
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 19.04.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2017 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Gro Anita Olsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Arnt Pedersen H 

 

Varamedlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 
Vegard Setså FL 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Erik Alvestad 
Inger-Lise Evenstrøm 
Jørn Stene 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
Ulf Flønes 
Wenche Olsen 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til dagsorden: 

· Vegard Setså (FL): 
Ser i protokoll fra forrige møte at det skulle vært en sak ang. nasjonale prøver i dagens 
møte. Hvorfor er ikke denne på sakskartet? 

· Gro Anita Olsen (FL): 
Hva er status for barnehagene på Erikstad og i Sulitjelma? 

· Andreas Vestvann Johnsen (AP): 
Hva er status for nytt hotell og kulturhus? 

· Nils-Christian Steinbakk (FL): 
Kan utvalget få oversikt over sykefravær? 

 

Svar på spørsmål: 
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· Nasjonale prøver. Kommunalsjef svarte. Beklager at sak ikke er ferdig. Kan orientere 
muntlig hva som er gjort, eventuelt sak i et fremtidig møte. 

· Barnehage Erikstad. Kommunalsjef svarte. Dette er en større sak med Vestmyra 
barnehage og Erikstad skole. Jobbes med saken. FAU Erikstad ønsket allmøter. Dette 
ble imøtekommet. Har vært 2 møter og sett på de 3 alternativene. 
Tilbakemeldingsfristen er 1. mai. Viktig med involvering med allmøter for å 
imøtekomme bekymringene. Saken kommer i oppvekst- og kulturutvalget i mai. 

· Barnehage Sullitjelma. Leder Fauske Eiendom KF svarte. Utenomhus og innomhus 
ferdig fra arkitekt. Har startet prosjektering. Håper prosjektering skal være ferdig første 
del av mai. 

· Nytt hotell. Kommunalsjef svarte. Har lite informasjon om dette. 
· Sykefravær. Kommunalsjef svarte. Ligger i AMU-papirene. Kan fremskaffes. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Familiens Hus 
Ser på etablering i sentrum i stedet for i kvitbarnehagen. Har forsert prosessen. 
Kvitbarnehagen for langt fra sentrum. Har foretatt en mulighetsstudie. 
Voksenopplæringen i Henriksenbygget er ikke avklart. Det er lettere å bygge om til 
voksenopplæringen i kvitbarnehagen. Ser på muligheter for etablering av familiens hus 
i sentrum. 

· Tilsyn 
Det pågår et tilsyn på flyktningekontoret og ved voksenoplæringen fra Fylkesmannen i 
Nordland. Utvalget vil få tilsynsrapport når denne er ferdig. 

· Stillinger utlyst 
2 rektorstillinger (Erikstad og Vestmyra), er utlyst samt 3 inspektørstillinger (Vestmyra 
og Sulitjelma). 

· UngData 
Det er kjørt fagdag med personale og ungdomsrådet. Er imponert over ungdomsrådet. 
Utvalget vil få resultatene etterhvert. 

 

Barnevernsleder Wenche Olsen orienterte om tema barnevern under referatsakene. 

 

 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 19.04.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

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

  



Side 4 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
023/17 Godkjenning av møtebok  

024/17 Referatsaker i perioden  
025/17 Elevundersøkelsen 2016  

026/17 Barnehageopptaket 2017  
027/17 Endring av retningslinjer for tildeling av kulturmidler  

028/17 Fauske Familiesenter 2016  
029/17 Leirskole for grunnskolene i Fauske  

030/17 Ressurstildeling skole 2017-2018  
031/17 Skolefrokost ungdomsskolene i Fauske  
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023/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 023/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2017 godkjennes. 

 
 
 
024/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Ny barnevernleder, Wenche Olsen, ble presentert og orienterte. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 024/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
025/17: Elevundersøkelsen 2016 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Elevundersøkelsen tas til orientering.  
Hver enkelt skole analyserer resultatene i elevundersøkelsen og iverksetter tiltak knyttet 
til prøveresultatene. 
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Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Vegard Setså (FL) foreslo: 
Oppvekst- og kulturutvalget viser til lovendring knyttet til § 9a i opplæringsloven som stiller 
ytterligere krav til nulltoleranse for mobbing og skolens handlingsplikt. Utvalget ber den enkelte 
skole iverksette tiltak i forhold til dette. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 025/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Elevundersøkelsen tas til orientering.  
Hver enkelt skole analyserer resultatene i elevundersøkelsen og iverksetter tiltak knyttet 
til prøveresultatene. 
 
Oppvekst- og kulturutvalget viser til lovendring knyttet til § 9a i opplæringsloven som 
stiller ytterligere krav til nulltoleranse for mobbing og skolens handlingsplikt. Utvalget ber 
den enkelte skole iverksette tiltak i forhold til dette. 

 
 
 
026/17: Barnehageopptaket 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 026/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
027/17: Endring av retningslinjer for tildeling av kulturmidler 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Tekstendring: «Driftsutvalget» erstattes av  «oppvekst- og kulturutvalg» i retningslinjene 
for tildeling av kulturmidler i Fauske kommune. 
 
Søknadsfrist for kommunens tilskuddsordninger settes av Enhetsleder Kultur ut i fra en 
samlet vurdering av praktisk gjennomføring, men dog ikke senere enn utgangen av 
mars måned. 
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Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 027/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Tekstendring: «Driftsutvalget» erstattes av  «oppvekst- og kulturutvalg» i retningslinjene 
for tildeling av kulturmidler i Fauske kommune. 
 
Søknadsfrist for kommunens tilskuddsordninger settes av Enhetsleder Kultur ut i fra en 
samlet vurdering av praktisk gjennomføring, men dog ikke senere enn utgangen av 
mars måned. 

 
 
 
028/17: Fauske Familiesenter 2016 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Saken tas til orientering 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 028/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
029/17: Leirskole for grunnskolene i Fauske 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo og i 
Sulitjelma utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 

Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
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OPKU- 029/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Fauske kommune inngår avtale om leirskole for 7. trinn med Sjunkhatten leirskole.  
Avtalen inngås fra og med skoleåret 2017-2018. 
Kostnadene knyttet til leirskole innarbeides i den enkeltes skole budsjett.  
 
Oppvekst- og kulturutvalget ber rådmannen utrede en sak hvor leirskoletilbud på Kosmo 
og i Sulitjelma utredes som et mulig alternativ i fremtiden. 

 
 
 
030/17: Ressurstildeling skole 2017-2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Ressursfordelingen av 172 årsverk tas til orientering 

 
2. Som virkemiddel i forhold til særskilte utfordringer omprioriterer skolene allerede 

eksisterende ressursbruk knyttet til vikarbudsjettet, for tilsetting av andre 
yrkesgrupper. Dette som en forsøksordning skoleåret 2017/2018, koblet til tett 
oppfølging av elever som utagerer eller av andre grunner ikke finner seg til rette i 
undervisningssituasjon.  

 
3. Ordningen evalueres innen april 2018, for å vurdere om tiltaket skal videreføres.  

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Andreas Vestvann Johnsen (AP) foreslo: 
Fauske Arbeiderparti ser med bekymring på reduksjon av lærertettheten i Fauskeskolene og vi 
er redde for at dette kommer til å gå ut over kvaliteten på det tilbudet kommunen tilbyr, samt økt 
arbeidsbelastning for de ansatte. Vi ser derfor at det er et stort behov for å  ansette flere lærere 
for å sikre en like god lærertetthet som det  ble lagt opp til i skolestrukturen som ble vedtatt i 
2012. Vi setter kostnadsrammene for dette til seks millioner kroner. Kostnadene innarbeides i 
den første budsjettregulering for 2017. 

Fauske Arbeiderparti vil: 
Øke antall lærere i Fauskeskolen med en kostnadsramme på opptil seks millioner. Rådmannen 
ser på hva som trengs og kommer tilbake med et fullstendig forslag til neste møte i Oppvekst- 
og kulturutvalget. 

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

 
OPKU- 030/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Ressursfordelingen av 172 årsverk tas til orientering 
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2. Som virkemiddel i forhold til særskilte utfordringer omprioriterer skolene allerede 
eksisterende ressursbruk knyttet til vikarbudsjettet, for tilsetting av andre 
yrkesgrupper. Dette som en forsøksordning skoleåret 2017/2018, koblet til tett 
oppfølging av elever som utagerer eller av andre grunner ikke finner seg til rette i 
undervisningssituasjon.  

 
3. Ordningen evalueres innen april 2018, for å vurdere om tiltaket skal videreføres.  

 
 
 
031/17: Skolefrokost ungdomsskolene i Fauske  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
           

Saken tas til orientering.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.04.2017: 
 
 
Behandling: 
Andreas Vestvann Johnsen (AP) foreslo: 
Fauske Arbeiderparti vil innføre skolefrokost for alle elevene i ungdomsskolen i et toårig 
prøveprosjekt. Innarbeides i budsjettreguleringen for 2017. 

Rådmannens forslag til innstillling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble forkastet med 4 mot 1 stemme. 

 
OPKU- 031/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 
          Saken tas til orientering.  

 
 
 
 


