
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 23.02.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 2/2017 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Terje Valla 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 23.02.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

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

 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
010/17 Godkjenning av møtebok  

011/17 Referatsaker i perioden  
012/17 Driftstilskudd – Ny festival i Fauske sentrum  

013/17 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - 
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017/17 Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-
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020/17 Høring - Hjemmel til å gi forskrift om pedagogisk 
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010/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2017 godkjennes. 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 010/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 1/2017 godkjennes. 

 
 
 
011/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 011/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
012/17: Driftstilskudd – Ny festival i Fauske sentrum 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Festivalen innvilges et driftstilskudd på kr. 50.000 for 2017. 

          Tilskuddet belastes enhet kulturs budsjett for festivaltilskudd. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 
OPKU- 012/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Festivalen innvilges et driftstilskudd på kr. 50.000 for 2017. 
          Tilskuddet belastes enhet kulturs budsjett for festivaltilskudd. 

 
 
 
013/17: Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv - Planens anleggsdel - 
Prioritering av spillemiddelsøknader 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Den prioriterte lista som vist i nedefor er lagt fram i samråd med Fauske 
Idrettsråd og vedtas som kommunens prioriteringer for tippemiddelsøknader for 
2017. 

 

 
 

2. Total søknadssum for 2017 er kr 14.795.988,-. 

 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.01.2017: 
 
Behandling: 
Saken ble enstemmig utsatt til neste møte. 

 
OPKU- 004/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken ble enstemmig utsatt til neste møte. 

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
Behandling: 
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Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo nytt pkt. 3: 
Oppvekst- og kulturutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 080/16 hvor det fremkommer 
at flerbrukshallen i Valnesfjord skal utformes i tråd med nye retninglinjer fra kulturdepetamentet, 
slik at prosjektet kan bli tilskuddsberettiget. 
Utvalget forutsetter at prosjektet priorieteres i planen så snart departementet har gitt sin 
godkjenning. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 013/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Den prioriterte lista som vist i nedefor er lagt fram i samråd med Fauske 
Idrettsråd og vedtas som kommunens prioriteringer for tippemiddelsøknader for 
2017. 

 

 
 

2. Total søknadssum for 2017 er kr 14.795.988,-. 

3. Oppvekst- og kulturutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 080/16 hvor det 
fremkommer at flerbrukshallen i Valnesfjord skal utformes i tråd med nye 
retninglinjer fra kulturdepetamentet, slik at prosjektet kan bli tilskuddsberettiget. 
Utvalget forutsetter at prosjektet priorieteres i planen så snart departementet har gitt 
sin godkjenning. 

 
 
 
 
014/17: Resultater nasjonale prøver 2016 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Oppvekst- og kulturutvalget tar saken til orientering. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Oppvekst- og kulturutvalget tar saken til orientering og er svært opptatt av at resultatene må 
forbedres betraktelig i fremtiden. Utvalget viser til at kommunestyret har vedtatt at skolene i 
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Fauske kommune skal jobbe for å ligge på nasjonalt nivå eller bedre på nasjonale prøver. 
 
Med bakgrunn i dette og resultatene på nasjonale prøver for 2016 og årene før, bes det om at 
det utarbeides en sak til neste møte som presenters på en fagdag. 
 
Utvalget ber rådmannen blant annet ta utgangspunkt i: 

· Strategiplan 

· Skolen i Fauske kommune skal ha felles læreplaner 

· Felles strukturer 

· Tidlig innsats 

· PC - nettbrett - utstyr - oppslagsverk 

· Klare standarder 

· Måloppnåelse 

· Kompetanseheving som skaper endring i klasserommet 

· Samkjørt ledelse og tjenesteapparatet 

 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
OPKU- 014/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Oppvekst- og kulturutvalget tar saken til orientering og er svært opptatt av at resultatene 
må forbedres betraktelig i fremtiden. Utvalget viser til at kommunestyret har vedtatt at 
skolene i Fauske kommune skal jobbe for å ligge på nasjonalt nivå eller bedre på 
nasjonale prøver. 
 
Med bakgrunn i dette og resultatene på nasjonale prøver for 2016 og årene før, bes det 
om at det utarbeides en sak til neste møte som presenters på en fagdag. 
 
Utvalget ber rådmannen blant annet ta utgangspunkt i: 

· Strategiplan 

· Skolen i Fauske kommune skal ha felles læreplaner 

· Felles strukturer 

· Tidlig innsats 

· PC - nettbrett - utstyr - oppslagsverk 

· Klare standarder 

· Måloppnåelse 

· Kompetanseheving som skaper endring i klasserommet 

· Samkjørt ledelse og tjenesteapparatet 

 
 
 
015/17: Skolerute 2017 - 2022 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Forslag til skolerute i Fauske kommune for årene 2017-2022 godkjennes.  
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 015/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Forslag til skolerute i Fauske kommune for årene 2017-2022 godkjennes.  
 
 
 
016/17: SFO satser i Fauske kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Månedskostnaden på ordinært SFO tilbud økes med 15 % i henhold til foreslått 
tabell fra 15/8 2017 

Vedtatt sats pr 15/8 2017 Forslag ny sats fra 15/8 2017 med 
øking på 15 %  

Halv plass (0-15 timer) Kr 910 Kr 1047 

Hel plass (16 -> timer) Kr 1593 Kr 1832 

 
 

2. Kostnaden for sommer SFO reduseres med 31 – 49 % i henhold til foreslått 
tabell. De nye satsene gjøres gjeldene fra 1/6 2017  

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 
SFO 2017 

Reduksjon i % 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 

pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 

Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 
3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
Behandling: 
Nils-Cristian Steinbakk (FL) foreslo: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 
15/12.16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 

2. Som rådmannens innstilling. 
Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldende fra 1/6. 2017. 
Tabell 
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3. Som rådmannens innstilling. 

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning 
av betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tre-deling av satsene, 
differensierte satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 016/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 197/16 - betalingsregulativ som ble vedtatt 
15/12-16 og opprettholder betalingssatsene for ordinært SFO-tilbud. 

 

2. Kostnaden for sommer SFO redueres med 31-49 % i henhold til foreslått tabell. De nye 
satsene gjøres gjeldende fra 1/6-2017. 

Vedtatt sats sommer SFO 2017 Forslag ny sats sommer 
SFO 2017 

Reduksjon i 
% 

pr dag  Kr 217 Kr 150 31 % 

pr uke  Kr 895 Kr 600 33 % 

Pr 4 uker Kr 3580 Kr 1832 49 % 

 

3. Endring av betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  

4. Rådmannen bes utrede en sak til kommunestyret som tar for seg en grundig utredning 
av betalingssatsene for SFO. I denne utredningen skal en tredeling av satsene, 
differensierte satser i forhold til foreldrenes inntekt og søskenmoderasjon vurderes. 

5. Tiltaket innarbeides i budsjettregulering 1. 

 
 
 
017/17: Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4.trinn  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 017/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
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018/17: Tilleggsinvestering skolemateriell  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til foreløpig orientering.  
 
Rådmannen kommer med egne saker knyttet til elektroniske hjelpemidler samt 
møblering/læreverk. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 018/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til foreløpig orientering.  
 
Rådmannen kommer med egne saker knyttet til elektroniske hjelpemidler samt 
møblering/læreverk. 

 
 
 
019/17: Helsefremmende barnehager 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 019/17 Vedtak: 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
020/17: Høring - Hjemmel til å gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon og 
oppdatering av bestemmenlsen om statlig tilsyn 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering 
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Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 020/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
021/17: Høring – forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i 
barnehager. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 021/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
022/17: Årsmelding for barnehager i Fauske kommune 2016 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 23.02.2017: 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 022/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
 


