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TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Nils-Christian Steinbakk, Gro Anita Olsen, Torill Hagen Fossum, Valter Jacobsen. 

 

Varamedlemmer: 

Audun Krarup Jonassen. 
 

Andre: 
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kultur, leder Fauske Eiendom KF, kommunikasjonsrådgiver, prosjektleder 

skoleutbygging, skolefaglig rådgiver, rådmann, ordfører, enhetsleder barne- og 

familieenheten, foreldrestøttekoordinator, formannskapssekretær, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 

 

Fauske 22.04.16 

 

 

Berit Vestvann Johnsen 

formannskapssekretær 

 

 

 

 

Nils-Christian Steinbakk 

utvalgsleder 

representant representant 

 

Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr            den 

 

Utskrift er foretatt den  22.04.16  

 

MERKNADER: 

 

Merknader til innkalling: 

 Valter Jacobsen (AP): Den siste saken kom seint. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Ekstra sak settes på sakskartet. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 

Befaring til Vestmyra skole 

 

Tema: TIMS Fauske v/foreldrestøttekoordinator Lena Holmstrøm 
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036/16: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 5/2016 og 6/2016 godkjennes. 

 

 

OPKU-036/16 VEDTAK-  21.04.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

037/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

OPKU-037/16 VEDTAK-  21.04.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

038/16: KULTURSTØTTE - GRUNNTILSKUDD 2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1) Fauske kommune tildeler kr 413.416,- i grunntilskudd til lag og foreninger for 2016.  

Beløpene posteres kommunale postene 1470.3520.3800 for idrett- og friluftsorganisjoner, 

og 1470.3500.3850 for øvrige allmenne-/ og musikkorganisasjoner. 

Fordeles slik: 
Søker nummer Foreningens navn Anbefalt tilskudd 

1 UL Framsyn 0,- 

2 Fauskeeidet IL 10.926,- 

3 Fauske Røde Kors 0,- 

4 Kulturhuset Utsikten 9726,- 

5 Fauske IL ALPIN 10.526,- 

6 Polarstjerna 4H 1.926,- 

7 Fauske skolekorps 42.126,- 

8 Fauske svømmeklubb 35.326,- 

9 Balaklava 0,- 

10 Valnesfjord IL 41.726,- 

11 Salten Karateklubb 10.926,- 

12 Finneid IL 39.526,- 

13 Valnesfjord skolekorps 40.326,- 

14 Fauske IL SKI 25.526,- 

15 Fauske karateklubb 9.526,- 

16 Dans Fauske 66.126,- 

17 Valnesfjord KFUK-KFUM Speidere 4.126,- 

18 Valnesfjord skytterlag 11.526,- 



19 FK Fauske/Sprint 53.526,- 

TOTALER 19 413.416 

 

 

2) Før utbetaling skal det utarbeides partnerskapsavtale med hver organisasjon. 

 

 

OPKU-038/16 VEDTAK-  21.04.2016 
 

Det ble i møtet funnet en feil i søkernummer 15: Skal reduseres med kr. 5.000,-. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommune tildeler kr 413.416,- i grunntilskudd til lag og foreninger for 

2016.  

Beløpene posteres kommunale postene 1470.3520.3800 for idrett- og 

friluftsorganisjoner, og 1470.3500.3850 for øvrige allmenne-/ og 

musikkorganisasjoner. 

Fordeles slik: 
Søker nummer Foreningens navn Anbefalt tilskudd 

1 UL Framsyn 0,- 

2 Fauskeeidet IL 10.926,- 

3 Fauske Røde Kors 0,- 

4 Kulturhuset Utsikten 9726,- 

5 Fauske IL ALPIN 10.526,- 

6 Polarstjerna 4H 1.926,- 

7 Fauske skolekorps 42.126,- 

8 Fauske svømmeklubb 35.326,- 

9 Balaklava 0,- 

10 Valnesfjord IL 41.726,- 

11 Salten Karateklubb 10.926,- 

12 Finneid IL 39.526,- 

13 Valnesfjord skolekorps 40.326,- 

14 Fauske IL SKI 25.526,- 

15 Fauske karateklubb 4.526,- 

16 Dans Fauske 66.126,- 

17 Valnesfjord KFUK-KFUM Speidere 4.126,- 

18 Valnesfjord skytterlag 11.526,- 

19 FK Fauske/Sprint 53.526,- 

TOTALER 19 408.416 

 

 

2) Før utbetaling skal det utarbeides partnerskapsavtale med hver organisasjon. 

 

 

039/16: KULTURSTØTTE - FESTIVALTILSKUDD 2016  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Fauske kommune tildeler kr 192.500,- i Festivalstøtte for 2015.  



Støtten fordeles på følgende vis: 

 

Saltenbluesen kr. 65.000,- 

Kulturdagan i Valnesfjord kr. 13.500,- 

Mons Petter-Festivalen kr. 67.000,- 

Fauske i Fest kr. 46.750,- 

 

  

Beløpet posteres kommunal konto 1470.3500.3770. 

Tilskuddet gis i form av sponsorstøtte/partnerskapsavtale og det skal utformes egne 

avtaler med mottakerne på gjenytelser. 

 

 

OPKU-039/16 VEDTAK-  21.04.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune tildeler kr 192.500,- i Festivalstøtte for 2015.  

Støtten fordeles på følgende vis: 

 

Saltenbluesen kr. 65.000,- 

Kulturdagan i Valnesfjord kr. 13.500,- 

Mons Petter-Festivalen kr. 67.000,- 

Fauske i Fest kr. 46.750,- 

 

  

Beløpet posteres kommunal konto 1470.3500.3770. 

Tilskuddet gis i form av sponsorstøtte/partnerskapsavtale og det skal utformes egne 

avtaler med mottakerne på gjenytelser. 

 

 

040/16: HOVEDLANDSRENNET  2016 PÅ FAUSKE OG I SALTDAL  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med bakgrunn i kommunens økonomi avslås søknaden om direkte tilskudd.  Fauske 

kommune har bidratt sterkt på den tekniske avviklingen av arrangementet. 

 

 

OPKU-040/16 VEDTAK-  21.04.2016 
 

Valter Jacobsen (AP) foreslo: 

Foreslår at det finnes midler til støtte for Hovedlandsrennet. 

 

Midler finnes fra rådmannen. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for AP’s forslag. 



 

 

VEDTAK: 

Med bakgrunn i kommunens økonomi avslås søknaden om direkte tilskudd.  Fauske 

kommune har bidratt sterkt på den tekniske avviklingen av arrangementet. 

 

 

041/16: BOSETTING AV FLYKTNINGER  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 

Fauske Kommune legger til rette for bosetting av 48 flyktninger, inklusiv den enkeltes 

planlagte familiegjenforeninger, for årene 2016 og 2017. 

 

Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta i mot enslige mindreårige for bosetting. 

 

Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 070/16 av 15.12.15 

 

 

OPKU-041/16 VEDTAK-  21.04.2016 
 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: 

Fauske Kommune legger til rette for bosetting av 48 flyktninger, inklusiv den enkeltes 

planlagte familiegjenforeninger, for årene 2016 og 2017. 

 

Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta i mot enslige mindreårige for bosetting. 

 

Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 070/16 av 15.12.15 

 

 

042/16: HELSESØSTERTJENESTEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Saken tas til etterretning. 

 

 

OPKU-042/16 VEDTAK-  21.04.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Saken tas til etterretning. 

 

 

043/16: KOSMO BARNEHAGE   
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 
 



Barnehageavdelingen på Kosmo legges ned fra 15. august 2017.  

 

Barn med barnehageplass på Kosmo tilbys barnehageplass i Valnesfjord barnehage i 

avdelingene på Løkås fra 15. august 2017.  

 

Åpningstiden for avdelingen på Kosmo tilpasses i barnehageåret 2016 - 2017, slik at 

sikkerheten til barna i varetas og ansatte sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, innenfor 

dagens bemanning.  

 

Rådmann bes komme med en kostnadsberegning for å sette Valnesfjord barnehage i stand 

til å motta det økte barnetallet.  

 

 

OPKU-043/16 VEDTAK-  21.04.2016 
 

Enhetsleder barnehage orienterte. 

 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

1. Kommunestyret har vedtatt at barnehageavdelingen på Kosmo skal opprettholdes 

og det forholder utvalget seg til. Saken stoppes og returneres derfor til rådmannen. 

2. Dagens grunnbemanning og åpningstid opprettholdes selv om antall barn tilsier en 

reduksjon. 

 

 

FL’s forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til 

innstilling. 

 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret har vedtatt at barnehageavdelingen på Kosmo skal opprettholdes 

og det forholder utvalget seg til. Saken stoppes og returneres derfor til rådmannen. 

2. Dagens grunnbemanning og åpningstid opprettholdes selv om antall barn tilsier en 

reduksjon. 

 

 

044/16: BREV FRA FYLKESMANNEN - LOVLIGHETSKONTROLL - VEDTAK 

OM ENDRING AV SKOLESTRUKTUR - FAUSKE KOMMUNE  
 

 

OPKU-044/16 VEDTAK-  21.04.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

1. Brev fra Fylkesmannen i Nordland vedrørende lovlighetskontroll på vedtak om 

endring av skolestruktur tas til etterretning. I denne sammenheng vises det til 

Fylkesmannens tilbakemeldinger om at høringsinstansene skal ha tilstrekkelig tid 

til å forberede sin uttalelse for at saksbehandlingen kan sies å være forsvarlig. 

 

2. Med bakgrunn i dette sendes tidligere saksutredning og høringsdokumenter ut på 

en ny høring, med en svarfrist innen 1. juni 2016. Dette betyr en høringsfrist på i 

overkant av fem uker og beror på en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt at 



saken, saksopplysningene, omfang og betydning av saken forøvrig er godt kjent i 

Fauskesamfunnet og spesielt blant de berørte parter. Selv om høringsrunden som 

tidligere har vært gjennomført vurderes som tilstrekkelig bred for å få saken 

opplyst skal kommunalsjef og utvalgsleder i fellesskap gjennomgå gamle og 

eventuelle nye høringsinstanser. 

 

3. Avgjørelser vedrørende skolestruktur er innenfor kjerneområdet til den 

kommunale handlefriheten. Slike avgjørelser må bygge på kommunestyrets 

økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer. Ved å gjennomføre en 

høringsrunde som nevnt ovenfor og som oppfattes å være tilfredsstillende i denne 

konkrete saken, fortsetter rådmannen sitt arbeid med å tilrettelegge for videre drift 

ved nærmiljøskolene i Hauan og Erikstad for 1. – 4. klasse for skoleåret 

2016/2017. 

 

4. Når høringsfristen er gått ut og rådmannen har fått bearbeidet høringsuttalelsene 

legges det frem en sak for oppvekst- og kulturutvalget som sluttbehandles i 

kommunestyret 23. juni 2016. 

 

 

FL’s forslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 

 

VEDTAK: 

1. Brev fra Fylkesmannen i Nordland vedrørende lovlighetskontroll på vedtak om 

endring av skolestruktur tas til etterretning. I denne sammenheng vises det til 

Fylkesmannens tilbakemeldinger om at høringsinstansene skal ha tilstrekkelig tid 

til å forberede sin uttalelse for at saksbehandlingen kan sies å være forsvarlig. 

 

2. Med bakgrunn i dette sendes tidligere saksutredning og høringsdokumenter ut på 

en ny høring, med en svarfrist innen 1. juni 2016. Dette betyr en høringsfrist på i 

overkant av fem uker og beror på en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt at 

saken, saksopplysningene, omfang og betydning av saken forøvrig er godt kjent i 

Fauskesamfunnet og spesielt blant de berørte parter. Selv om høringsrunden som 

tidligere har vært gjennomført vurderes som tilstrekkelig bred for å få saken 

opplyst skal kommunalsjef og utvalgsleder i fellesskap gjennomgå gamle og 

eventuelle nye høringsinstanser. 

 

3. Avgjørelser vedrørende skolestruktur er innenfor kjerneområdet til den 

kommunale handlefriheten. Slike avgjørelser må bygge på kommunestyrets 

økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer. Ved å gjennomføre en 

høringsrunde som nevnt ovenfor og som oppfattes å være tilfredsstillende i denne 

konkrete saken, fortsetter rådmannen sitt arbeid med å tilrettelegge for videre drift 

ved nærmiljøskolene i Hauan og Erikstad for 1. – 4. klasse for skoleåret 

2016/2017. 

 

4. Når høringsfristen er gått ut og rådmannen har fått bearbeidet høringsuttalelsene 

legges det frem en sak for oppvekst- og kulturutvalget som sluttbehandles i 

kommunestyret 23. juni 2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


