
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 24.11.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Jacobsen, Valter AP 
Olsen, Gro Anita FL 
Steinbakk, Nils-Christian FL 
Pedersen, Arnt H 

 

Varamedlemmer Parti 
Bringsli, Nils Sture FL 

 

Andre: 
Evenstrøm, Inger-Lise 
Flønes, Ulf 
Johnsen, Berit Vestvann 
Larssen, Irene 
Stene, Jørn 
Valla, Terje 

 
 
 
 
Møtenotater: 

Det var ingen merknader til innkalllinga. 

 

Merknader til merknader: 

· Orientering i sak 66/16. 
· Nils-Christian Steinbakk (FL): Ordfører har fått en bekymringsmelding. Vil bli 

tatt opp på slutten av møtet. Møtet lukkes da med hjemmel i kommunelovens § 
31. 

· Valter Jacobsen (AP): Private lysløyper. Ber om at dette blir tatt opp i utvalget.  
Utvalgsleder svarte at dette må tas opp i budsjettet. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Folkehelserådgiver Irene Larssen orienterte om Folkehelse i Fauske. 

Utvalgsleder leste opp bekymringsmelding i lukket møte. 
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UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 24.11.16 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

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

Saksnr. Sakstittel  
061/16 Godkjenning av møtebok  

062/16 Referatsaker i perioden  
063/16 Strategisk arealforvaltning oppvekstområdet  

064/16 Sulitjelma barnehage samt uteareal barnehage og 
skole 

 

065/16 Betalingsregulativ 2017  
066/16 Folkehelsa i Fauske  

067/16 Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger 2017  
068/16 Barn på venteliste i barnehage  

069/16 Orienteringssak tilskudd til private barnehager 2017  
070/16 Årshjul faste saker  

071/16 Rehabilitering bassenggrop Fauske svømmehall  
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061/16: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 10/2016 godkjennes. 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 061/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 10/2016 godkjennes. 

 
 
062/16: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 062/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
063/16: Strategisk arealforvaltning oppvekstområdet 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede 
følgende delpunkter hver for seg: 
 

1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 
uteområde for skole og barnehage etableres. 

2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring 
av satsning på Newton-rommet. 

3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 
ledige lokaler på Finneid skole. 
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4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 063/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar vedlagte skisse som prinsipp for arealdisponering innenfor 
samhandlingsområdet oppvekst og kultur, og gir rådmannen i oppdrag å utrede 
følgende delpunkter hver for seg: 
 

1. Erikstad barnehage flyttes inn i Erikstad skole. Rigg avvikles, og nytt 
uteområde for skole og barnehage etableres. 

2. Newton-rommet flyttes til Finneid skole. Forslaget forutsetter videreføring 
av satsning på Newton-rommet. 

3. Det utredes faglig og økonomisk lønnsomhet ved å flytte kulturskolen til 
ledige lokaler på Finneid skole. 

4. Vestmyra barnehage - hvit flyttes inn i Erikstad skole.  
5. Vestmyra barnehage - hvit utredes i første omgang som lokasjon for 

etablering av Familiens hus. Dette innbefatter avdelingene barnevernet, 
familiesenteret og PPT. Samtidig ses det på mulighet for nybygg/andre 
bygg i sentrum for alle 4 avdelinger som alternativ, økonomisk og faglig. 

6. Oppsigelse av leiekontrakter og flytting av de ulike enhetene/avdelinger 
iverksettes så raskt som mulig når nye lokaliteter står klare til bruk. 

 
 
064/16: Sulitjelma barnehage samt uteareal barnehage og skole 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

· Rådmannen gis i oppdrag å iverksette alternativ 2, bygging av Sulitjelma barnehage som 
frittstående bygg på midtre del. Oppdraget innbefatter bygging av nytt uteareal til 
barnehagen og ferdigstillelse av utearealet til skolen. 

· Det inngås snarlig avtale med vinner av anbudskonkurransen.   
· Finansiering vedtas i forbindelse med budsjettbehandling 2017. 

 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
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Arnt Pedersen (H) foreslo: 
Alternativ 5: 
Barnehagen inn i skolens areal: Sambruk av skolens areal. 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt 4 mot 1 stemme avgitt for H's forslag. 

 
OPKU- 064/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskap: 
· Rådmannen gis i oppdrag å iverksette alternativ 2, bygging av Sulitjelma barnehage 

som frittstående bygg på midtre del. Oppdraget innbefatter bygging av nytt uteareal til 
barnehagen og ferdigstillelse av utearealet til skolen. 

· Det inngås snarlig avtale med vinner av anbudskonkurransen.   
· Finansiering vedtas i forbindelse med budsjettbehandling 2017. 

 
 
065/16: Betalingsregulativ 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 
 
 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 110/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune. 
 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Kjell Eilertsen (FL) fremmet på vegne av FL og SV:  
Helse og omsorgsutvalget innstiller for Formannskapet foreliggende Betalingsregulativ 2017 
uten endringer. 
Utvalget tar forbehold om at det kan komme til endringer i regulativene i forbindelse med 
Formannskapets og Kommunestyrets behandling av saken. 

FL/SV's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 051/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Helse og omsorgsutvalget innstiller for Formannskapet foreliggende Betalingsregulativ 2017 
uten endringer. 
Utvalget tar forbehold om at det kan komme til endringer i regulativene i forbindelse med 
Formannskapets og Kommunestyrets behandling av saken. 
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Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Valter Jacobsen (AP) foreslo: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 065/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2017 for Fauske kommune med 
følgende endring: 
Ikke økning på basseng for barn i basseng. 
 

 
 
066/16: Folkehelsa i Fauske 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2016: 
 
Behandling: 
Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo: 

Rådmannens innstilling + endring pkt. 2: 

Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse i kommunens 3 sentra - 
Valnesfjord, Fauske sentrum m/omegn og Sulitjelma. 

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

FL's forslag pkt. 2 ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for rådmannens forslag til innstilling 
pkt. 2. 

 
PLUT- 109/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
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kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse i kommuens 3 sentra - 
Valnesfjord, Fauske sentrum m/omegn og Sulitjelma. 
 

 
Helse- og omsorgsutvalg 23.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 052/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 066/16 Vedtak: 
Innstilling til formanskapet: 

Kommunestyret viser til utarbeidet kunnskapsoversikt «Folkehelsa i Fauske – 
kunnskapsoversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer» og vedtar følgende: 

 

1. Oversiktsdokumentet over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal brukes som 
kunnskapsgrunnlag i kommunal planstrategi og i arbeidet med alle planer, strategier og 
tiltak i Fauske kommune.  

2. Rådmannen skal arbeide videre med tiltaksplan for folkehelse. 

 
 
067/16: Anmodning fra IMDI om bosetting av flyktninger 2017 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 30 flyktninger i 2017. 
 
Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 
 
Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 041/16 av 21.04.16. 
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Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 067/16 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 30 flyktninger i 2017. 
 
Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 
 
Dette vedtaket opphever kommunestyrevedtak 041/16 av 21.04.16. 
 

 
 
068/16: Barn på venteliste i barnehage  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 068/16 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
 
069/16: Orienteringssak tilskudd til private barnehager 2017  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering  
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 069/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Saken tas til orientering  
 

 
 
070/16: Årshjul faste saker 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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· Vedlagt årshjul vedtas som gjeldende for oppvekst- og kulturutvalget for 

valgperioden 2015 – 2019. 

 
· Eventuelle endringer i møtestruktur for 2018 og 2019 innarbeides fortløpende i 

planen. 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 070/16 Vedtak: 
Vedtak: 

· Vedlagt årshjul vedtas som gjeldende for oppvekst- og kulturutvalget for 
valgperioden 2015 – 2019. 

 
· Eventuelle endringer i møtestruktur for 2018 og 2019 innarbeides fortløpende i 

planen. 

 
 
071/16: Rehabilitering bassenggrop Fauske svømmehall 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på 
evaluering og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.11.2016: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 071/16 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Det inngås kontrakt med firma etter konkurransegrunnlagets kriterier, basert på 
evaluering og forhandlinger. 
Estimert ramme for kontrakt MNOK 3,5. 
 
Tiltaket finansieres med låneopptak. 
 

 
 
 


