
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 
 
Tid: 01.09.2017 kl.: 10:00 - 16:00 
Sted: Fauske hotell 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Orienteringer: 
Strategisk plan for grunnskolen - Første utkast 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 6/2017 
Sak nr. Sakstittel  
044/17 Godkjenning av møtebok  
045/17 Referatsaker i perioden  
046/17 Helsefremmende skoler i Fauske - orienteringssak  
047/17 Søknad om tilskudd til bygging av asfaltert rulleski-løype i 

Klungsetmarka skianlegg 
 

 
 
 
Fauske, 25.08.17 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
Utvalgsleder 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/12024     
 Arkiv sakID.: 17/2685 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
044/17 Oppvekst- og kulturutvalg 01.09.2017 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 og 5/2017 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
30.05.2017 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 30.05.2017 1351103 

08.06.2017 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 01.06.2017 1352309 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Oppvekst- og kulturutvalg 

 
 
 
Møtedato: 30.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 4/2017 Til kl. 12:05 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 
Jørn Stene 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Orientering fra rådmannen: 

· Formidling av Sulitjelmas historie v/Nordlandsmuseet, Steinar Skogstad 
 

Det var ingen merknader til innkallinga. 

Merknader til dagsorden: 

· Sak 35/17 behandles før sak 34/17. 
· Sak 36/17 utsettes til møte 1. juni. 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 25.08.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 



Side 2 
 

 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

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



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
032/17 Godkjenning av møtebok  
033/17 Referatsaker i perioden  
034/17 Etablering av familiens hus  
035/17 Erikstad skole og barnehage  
036/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016  
037/17 Arbeid med nasjonale prøver  
038/17 Skoleskyss Fauske sentrum  
039/17 Dekningsstatistikk barnevaksinasjonsprogrammet 2016  
040/17 Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage  
041/17 Kulturstøtte - Grunntilskudd 2017  
042/17 Festivaltilskudd 2017  
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032/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 032/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2017 godkjennes. 

 
 
 
033/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

 
OPKU- 033/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
034/17: Etablering av familiens hus 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 
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Arbeidsmiljøutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
AMU- 009/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret forutsetter at innspill fra de ansattes organisasjoner tas hensyn til i det videre 
arbeid. 

Rådmannen forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 034/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Rådmannen gis i oppdrag å: 
· erverve Lysverkgården fra ISE Enterprise AS i tråd med betingelser i vedlagte 

intensjonsavtale. 
· sette i verk arbeidet med å etablere Familiens hus i bygget så raskt som mulig. 

 

Kommunestyret forutsetter at innspill fra de ansattes organisasjoner tas hensyn til i det 
videre arbeid. 
 
 
 
 
035/17: Erikstad skole og barnehage 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to 
avdelingene nå lokalisert i Erikstad barnehage. 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med 
fellesgarderobe for begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 

2017. 
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Arbeidsmiljøutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
AMU- 010/17 Vedtak: 
Vedtak: 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to 
avdelingene nå lokalisert i Erikstad barnehage. 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med 
fellesgarderobe for begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 

2017. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tilleggsforslag: 
1. tillegg  ... og en avdeling fra Vestmyra barnehage (hvit). 

Rådmannen bes utrede til neste møte i oppvekst- og kulturutvalget ny lokalisering for de to 
gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage (hvit), hvor utbygging av Vestmyra barnehage 
(rød) og Finneid skole vurderes. 

For å redusere kostnadene ytterligere ved å gå fra leide til eide lokaler, ombygges Vestmyra 
barnehage (hvit) til voksenopplæring. 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
FL's tilleggsforslag ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 

 
OPKU- 035/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

· Rådmannen iverksetter ombygging av 2 etasje i Erikstad skole til å romme de to 
avdelingene nå lokalisert i Erikstad barnehage og en avdeling fra Vestmyra barnehage 
(hvit). 
Rådmannen bes utrede til neste møte i oppvekst- og kulturutvalget ny lokalisering for 
de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage (hvit), hvor utbygging av 
Vestmyra barnehage (rød) og Finneid skole vurderes. 
For å redusere kostnadene ytterligere ved å gå fra leide til eide lokaler, ombygges 
Vestmyra barnehage (hvit) til voksenopplæring. 
 

· Det etableres ny personalavdeling for skolens personale i 1. etasje og med 
fellesgarderobe for begge personalgrupper. 

· Avdelingene bygges størrelsesmessig til å kunne romme 12/24 barn. 
· Uteområdet bygges om for å tilpasses både barnehage- og skole drift. 
· Foreslåtte trafikktiltak utredes og kostnadsfestes i egen sak til KOM i løpet av høsten 
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2017. 

 
 
 
036/17: Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Oppvekst- og kulturutvalget tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 til foreløpig 
orientering. 

2. Rapporten behandles i egen fagdag i begynnelsen av juni og fremlegges til 
kommunestyret for sluttbehandling 22. juni. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til oppvekst- og kulturutvalgsmøte 1. juni 2017. 

 
OPKU- 036/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til oppvekst- og kulturutvalgsmøte  1. juni 2017. 

 
 
 
037/17: Arbeid med nasjonale prøver 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Arbeidet med nasjonale prøver tas til orientering. 

 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 037/17 Vedtak: 
Vedtak: 
Arbeidet med nasjonale prøver tas til orientering. 
 
 
 
038/17: Skoleskyss Fauske sentrum  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Ved vurdering av retten til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes 
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kun til den skolen som defineres som elevens nærskole. 

 
2. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 

Vestmyra skole.  

 
Unntak a)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi Scania får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
farlig eller vanskelig skolevei og elevenes alder.  
 
Unntak b)  
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
farlig eller vanskelig skolevei.  
 
 

3. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Erikstad skole 

 
Unntak a) 
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlige farlig eller vanskelig skolevei. 
 
Unntak b)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi enden på gang og sykkelvei mot 
Tørresvik/Valnesfjord får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller vanskelig 
skolevei.  
 

4. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Finneid skole 

 
Unntak a)  
Elever på 1.-4. trinn som bor langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma ovenfor 50km-
sonen får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  
 
Unntak b)  
Elever på 1.-4. trinn som bor sør for Finneidbrua får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlig vanskelig eller farlig skolevei.  

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tillegg til pkt. 1: 
Dagens ordning for elever fra Fauskeeidet videreføres jmf. k-styrevedtak sak 136/16. 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FL's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 038/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Ved vurdering av retten til skoleskyss gjelder nærskoleprinsippet. Skyss dekkes 
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kun til den skolen som defineres som elevens nærskole. Dagens ordning for elever 
fra Fauskeeidet videreføres jmf. k-styrevedtak sak 136/16. 

2. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Vestmyra skole.  

 
Unntak a)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi Scania får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
farlig eller vanskelig skolevei og elevenes alder.  
 
Unntak b)  
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig 
farlig eller vanskelig skolevei.  
 
 

3. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Erikstad skole 

 
Unntak a) 
Elever bosatt forbi vei til badestrand/Lund får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlige farlig eller vanskelig skolevei. 
 
Unntak b)  
Elever på 2.-4.trinn bosatt forbi enden på gang og sykkelvei mot 
Tørresvik/Valnesfjord får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller vanskelig 
skolevei.  
 

4. Opplæringsloven § 7-1 legges til grunn ved vedtak om skoleskyss for elever ved 
Finneid skole 

 
Unntak a)  
Elever på 1.-4. trinn som bor langs RV 830 mot Vatnbygda/Sulitjelma ovenfor 50km-
sonen får dekt skoleskyss med bakgrunn i særlig vanskelig eller farlig skolevei.  
 
Unntak b)  
Elever på 1.-4. trinn som bor sør for Finneidbrua får dekt skoleskyss med bakgrunn i 
særlig vanskelig eller farlig skolevei.  

 
 
 
039/17: Dekningsstatistikk barnevaksinasjonsprogrammet 2016 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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OPKU- 039/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
040/17: Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 040/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
041/17: Kulturstøtte - Grunntilskudd 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Fauske kommune tildeler kr. 402.950.- i grunntilskudd til lag og foreninger for 2017. 

Beløpene posteres på 1470.3520.3800 for idrett- og friluftsorganisasjoner og 
1470.3500.3850 for øvrige allmenne-/ og musikkorganisasjoner. 
Fordeles slik: 

 
Søker nummer: Organisasjonens navn: Anbefalt tilskudd; 
1 Valnesfjord Skolekorps 50.100.- 
2 Fauske Skolekorps 49.300.- 
3 Valnesfjord KFUK-KFUM Speidere   5.450.- 
4 Fauske Seniordans          0.- 
5 Fauskeeidet IL 11.500.- 
6 IL MALM Alpin   5.850.- 
7 Fauske karateklubb   6.050.- 
8 Dans Fauske 72.100.- 
9 Salten Karateklubb 10.900.- 
10 Fauske svømmeklubb 27.100.- 
11 Moen og Vatnbygda Grendelag          0.- 
12 Finneid IL 26.900.- 
13 Valnesfjord Skytterlag          0.- 
14 Fauske IL Ski/Langrenn 27.100.- 
15 FK Fauske/Sprint 64.500.- 
16 Valnesfjord IL 46.100.- 
TOTALT 16 402.950.- 

Søker nr. 1 og 2 er, når denne saken utredes, i innledende forhandlinger med Kulturskolen 
om mulig kjøp av dirigenttjenester. Dette vil i så fall føre til reduksjon/justering av 
kulturtilskudd.  
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2. Før ubetaling skal det utarbeides partnerskapsavtale med hver organisasjon. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Arnt Pedersen (H) foreslo: 
Alle lag gis maksimal tilskuddssum i henhold til kriteriene i § 9. 
Tas inn i budsjettregulering. 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer avgitt for H's forslag. 

 
OPKU- 041/17 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune tildeler kr. 402.950.- i grunntilskudd til lag og foreninger for 2017. 

Beløpene posteres på 1470.3520.3800 for idrett- og friluftsorganisasjoner og 
1470.3500.3850 for øvrige allmenne-/ og musikkorganisasjoner. 
Fordeles slik: 

 
Søker nummer: Organisasjonens navn: Anbefalt tilskudd; 
1 Valnesfjord Skolekorps 50.100.- 
2 Fauske Skolekorps 49.300.- 
3 Valnesfjord KFUK-KFUM Speidere   5.450.- 
4 Fauske Seniordans          0.- 
5 Fauskeeidet IL 11.500.- 
6 IL MALM Alpin   5.850.- 
7 Fauske karateklubb   6.050.- 
8 Dans Fauske 72.100.- 
9 Salten Karateklubb 10.900.- 
10 Fauske svømmeklubb 27.100.- 
11 Moen og Vatnbygda Grendelag          0.- 
12 Finneid IL 26.900.- 
13 Valnesfjord Skytterlag          0.- 
14 Fauske IL Ski/Langrenn 27.100.- 
15 FK Fauske/Sprint 64.500.- 
16 Valnesfjord IL 46.100.- 
TOTALT 16 402.950.- 

Søker nr. 1 og 2 er, når denne saken utredes, i innledende forhandlinger med Kulturskolen 
om mulig kjøp av dirigenttjenester. Dette vil i så fall føre til reduksjon/justering av 
kulturtilskudd.  

 
2. Før ubetaling skal det utarbeides partnerskapsavtale med hver organisasjon. 

 
 
 
042/17: Festivaltilskudd 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune tildeler kr. 151.050.- i Festivalstøtte for 2017. 
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Støtten fordeles på følgende vis: 
 

Saltenbluesen Kr. 53.000.- 
Strikkefestival Kr.   5.050.- 
Fauskedagan Kr. 40.000.- 
Mons Petter-festivalen Kr. 53.000.- 

 
          Beløpet posteres kommunal konto 1470.3500.3770. 

Tilskuddet gis i form av sponsorstøtte/partnerskapsavtale og det skal utformes egne 
avtaler med mottakerne på gjenytelser. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Tilskudd Strikkefestival innvilges med kr. 20.000,-. 
Beløpet dekkes på konto utøvende kunst/kultur 1470-3730-3770. 

Arnt Pedersen (H) foreslo: 
Strikkefestival strykes av Festivaltilskudd 2017. Beløpet 5050,- fordeles på de øvrige festivaler. 

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

 
OPKU- 042/17 Vedtak: 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune tildeler kr. 151.050.- i Festivalstøtte for 2017. 
Støtten fordeles på følgende vis: 
 

Saltenbluesen Kr. 53.000.- 
Fauskedagan Kr. 40.000.- 
Mons Petter-festivalen Kr. 53.000.- 

          Beløpet posteres kommunal konto 1470.3500.3770. 
Tilskuddet gis i form av sponsorstøtte/partnerskapsavtale og det skal utformes egne 
avtaler med mottakerne på gjenytelser. 

Strikkefestival strykes av Festivaltilskudd 2017. Beløpet 5050,- fordeles på de øvrige 
festivaler. 
Tilskudd Strikkefestival innvilges med kr. 20.000,-. 
Beløpet dekkes på konto utøvende kunst/kultur 1470-3730-3770. 
 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Oppvekst- og kulturutvalg 

 
 
 
Møtedato: 01.06.2017 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 5/2017 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Valter Jacobsen AP 
Gro Anita Olsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Torill Hagen Fossum FL 
Arnt Pedersen H 
 
Andre: 
Inger-Lise Evenstrøm 
Terje Valla 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Før møtet ble det avholdt en fagdag om tilstandsrapport grunnskole. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 25.08.17 
 
 
Inger-Lise Evenstrøm 
Enhetsleder skole 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
043/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016  
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043/17: Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Oppvekst- og kulturutvalget tar Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 til foreløpig 
orientering. 

2. Rapporten behandles i egen fagdag i begynnelsen av juni og fremlegges til 
kommunestyret for sluttbehandling 22. juni. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 30.05.2017: 
 
 
Behandling: 
Saken utsettes til oppvekst- og kulturutvalgsmøte 1. juni 2017. 

 
OPKU- 036/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes til oppvekst- og kulturutvalgsmøte  1. juni 2017. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.06.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
1. Kommunestyret tar tilstandsrapporten til orientering. 
2. Kommunestyret viser til tilstandsrapporten for 2016 og er ikke tilfreds med at kommunestyrets 
mål om nasjonale prøver ikke er innfridd.  
3. Kommunestyret viser til K-sak 153/16 og ber om at arbeidet med strategisk plan intensiveres 
og fremlegges for kommunestyret i løpet av høsten 2017. Oppvekst og kulturutvalget holdes 
løpende orientert om arbeidet og 1. utkast presenteres for utvalget i september.  

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 
Resultatet fra gruppearbeidet på fagdagen om tilstandsrapport grunnskole vedlegges saken. 
 
OPKU- 043/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Kommunestyret tar tilstandsrapporten til orientering. 
2. Kommunestyret viser til tilstandsrapporten for 2016 og er ikke tilfreds med at 
kommunestyrets mål om nasjonale prøver ikke er innfridd.  
3. Kommunestyret viser til K-sak 153/16 og ber om at arbeidet med strategisk plan 
intensiveres og fremlegges for kommunestyret i løpet av høsten 2017. Oppvekst og 
kulturutvalget holdes løpende orientert om arbeidet og 1. utkast presenteres for utvalget i 
september. 
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Sak nr.   Dato 
045/17 Oppvekst- og kulturutvalg 01.09.2017 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Barnevernstjenesten - Månedsrapport mai 2017 
 
 
2, Barnevernstjenesten - Månedsrapport juni 2017 
 
 
3, Barnevernstjenesten - Månedsrapport juli 2017 
 
 
4, Fauske Frivilligsentral - Protokoll fra styremøte 1. juni 2017 
 
 
5, Rapport - 1. halvår 2017 fra Enhet Kultur og Idrett 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 





 

 

 

 
 
 
Tiltaks- og omsorgsplaner pr 30.06.17: 

Barn/ungdom som skal ha Har plan:  Mangler: 

Tiltaksplan: 
 

59 65 40 30 12 35 

Omsorgsplan: 
 

25 22 20 22 5 0 

 
 
 
 
 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

 
Siste måned: 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak   

 

14 24 Hittil i år: 108 106 

Henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

7 5 Hittil i år: 36 14 

Undersøkelser innledet: 
 

11 13 Hittil i år: 70 76 

Undersøkelser sluttført: 
 

12 
 

17 Hittil i år:  52 71 

Av disse - sluttført innen frist: 
Inklusive sendt nemnd 

 

11 
 

13 Hittil i år: 37 55 

Status pr 30.06.17:      

Venter på undersøkelse: 
 

4 17   

Under undersøkelse: 
 

41 32   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt 

 
 

    

Tiltak pr 30.06.17: I hjemmet Utenfor hjemmet 

Barn med hjelpetiltak: 
 

49 
 

55  
 

3 

Barn med omsorgstiltak: 
 

  25 
 

22 

Andre plasseringer: 
 

  3 
 

2 

Etter fylte 18 år til 23 år. Ettervernstiltak: 
 

1 
 

2 6 
 

5 

Totalt: 
 

50 57 34 32 

 

FAUSKE KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

 UTVIDET MÅNEDSRAPPORT 

JUNI 2017 



 

 

Tall i kursiv gjelder for samme periode året før. 

 
Oppfølging av fosterhjem: 

Antall barn plassert i fosterhjem av Fauske kommune totalt: 28 32 

Antall barn som skal ha minst 4 besøk av bvtj. pr år: 21   

Antall barn som skal ha minst 2 besøk av bvtj. pr år: 7   

Antall barn som har fått lovpålagt oppfølging i 2017: 28 28 

 
 
Fauske kommunes tilsynsansvar: 

Antall barn u 18 år plassert i fosterhjem i Fauske kommune: 24 21 

Plassert av andre kommuner: 12   

Plassert av Fauske kommune: 12   

Av disse er det oppnevnt tilsynsfører for: 19 17 

Antall barn som har fått lovpålagt tilsyn i 2017: 
Lovpålagt tilsyn tilsvarer minst fire tilsynsbesøk i løpet av året 

15 13 

 
 
 
Kommentarer: 
 
Barneverntjenesten har også hatt redusert kapasitet i juni som følge av to 
sykemeldinger i hhv 100%/70% og 50%. Den ene sykemeldingen er arbeidsrelatert. 
Tjenesten har hatt tre sykemeldinger på vårhalvåret, alle langtidssykemeldinger. 
Dette har preget den totale arbeidssituasjonen og påvirket kapasiteten.     
 
Som det fremgår av rapporten så ligger barneverntjenesten an til å oppfylle lovpålagt 
krav til oppfølging av barn plassert av Fauske kommune.  Når det gjelder Fauske 
kommunes tilsynsansvar for barn plassert i kommunen har vi ikke klart å oppnevne 
tilsynsperson til samtlige barn, som igjen medfører at vi ikke oppfyller krav til 
lovpålagt tilsyn.  
 
Vi har hatt fokus på utarbeidelse av tiltaksplaner for barn med tiltak, men er ikke helt 
ajour.  
 
Fauske kommune har fått videreført øremerkede statlige midler til full finansiering av 
en saksbehandlerstilling ut 2018. Stillingen er i dag midlertidig besatt av en godt 
kvalifisert medarbeider.  Midler er fordelt på bakgrunn av den enkelte kommunes 
saksmengde og kapasitet opp mot lovkravene.  
 
 
Barnevernleder har besluttet å si opp sin stilling. Stilling blir utlyst ilp. august 2017.  
    
 
 
   
Fauske den 03.07.17 
 
Wenche Olsen 
leder for barneverntjenesten 



 

 

 



 

 

 

 
 
Kommentarer: 
Den totale kapasiteten ved tjenesten har vært presset i juli mnd. grunnet ferieavvikling og to 
ansatte i sykemelding i til sammen 100% stilling. Den ene sykemeldingen er arbeidsrelatert.  
Det er fremdeles et høyt tall på nye meldinger og vi følger samme utvikling som i 2016. Vi 
har sendt tre saker til behandling hos Fylkesnemnden for sosiale saker i Nordland.     
 
Fauske den 01.08.17 
 
Wenche Olsen 
leder for barneverntjenesten 

 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

 

Siste måned: 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak   

 

9 11 Hittil i år: 117 117 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

1 5 Hittil i år: 37 19 

Undersøkelser innledet: 
 

4 13 Hittil i år: 74 84 

Undersøkelser sluttført: 
 

14 4 Hittil i år: 66 75 

Av disse - sluttført innen frist: 
 
 

13 4 Hittil i år: 50 59 

Status pr 31.07.17      

Venter på undersøkelse: 
 

8 11   

Under undersøkelse: 
 

39 40   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke iverksatt 

 
 
 

1 0   

Tiltak pr 31.07.17 I hjemmet Utenfor hjemmet 

Barn med hjelpetiltak: 
 

58 54   

Barn med omsorgstiltak: 
 

  24 22 

Andre plasseringer: 
 

  3 2 

Ettervernstiltak: 
Etter fylte 18 år til 23 år 

2 2 6 5 

Totalt: 
 

60 56 33 29 

 

FAUSKE KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 

Juli  2017 
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  Ressurs- og aktivitetssenter 
 
 

PROTOKOLL 
Styremøte 

 
 
Sted: Fauske Frivilligsentral   Tid: 1. juni 2017 
Møteleder: Tor Håkon Bjørnli  Sekretær: Arnstein Brochs 

 
 
Deltakere: Tor Håkon Bjørnli 

Britt Andersen 
Gro-Anita Olsen 
 

Veronika I. Ormåsen 
 
 

Forfall: Georg de Besche dy 
Embla Sofie K. Sørensen 

Valter Jakobsen Line Kristiansen 
Gunvald Pedersen Frank Johansen 

  

 
 

Saksliste: 0 
00 
000 
0000 
00000 
 
Sak  5 / 2017 

Sak  6 / 2017 

Sak  7 / 2017 

Saksoppfølging 
Referater 
Orientering om aktiviteter 
Rapporter 
Økonomisaker 
 
Møteplan høsten 2017 

Statutter for Frivillighetsprisen 

Ungdomstiltak sommeren 2017 

 
 

 
INNKALLING  OG  SAKSLISTE  GODKJENT 

 

 
 
SAK   0: 
 
 
 
SAK   00: 
 
 
 
 

SAKSOPPFØLGING: 
Saksoppfølging fra styremøter i februar 2017 er gjennomført. 
Protokoll fra styremøte 16. februar 2017. Godkjent 6. mars 2017 
 
REFERATER: 
Daglig leder refererte fra: 
Inngående og utgående brev, skriv og e-post for perioden 15.2.2017 - 1.6.2017 
 
 

mailto:ffvs@online.no
http://www.fauske.frivilligsentral.no/
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SAK   000: ORIENTERING  OM  AKTIVITETENE: 
Daglig leder orienterte styret om de aktivitetene som pågår og planleggingen av kommende 
aktiviteter og prosjekter. 

  
SAK   0000: RAPPORTER: 

Ingen rapporter til behandling 
 

SAK   00000: ØKONOMISAKER: 
Økonomisk oversikt fra 24. mai 2017 tatt til etterretning. 
Feil plassering av innkommet tilskudd til TV aksjonen rettes opp. 
Rapport fra FFVS til KUD for 2016 levert. 

  
  

 
 
SAK  5 / 2017: MØTEPLAN  HØSTEN  2017 

Følgende møteplan foreslås: 
a) Styremøter (torsdager) 

   7. september 
 23. november 
   7. desember   (Årsavslutning med julemiddag) 

 
 Søndag 

 10. desember  -  Utdeling av Frivillighetsprisen på arrangementet «Jul i Fauske» 
 

b) AU møter 
 24. august (torsdag) 
   5. oktober (torsdag) (ved behov) 
   9. november (torsdag) 
   7. desember (torsdag) (ved behov / i forkant av årsavslutning) 

 
VEDTAK: 
Daglig leders forslag til møteplan for høsten 2017 tas til etterretning. 

  
  
  
  

 
SAK  6 / 2017: STATUTTER  FOR  FRIVILLIGHETSPRISEN 
 Statuttene for Frivillighetsprisen i Fauske ble sist endret i 2008. Daglig leders vurdering av 

eksisterende statutter er at de holde den kvaliteten som trengs for å foreta en utvelgelse blant 
foreslåtte kandidater. Imidlertid ønsket styremøte i november 2016 at statuttene burde 
gjennomgås i 2017 og eventuelt endres. Det ble ikke foreslått endringer i statuttene. Følgende 
praktiske endringer frem til styret foretar valg av prisvinner for inneværende år gjøres: 

 Det utarbeides mal for innsending av forslag til Frivillighetsprisen. Denne legges ut på 
sentralens hjemmeside. 

 Det gjøres endringer i utsendingen av saksfremlegget til styrets medlemmer i denne 
saken. 

 
VEDTAK: 
Det gjøres ingen endringer i statuttene for Frivillighetsprisen i Fauske. 
Følgende praktiske endringer gjøres: 

 Mal for innsending av forslag til Frivillighetsprisen utarbeides og legges på sentralens 
hjemmeside. 

 Saksfremlegget til saken om Frivillighetsprisen sendes ut på forhånd til alle styrets 
medlemmer som en Rød sak / unntatt for offentligheten. 

  
  
  
  
  

mailto:ffvs@online.no
http://www.fauske.frivilligsentral.no/
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SAK  7 / 2017: UNGDOMSTILTAK  SOMMEREN  2017 
Styret fikk en orientering om Aktiv Sommer 2017 for barn og unge i alderen 10-18 år. Tiltakene 
er fullfinansiert. Det er så langt gitt tilskudd fra enhet kultur og, folkehelsemidler med til sammen 
kr. 110.000,- Resten finansieres av oppsparte midler i Fauske Frivilligsentral. Aktivitetene 
gjennomføres i ukene 26 og 33. Påmeldingene til aktivitetene er i full gang fra mandag 22. mai. 
Påmeldingene avsluttes mandag 5 juni. Det er ønskelig å se på aktivitetene i kommende år i 
forhold til bedrifter, både med hensyn il finansiering og i forhold til rekruttering av ansatte. 
 
VEDTAK: 
Styret er fornøyd med arbeidet som gjøres i forhold til barn og unge gjennom tiltaket Aktiv 
Sommer og tar orienteringen til etterretning. 
 
Styret ønsker også, hvis en videreføring av tiltaket i 2018 blir aktuelt, at den økonomiske 
plattformen for gjennomføringen blir godkjent politisk og/eller administrativt før planarbeidet 
starter. 

  
  

 

KOMMENDE  MØTER  
 

AU-møter:   -  torsdag  24.8.2017   (16:0 – 17:00)       

Styremøter:    -  torsdag   7.9.2017   (18:00 – 20:00) 

     

Har du saker til styremøte   -  Gi melding om dette til kontoret ! 

Frister for innmelding av saker er: 

  14 dager før styremøte 

 

 

E – POST ADRESSER: 
  Frivillighetssentralen  ffvs@online.no       

   Georg de Besche dy:  georg.de.besche@fauske.kommune.no  

   Tor Håkon Bjørnli:   tor-hakon@sbnett.no     

   Gro - Anita Olsen:   gro.anita.olsen@fauske.kommune.no    

   Gunvald Pedersen:   gunvald.pedersen@fauske.kommune.no  

   Veronika Ormåsen:   vero@ormaasen.com   

   Line Kristiansen:   line.kristiansen@fauske.kommune.no  

  Frank Johansen:   frank@sbnett.no   

   Britt Andersen:   britt.andersen@sbnett.no   

   Valter Jakobsen:   valter@sbnett.no   

   Embla Sofie K. Sørensen:  emblasofie.ks@gmail.com   

  Fauske kommune (eierne):  berit.johnsen@fauske.kommune.no  

  Fauske kommune (kultur):  ketil.hugaas@fauske.kommune.no  

  Arnstein Brochs:  (Privat)  arnstein.brochs@sbnett.no 
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MØTEPLAN  FOR 
HØSTEN  2017 

 

 
 
 
 
 
 

STYREMØTER: DAG DATO TID HVOR 
 Torsdag   7. september 18:00 - 20:00 Frivilligsentralen  
 Torsdag  23. november 18:00 - 20:00 Frivilligsentralen 
 Torsdag   7. desember 19:00  Julemiddag på utested 

 ( Det kan bli endringer i dagene for styremøtene ) 
 
         
 
 
AU – MØTER: DAG DATO TID HVOR 
 Torsdag  24. august 16:00 - 17:00 Frivilligsentralen 
 Torsdag    5. oktober 16:00 - 17:00 Frivilligsentralen - Ved behov 
 Torsdag    9. november 16:00 - 17:00 Frivilligsentralen 
 Torsdag    7. desember 18:00 -  Frivilligsentralen - Ved behov  
 ( Endringer i møteplan for AU møter kan skje ) 
 
 
 
 
ANDRE  MØTER: DAG DATO TID HVOR 
Frivillighetsprisen: Søndag 10. desember Tidspunkt senere Fauske Idrettshall  
    «Jul iFauske» 
 
 
  
 
 
 

NB !     Andre  møter  avtales  ved  behov. 
 
 
 
 

Ressurs- og aktivitetssenter 



HALVÅRSRAPPORT ENHET KULTUR & IDRETT 

Periode: 01.01. – 30.06.2017. 

 

          

          

            

   pr. 30.6.2017      pr. 30.6.2016 Utvikling  

 

FAUSKE BIBLIOTEK     

Antall besøkende:     

Fauske    11095  10844  251 
Valnesfjord           606      763              -157 
Sulitjelma       1276    1300                -24 
   = 12977  12907    70 
     
Utlån, Fauske   14669  16477  -1808 
Utlån, Valnesfjord    1270     1532    -262 
Utlån, Sulitjelma     2134     2412    -278 
   = 18073  20421    -2348 
     
Arrangementer, Fauske         13         21        -8 
Arrangementer, Valnesfjord           3           5        -2 
Arrangementer. Sulitjelma           3           3         0 
   =         19         29      -10    
    
Mediebestand:   42416  39932    2484 

 

Når det gjelder oversikt over besøkende i 2016 for avd. Fauske er dette et estimat pga datavirus, så 
her mangler det eksakte data. Det mangler også eksakte data for avd i 2016 da det kun finnes  
overslag fra de ansatte, og kun sammneslåtte tall i egen oversikt.   
 
I tallet for arrangementer for 2016 Fauske er det usikkert om avdelingene er medregnet 
  
 
 

FAUSKEBADET     
 
Besøkende    1657    6121    -4464  
 
Nedgangen skyldes renovasjon av det store svømmebassenget. 
 
 
 



    pr. 30.6.2017 pr. 30.6.2016 Utvikling 
 

FAUSKE KINO     
 
Besøkende:     
Barn        1693         1846       -153 
Voksne        4042         4867       -825 
Honnør          360           657       -297 
Spesialvisninger        200             250         -50 
Konserter/evenmenter        504            426          78 
     
         6799               8046      -1247 
 
 
Nedgang er også registrert i hele landet.   Henger for en stor del sammen hvilke/hvor mange nye 
filmer som lanseres. 
 
 

FAUSKE KULTURSKOLE     
 
Ansatte: Totalt:   7  7  0 
  Rektor: 80 % adm. mm. + 20 % DKS   

DKS = Den kulturelle skolesekken. Rektor i kulturskolen koordinerer tilbudene i DKS, 
er medutvikler av tilbud og organiserer skyss.      

 

Stillingsstørrelser:     
Piano/Gitar/M-band/kulturfabr. 100 %  100 %  0 % 
Fiolin *)/kulturfabrikk    100 %  100 %  0 % 
Teater/visuell kunst/kulturfab.    50 %    50 %  0 % 
Treblås/kulturfabrikk     40 %  100 %            -60 % 
Sang         40 %      0 %             40 % 
Instruktør Marmorband     10 %    10 %  0 % 
Prosjekt       15 %    10 %  5 % 
Messing (vakanse 01.01. – 01.07.17)    40 %    25 %             15 % 
     
     395 %   395 %   0 % 
 
*) 30 % fiolinpedagogtjeneste selges til Saltdal kommune. 
 

Elever:   
I grunnskolealder    141     141      0 
Over grunnskolealder      44       43       1 
     
    =  185      184        1 
Elevplasser:     
Musikk      155       163       -8 
Visuelle kunstfag      51          50         1 
Teater                     48          55       -7 
     
    =  254        268      -14 



Forskjellen mellom elevtall og elevplasser skyldes hovedsakelig tilbudet om Kulturfabrikk. Èn elev kan 
være med på opptil 4 forskjellige kurs innen dette tiltaket og blir således regnet inn på flere 
elevplasser.   
 
 
    pr. 30.6.2017     pr. 30.6.2016               Utvikling 
 
Arrangementer:   
Egne      15 
I samarb. med andre      4 
       =  19 
Tilfeldige oppdrag:   
Egne         0 
I samarb. med andre       2 
    =     2 
DKS, tiltak pr. trinn *)   
Egne         6 
I samarb. med andre       14 
    =   20 
   
Total egne arr./oppdrag/DKS    21 
Total i samarb. med andre    20 
    =   41 
 
 
*)1 skolekonsert for 1.-4. klasse. Uavhengig av hvor mange som er på konsert samtidig. 
 
Det ble ikke rapportert for disse kriteriene pr. 30.6.2016. Endringer vil første vises pr. 30.06.2018. 
 
 
 

FRIVILLIGSENTRALEN     
     
Frivilligsentralen har ikke tidligere år rapportert halvårsvis, kun hvert år med egen årsmelding. Det er 
derfor ikke lagt inn noen tall for 2016. 
 
TILTAK:   
Kulturkafe    8 
Frivillige               40 
Antall deltakere             200 
 
I samarbeid med 3 av kommunens pensjonistforeninger. 
 
 
Aktiv Sommer    8 
Frivillige               48 
Antall deltakere            139  
 
 
Aktiviteten foregår i uke 26 og 33. Uke 33 rapporteres ved slutten av året. 
 



    pr. 30.6.2017     pr. 30.6.2016               Utvikling 
 
 
Seniornett treff    8 
Frivillige               32 
Antall deltakere              80 
 
 
Datakurs    1 
Frivillige                10 
Antall deltakere:               10 
 
Datakurset er i samarbeid med Fauske VGS og går over 20 timer fordelt på 6 dager. 
 
Aktivitetsvenn for demente             400 
Frivillige                 20 
Antall deltakere              400 
 
Aktiviteten er i samarbeid med Fauske demensforening. Det arrangeres kurs for nye aktivitetsvenner 
1-2 ganger pr. år. I denne perioden er det 20 deltakere som hver gjennomfører aktivitet èn gang i 
uka. 
 
 
Ungdomsarbeid    3 
Frivillige     9 
Antall deltakere              166 
 
Aktiviteten «Månedens Ungdomsaktivitet» arrangeres i samarbeid med Ungdommens Hus. 
 
Èn til èn aktivitet   31 
Frivillige      8 
Antall deltakere     8 
 
Totalt antall tiltak:               459 
Totalt antall frivillige               167 
Totalt antall deltakere:             1003 
 
 

UNGDOMMENS HUS/FRITIDSKLUBBER   
   
Ung. Hus, Fauske   
Aktivitetskvelder, antall delt.  853 
 
   
Disco/konserter, antall delt.  1013 
   
Totalt besøk - Ungd. Hus  1866 
Antall dager         84 
Dagsgjennomsnitt:        25 
 
6 kvelder med kveldsmat. 



    pr. 30.6.2017     pr. 30.6.2016               Utvikling 
 
Valnesfjord: 
Totalt besøk     1150 
Antall dager         42 
Dagsgjennomsnitt:        27 
 
  
Sulitjelma: 
Totalt besøk      327 
Antall dager         35 
Dagsgjennomsnitt:          9 
 
 
Totalt besøk alle klubber:   3343 
Totalt antall dager:      126 
Totalt dagsgjennomsnitt:       27 
 
 

GATA’ 18 – FESTIVALEN 
 
Festivalansvarlig Ørjan Strand planlegger for festivalen som vil foregå i/rundt Melenci plass i 
tidsrommet 09.-11. august 2018. 
 
Det registreres meget stor og positiv interesse og forventning til tiltaket.   
 
 
 
 
 
 
23.08.2017. 
Ketil Hugaas 
Enhetsleder Kultur og Idrett. 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 17/12509     
 Arkiv sakID.: 17/2777 Saksbehandler: Inger-Lise Evenstrøm 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
046/17 Oppvekst- og kulturutvalg 01.09.2017 

 
 
Helsefremmende skoler i Fauske - orienteringssak 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 

 
Sammendrag: 
Fauske kommune har tidligere inngått avtale med Nordland fylkeskommune, der vi har forpliktet oss til 
å jobbe for at skolene i Fauske skal sertifiseres som helsefremmende. Det siste året har det vært jobbet 
med implementering av anbefalte kriterier for helsefremmende skoler i skolenes plandokumenter og 
daglige drift. Intensjonen med kriteriene er å kunne systematisere og strukturere det helsefremmende 
arbeid i skolen på en bedre måte. Kriteriene vil også gjøre arbeidet mer forpliktende og resultatorientert 
og de vil forenkle evaluering og måling av fremgang og resultater. 
 
Saksopplysninger: 
 
HELSEFREMMENDE SKOLER I  FAUSKE KOMMUNE 
 
Det har vært jobbet aktivt med kriteriene som ligger til grunn for at en skole skal godkjennes som 
helsefremmende. Ambisjonen er at alle skolene i Fauske i løpet av 2017 oppfyller disse kriteriene og 
dermed sertifiseres som helsefremmende skoler i tråd med avtale inngått med Nordland 
fylkeskommune. 
 
Det har vært avholdt jevnlige møter hvor alle skolene har vært representert med rektor/inspektør i 
tillegg til helsesøster, folkehelsekoordinator og fysioterapeut. Nordland Fylkeskommune v/Bjørn Are 
Melvik fra har deltatt på 2 møter. 
 
Alle skoler har fylt ut selvevalueringsskjema. Det er et verktøy som skal hjelpe skolene til å vurdere og 
videreutvikle sin egen pedagogiske virksomhet knyttet til helsefremming i skolen. Registreringsskjemaet 
har kriterier som hver enkelt vurderer opp mot egen opplevelse av hverdagen på egen skole. Kriteriene 
vurderes med 3 fargealternativer:   
                                                                                                                           
Grønn: Kriteriet er på plass 
Gul:          Det er noe som enda kan gjøres bedre 
Rød:          Dette må forbedres 
 
Selvevalueringsskjemaet er et internt redskap og hjelpemiddel for evaluering av pedagogisk virksomhet. 
Arbeid med resultatene av evalueringsskjemaet skal bidra til refleksjon og diskusjon over egen praksis 
og ståsted i den enkelte skole, samt prioritere satsingsområder for det videre arbeidet. 
Selvevalueringsskjemaet er ikke ment som et sammenligningsredskap skolene imellom. 
 



KRITERIER FOR  HELSEFREMMENDE  GRUNNSKOLER  gitt av Nordland fylkeskommune 
 
1 Helsefremmende arbeid er forankret i skolen 

Det helsefremmende arbeidet er forankret i skolens årsplan, vedtekter, øvrige 
styringsdokumenter og arbeidsmåter. Arbeidet evalueres jevnlig. De ansattes kompetanse skal 
sikre en god helsefremmende skolehverdag. 

 
2 Skolen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø 

Skolen arbeider aktivt for at den enkelte elev skal oppleve trivsel, trygghet og sosial tilhørighet. 
Det arbeides aktivt med forebygging av mobbing og krenkelser. 

 
3 Alle elever er fysisk aktive minst 60 minutter hver dag 

Aktiviteten kan deles opp i flere bolker, både ute og inne. Aktivitetene bør være varierte og 
medføre at man blir andpusten og at kroppen blir utfordret fysisk på ulike måter. 

 
4 Nasjonale retningslinjer for skolemåltidet følges 

Måltidet bygger på at elevene har med seg matpakke. Skoler med kantine/matbod må stimulere 
elevene til sunne valg. Det er lagt til rette slik at det er enkelt å velge kaldt vann som tørstedrikk. 

 
5 Skolen er tobakks- og rusfri 

Det er ikke tillatt å bruke røyk, snus eller andre rusmidler i løpet av skoletiden. Dette gjelder alle 
elever og alle ansatte som har kontakt med elever i løpet av skoletiden. 

 
6 Skolen har en tilfredsstillende tverrfaglig skolehelsetjeneste 

Skolehelsetjenesten skal være tilgjengelig på skolen for elevene som et gratis lavterskeltilbud med 
mulighet for«drop-in» for elevene. Tjenesten skal være tverrfaglig. 

 
7 Skolen har gode rutiner for samarbeid med og medvirkning fra elever og foresatte 

Skolen har tydelig medvirkning fra elever og foreldre i utviklingen av skolens miljø og ulike tilbud. 
Klasseråd, elevråd og FAU brukes aktivt i arbeidet. Elevenes fysiske og psykiske helse og samspill 
med andre er tema på foreldremøter og i foreldresamtaler. 

 
8 Skolen gir opplæring i levevaner og har arbeidsmåter som fremmer helse 

Elevene gis opplæring i helsefremmende levevaner. Alle elever skal kjenne de nasjonale kostråd 
og anbefalinger for fysisk aktivitet. Varierte undervisningsmetoder sikrer at flere elever får 
muligheten til å oppleve mestring. 

 
9 Skolen samarbeider med andre instanser 

Det etableres tverrfaglig samarbeid med andre instanser etter behov, dette for å sikre et helhetlig 
tilbud rundt eleven. 

 
10 Skolen arbeider systematisk med sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende arbeid 

Det arbeides med trafikkopplæring, og andre sikkerhetsfremmende og ulykkesforebyggende tiltak 
for å skape robuste og trygge elever. Skolen har gode rutiner for internkontroll. 

 
Skolene i Fauske oppfyller kriteriene for helsefremmende skoler og vil i løpet av høsten 2017 søke om å 
bli sertifisert som helsefremmende, likevel ser vi at enkelte av punktene har vært vanskelig å vurdere ut 
fra graden av oppfyllelse. 
I gruppa som jobber med helsefremmende skoler har det blitt utvekslet tips, ideer og erfaringer med 
den hensikt å lære av hverandre. Kriteriene er ivaretatt på skolene, på samme tid er det enkelte kriterier 
som utfordrer skolene i større grad enn andre. Dette gjelder spesielt følgende punkter:  
 



2 Skolen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø  
Fauske kommune har en felles plan for elevenes psykososiale miljø, som skolene er forpliktet til å følge. 
Gode planer er likevel ingen garanti for at den enkelte elev opplever skoledagen som trygg og god. Det 
må jobbes kontinuerlig for å forebygge og avdekke uønsket atferd. 
 
I løpet av vår 2017 og planleggingsdagene 15. og 16. august har lærere og assistenter ved alle skoler 
gjennomført kurs i «Mitt valg». Deltagerne er svært godt fornøyd med kursets innhold og de verktøy de 
gjennom kurset har fått. Fauske kommune har stor tro på at dette tiltaket vil gi god effekt på elevenes 
psykososiale miljø.  
 
Fauske kommune er også med pulje 1 i Utdanningsdirektoratets satsning på inkluderende skole og 
barnehagemiljø, hvor 3 av kommunens skoler og barnehager deltar. Intensjon er blant annet at det 
arbeidet og den læring som skjer i prosjektperioden vil gi synergier også til de øvrige skolene og 
barnehagene i kommunen og gjøre oss enda bedre rustet til å møte de utfordringene som er knyttet til 
elevenes psykososiale miljø.   
 
Fra og med skoleåret 2017 er det kommet endringer i opplæringsloven § 9, og kravet til aktivitetsplikt 
for skolene er ytterligere skjerpet, dersom det oppstår mistanke og/eller varsel om elever som ikke 
opplever skoledagen som trygg og god. Dersom skolene ikke iverksetter umiddelbare tiltak kan 
fylkesmannen nå kobles direkte på saken og gå inn å vurdere om skolene oppfyller aktivitetsplikten.  
 
3 Alle elever er fysisk aktive minst 60 minutter hver dag 
Dette er det punktet som har utfordret skolene mest. Småskolene oppfyller kriteriet i stor grad, og har 
jobbet systematisk med fysisk aktivitet i skoledagen over flere år. Opplevelsen er at jo eldre elevene blir 
jo vanskeligere er det å oppfylle kriteriet. Særlig gjelder det de elevene som er lite fysisk aktiv i fritiden. 
 
Gode tips og ideer til organisering av fysisk aktivitet i friminutt, pausegymnastikk i timer og aktivitet 
integrert i ulike fag gjør at skolene nå skal nå dette målet. Nordland fylkeskommune v/Bjørn Are Melvik 
har vært en viktig bidragsyter på dette punktet. Gjennom systematisk og målrettet arbeid oppfyller 
skolene også dette kriteriet. Det krever en bevisst holdning fra alle som jobber med elevene.  
 
4 Nasjonale retningslinjer for skolemåltidet følges 
Skolene i Fauske følger de nasjonale retningslinjene, det er likevel en utfordring at mange elever ikke 
spiser frokost og heller ikke har med seg mat på skolen. Ordningen med gratis skolefrukt kompenserer 
en del for manglende frokost, men er likevel ikke tilstrekkelig. 
Skolene arbeider med å tilrettelegge lunsjen slik at det blir en sosial ramme rundt måltidet, og det skal 
være voksne tilstede under avvikling av lunsjpausen til elevene. Utfordringen rundt dette kriteriet øker 
med elevenes alder. Skolene tar opp temaet i foreldremøter og kontaktmøter. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det jobbes godt på alle skoler i Fauske kommune med tanke på å bli formelt sertifisert som 
helsefremmende skoler. Utfordringen i forhold til enkelte av de 10 kriteriene som Nordland 
fylkeskommune legger til grunn for å bli helsefremmende skole, er knyttet til vurdering om tiltakene 
skolene iverksetter er gode nok og om graden av måloppnåelse er innenfor forventningene.  
 
Kriteriene er av en slik art at skolene kontinuerlig må jobbe for oppfylle disse. En sertifisering kan ikke 
betraktes som at man er i mål og at oppdraget er fullført. Den daglige jobbingen i det enkelte klasserom 
og med den enkelte elev må hele tiden stå i fokus, noe som er et felles ansvar for skolens ansatte, 
ledelse og eiere. Målet er at vi sammen skal bidra til robuste barn som er i stand til å møte samfunnets 
forventninger og krav. 
 



Implementering av kriteriene er også bare en del av flere forventninger til skolene, på ulike tiltak og 
vedtak som skal iverksettes for å gjøre skolene enda bedre. Skolene signaliserer at de ønsker å få, 
tydelige og langsiktige mål, slik at de får ro til å innarbeide og utvikle gode rutiner og arbeidsmåter for å 
høyne graden av måloppnåelse på alle områder. Dette er signaler skoleeier må ta innover seg.  
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Søknad om tilskudd til bygging av asfaltert rulleski-løype i Klungsetmarka 
skianlegg 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Søknaden innvilges ikke. 
 

 
Vedlegg: 
08.08.2017 Fauske IL - søknad av 04.11.15. 1357261 

08.08.2017 Fauske IL - søknad av 12.06.17. 1357262 
 
Sammendrag: 
 
Fauske IL Langrenn søker om et kommunalt investeringstilskudd, stort kr. 1.500.000.- for å 
sluttfinansiere prosjektet.  
 
Saksopplysninger: 
 
Det henvises til vedtak i OPKU, sak 021/16 av 11.01.16. samt vedtak i Formannskap, sak 039/16 av 
11.01.16. 
For å få en søknad om spillemidler godkjent, var det en foutsetning at finansieringen for 
rulleskiprosjektet var på plass.  
Saken ble den gang derfor vedtatt med hjemmel i kommunelovens § 13, hasteparagrafen. . 
 
Det ble gitt kommunal garanti for låneopptak på kr. 2.0 MNOK. 
 
Fauske IL opplyser nå at de er kommet til et tidspunkt der man er nødt til å få på plass sluttfinanisering 
av prosjektet.  
Ut fra siste kjent priser og foreløpige tilbud fra entrepenører anslår man at det fortsatt mangler 1,5 
MNOK for å kunne realisere prosjektet 
på en forsvarlig måte. 
  
Se vedlegg. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Rådmannen ønsker på forskjellig vis å tilrettelegge for kultur- og fritidsaktiviteter i Fauske kommune, og 



er også klar over den store fleksible nytteverdien et slikt anlegg vil ha. 
 
At Fauske IL etter såpass lang tid nå signaliserer at prosjektet ikke er fullfinansiert er beklagelig. 
Likeså er det beklagelig at tidligere kalkyler enten grunnet prisstigning, eller at de bygger på manglende 
grunnlagsinformasjon, tilsier denne økningen i prosjektet. 
 
Det er dessverre ikke mulig å bevilge tilskudd i denne størrelsesorden innenfor eksisterende 
budsjettrammer. 
 
 
     
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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