
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

OPPVEKST- OG KULTURUTVALG 
 

Møtedato: 10.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 045/16 - 051/16 

Møte nr: 8/2016 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 

 

TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer: 

Nils-Christian Steinbakk, Gro Anita Olsen, Torill Hagen Fossum, Arnt Pedersen. 

 

Varamedlemmer: 

Andreas Vestvann Johnsen. 
 

Andre: 

Kommunalsjef, enhetsleder barne- og familieenheten, enhetsleder kultur, økonomisjef, 

skolefaglig rådgiver, enhetsleder skole, prosjektleder skoleutbygging, ordfører med 

«skygge», folkehelserådgiver, formannskapssekretær, presse. 
 

 

UNDERSKRIFTER: 

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

 

Fauske 10.06.16 

 

 

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  10.06.16  

 

MERKNADER: 

 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Andreas Vestvann Johnsen (AP): 

1. Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede har gjort oppmerksom til Fauke 

IL Langrenn, at Skistua ikke er tilgjengelig for funksjonshemmede. Det er bevilget 

midler til Skistua. Blir det gjort noe fra kommunen i denne saken? 

2. Ber om at referat ang. Fauske rådhus og kino settes opp som sak til neste møte. 

 Nils-Christian Steinbakk (FL): 

Ber om orientering om klasseturer for 10. klasse. 

 



Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

 

Svar på spørsmål: 

Andreas Vestvann Johnsen (AP): 

Punkt 1. Kommunalsjef oppvekst og kultur svarte. Det er ikke bevilget tippemidler til Skistua, 

bare spikerbua. Enhetsleder plan/utvikling må ta kontakt med Fauske IL for universell 

utforming. 

Punkt 2. Utvalgsleder svarte. Plan- og utviklingsutvalget vil få sak til neste møte i denne saken. 

Nils-Christian Steinbakk (FL): 

Enhetsleder skole svarte. Nye regler fra 01.08.2016. Turer må tas i skolefrie dager (ferie), jfr. 

melding fra Fylkesmannen i Nordland. Det er ikke lov å gi kollektiv permisjon. Skoleturer skal 

være gratis og lærerkostnader skal dekkes. Dette vil utgjøre ca. 0,5 – 1 mill. kr.  

 

Orientering før befaring – Sikker skolevei. 

På slutten av møtet dro oppvekst- og kulturutvalget på befaring. 

 

 

Saksliste 

Sak nr.: Sakstittel: 

045/16 GODKJENNING AV MØTEBOK 

046/16 REFERATSAKER I PERIODEN 

047/16 SKOLESTRUKTUR 2016. VURDERING AV 

SENTRUMSALTERNATIVER. 

048/16 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2015 

049/16 KOMMUNAL PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 

050/16 FORESPØRSEL TIL FAUSKE KOMMUNE OM ÅPNING AV «NM 

BLODSPOR» OG ØKONOMISK STØTTE 

051/16 KULTURSTØTTE - GRUNNTILSKUDD 2016 - KLAGE FRA 

VALNESFJORD SKOLEKORPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



045/16: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 7/2016 godkjennes. 

 

 

OPKU-045/16 VEDTAK-  10.06.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

046/16: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

OPKU-046/16 VEDTAK-  10.06.2016 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

047/16: SKOLESTRUKTUR 2016. VURDERING AV 

SENTRUMSALTERNATIVER.  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 

Med bakgrunn i faglige og økonomiske vurderinger av de ulike alternativene foreslår 

rådmannen at allerede vedtatte skolestruktur (alternativ 1) med to skoler i sentrum 

opprettholdes, og prosessene i denne iverksettes snarest. 

 

 

OPKU-047/16 VEDTAK-  10.06.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

1. Vestmyra skole 5. – 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg. 

 

2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. – 4. klasse videreføres. Elevene fra 

Fauskeeidet gis tilbud om skolegang på Erikstad og gis rettigheter om skyss etc. i 

hht opplæringsloven. 

 

3. For å oppnå den vedtatte besparelse på leide lokaler bes rådmannen fremlegge en 

sak hvor man tar utgangspunkt i at nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad skal 

bestå også i fremtiden. Det forutsettes blant annet at leiekostnader til Hauan 

grendehus reduseres betraktelig og at øvrige kommunale tjenester i leide lokaler 

blir overført til egne bygg. 

 



4. Økte kostnader som en følge av videreføring av nærmiljøskolene i Hauan og 

Erikstad innarbeides i økonomimelding 1/2016. 

 

 

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

innstilling. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Vestmyra skole 5. – 10. klasse gjennomføres som vedtatt i nyoppført bygg. 

 

2. Nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad 1. – 4. klasse videreføres. Elevene fra 

Fauskeeidet gis tilbud om skolegang på Erikstad og gis rettigheter om skyss etc. i 

hht opplæringsloven. 

 

3. For å oppnå den vedtatte besparelse på leide lokaler bes rådmannen fremlegge en 

sak hvor man tar utgangspunkt i at nærmiljøskolene i Hauan og på Erikstad skal 

bestå også i fremtiden. Det forutsettes blant annet at leiekostnader til Hauan 

grendehus reduseres betraktelig og at øvrige kommunale tjenester i leide lokaler 

blir overført til egne bygg. 

 

4. Økte kostnader som en følge av videreføring av nærmiljøskolene i Hauan og 

Erikstad innarbeides i økonomimelding 1/2016. 

 

 

048/16: TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN 2015  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

1. Oppvekst- og kulturutvalget tar Tilstandsrapport for grunnskolen for 2015 til 

foreløpig  orientering. 

 

2. Rapporten behandles i egen fagdag 8. september og fremlegges til kommunestyret for 

sluttbehandling den 29. september. 

 

 

OPKU-048/16 VEDTAK-  10.06.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Oppvekst- og kulturutvalget tar Tilstandsrapport for grunnskolen for 2015 til 

foreløpig orientering. 

 

2. Rapporten behandles i egen fagdag 8. september og fremlegges til kommunestyret 

for sluttbehandling den 29. september. 

 

 

049/16: KOMMUNAL PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 



Utkastet til «Kommunal plan for Den kulturelle skolesekken» vedtas. 

 

 

OPKU-049/16 VEDTAK-  10.06.2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Utkastet til «Kommunal plan for Den kulturelle skolesekken» vedtas. 

 

 

050/16: FORESPØRSEL TIL FAUSKE KOMMUNE OM ÅPNING AV «NM 

BLODSPOR» OG ØKONOMISK STØTTE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK : 
 

Med bakgrunn i kommunens økonomi avslås søknaden om direkte tilskudd til «NM 

Blodspor» i august 2016.  

 

 

OPKU-050/16 VEDTAK-  10.06.2016 
 

Andreas Vestvann Johnsen (AP) foreslo: 

Bevilge kr. 5.000,- til «NM Blodspor». 

 

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 til «NM 

Blodspor» i august 2016.  

 

 

051/16: KULTURSTØTTE - GRUNNTILSKUDD 2016 - KLAGE FRA 

VALNESFJORD SKOLEKORPS  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: 

 

Vedtaket gjort av Oppvekst- og kulturutvalget i sak 38/16 opprettholdes. 

Klagen tas ikke til følge. 

 

 

OPKU-051/16 VEDTAK-  10.06.2016 
 

Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 

Oppvekst- og kulturutvalget viser til kommunestyrets budsjettvedtak hvor det 

fremkommer at tilskudd til dirigent for kor og korps gjeninnføres med inntil kr. 

125.000,-. 

 

Klagen tas til følge. 



 

Økte kostnader innarbeides i økonomimelding 1/2016. 

 

 

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

 

 

VEDTAK: 

Oppvekst- og kulturutvalget viser til kommunestyrets budsjettvedtak hvor det 

fremkommer at tilskudd til dirigent for kor og korps gjeninnføres med inntil kr. 

125.000,-. 

 

Klagen tas til følge. 

 

Økte kostnader innarbeides i økonomimelding 1/2016. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


