
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 27.10.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 55/16 – 60/16 

Møte nr: 10/2016 Til kl. 12:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Jacobsen, Valter AP 
Fossum, Torill Hagen FL 
Olsen, Gro Anita FL 

 

Andre: 
Hugaas, Ketil 
Johnsen, Berit Vestvann 
Valla, Terje 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Orientering fra rådmannen: 

· Skole- og barnehageeierprogram fra KS 

 
4 samlinger. Frist for påmelding 15. november. Må minimum melde på 3 personer, 2 
må være politikere. Kommunalsjef sender ut informasjon til medlemmene. 

 

· Arealdisponering innen oppvekst og kultur 

 
Ny vurdering etter politisk vedtak. Fauske Eiendom KF har sett på saken. 12. oktober 
var det fellesmøte med enheter og tillitsvalgte hvor tanker rundt dette ble lagt fram. Det 
vil komme en sak til neste møte med ønske om at prinsippvedtak. Det er ledige lokaler 
på Finneid og Erikstad skole. Må se på Erikstad barnehage og Familiens hus. 
Forutsetter minst mulig ombygging på Finneid skole. I leide bygg finner vi Erikstad 
barnehage, PPT, Barnevernet, Familiesenteret, Newtonrommet, Kulturskola og Fauske 
Frivilligsentral. Forslaget blir at 2. paviljong på Finneid skole benyttes til Newtonrommet 
og kulturskole (evt. Frivilligsentral). Erikstad skole benyttes til Erikstad barnehage og de 
3 avdelingene i Kvitbarnehagen på Vestmyra. Familiens hus kommer inn i 
Kvitbarnehagen. 

 

· Bassengsituasjonen: 
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- Basseng Sulitjelma. Vedtak i kommunestyret. Kontakt er signert denne uka. Skal være 
ferdig til skolestart 2017. 
- Fauskebadet. 
1. Fliser som løsner. 6 tok ut papirene, men ingen la inn anbud. Det var da bare de 
flisene som hadde løsnet som var med i anbudet. Det er nå blitt lagt ut nytt anbud hvor 
alle flisene i bassenget skal skiftes. Frist 15. november. 
2. Takkonstruksjonen lekker. Det ble gitt tilbakemelding fra FauskeBygg om at valgt 
løsning var dårlig. Oppdraget er nå ute på Doffin med frist i november. 

 

· Årshjul på faste saker til utvalget. Sak kommer i neste møte. 

 
 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 27.10.16 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Gro Anita Olsen 
utvalgsnestleder 

representant representant 

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

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
055/16 Godkjenning av møtebok  

056/16 Referatsaker i perioden  
057/16 UngData undersøkelse 2016  

058/16 Rullering av samhandlingsplan for oppvekst i Fauske 
2014 - 2019. 

 

059/16 Parkeringsareal SKS-Arena  
060/16 Møteplan 2017 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 

omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, 
formannskap og kommunestyre 
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055/16: Godkjenning av møtebok 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 9/2016 godkjennes. 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 055/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Møtebok nr. 9/2016 godkjennes. 

 
 
056/16: Referatsaker i perioden 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016: 
 
Behandling: 

Valter Jacobsen (AP) foreslo: 
Fremmer forslag om Fauske kommune som folkehelse- og arrangørkommune. 
OPKU-utvalget ber kulturavd. sende søknad. 

APs forslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 056/16 Vedtak: 

Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

Årets frivillighetskommune: 
Fremmer forslag om Fauske kommune som folkehelse- og arrangørkommune. 
OPKU-utvalget ber kulturavd. sende søknad. 

 
 
057/16: UngData undersøkelse 2016 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
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Resultatene fra Ung Data undersøkelsen 2016 tas til orientering i oppvekst- og 
kulturutvalget. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 057/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Resultatene fra Ung Data undersøkelsen 2016 tas til orientering i oppvekst- og 
kulturutvalget. 
 

 
 
058/16: Rullering av samhandlingsplan for oppvekst i Fauske 2014 - 2019. 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Rulleringen av planen tas til orientering. 
2. Planen bekreftes som styringsdokument for samhandlingsområdet 

oppvekst og kultur for perioden 2016 – 2019. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 058/16 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
1. Rulleringen av planen tas til orientering. 
2. Planen bekreftes som styringsdokument for samhandlingsområdet 

oppvekst og kultur for perioden 2016 – 2019. 

 
 
059/16: Parkeringsareal SKS-Arena 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale av parkeringsplasser fra 
Fauske Sprint begrenset oppad til kr. 1 million. Leieavtalen vil sikre 
gjenstående asfaltering og lyssetting av parkeringsareal ved SKS-Arena.  

 
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en samtidig bruks- og 
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vedlikeholdskontrakt med Fauske Sprint om betingelser for daglig og 
ekstraordinær bruk ved større arrangementer, samt ansvar for vedlikehold 
og brøyting/strøing vinterstid. 

 
3. Kjøpet finansieres som en del av kommunestyrets vedtak 064/15, punkt 7 

og er innenfor rammen av låneopptaket i 2017 som gjelder sluttføring av 
fase 2, Vestmyra skole. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016: 
 
Behandling: 

Gro Anita Olsen (FL) foreslo: 
Med henvisning til den anstrengte økonomiske situasjon som rådmannen orienterte om ved 
budsjettseminaret den 1/9-16 kan ikke Fauske kommune pr. tiden påta seg nye investering- og 
driftskostnader. 

FLs forslag ble vedtatt med 2 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 
OPKU- 059/16 Vedtak: 

Innstilling til formannskapet: 

Med henvisning til den anstrengte økonomiske situasjon som rådmannen orienterte om ved 
budsjettseminaret den 1/9-16 kan ikke Fauske kommune pr. tiden påta seg nye investering- 
og driftskostnader. 

 
 
 
060/16: Møteplan 2017 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 104/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
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Helse- og omsorgsutvalg 26.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 047/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 27.10.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 060/16 Vedtak: 

Vedtak: 
Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2016 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
 
 


