
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 16.11.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 8/2017 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 
3 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Varamedlemmer Parti 
Vegard Setså FL 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 

 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Orienteringer fra rådmannen: 

· Budsjett 2018 v/kommunalsjef Nils-Are Johnsplass 

 
I sak 69/17 ble møtet lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 andre ledd. 

 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 16.11.17 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
utvalgsleder representant representant 

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

  



Side 2 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
060/17 Godkjenning av møtebok  

061/17 Referatsaker i perioden  
062/17 Betalingsregulativ 2018  

063/17 Strategiplan for Fauskeskolen 2018-2022  
064/17 Endring i forslag til skolerute 2018-2019  

065/17 Orienteringssak tilskudd private barnehager 2018  
066/17 Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i 

Vestmyra barnehage - hvit 
 

067/17 Anmodning om bosetting av flyktninger 2018  

068/17 Møteplan 2018 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, 
formannskap og kommunestyre 

 

069/17 Klage på avslag om gratis skoleskyss Unntatt 
offentlighet 

 
 
  



Side 3 
 

060/17: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 7/2017 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 060/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 7/2017 godkjennes. 

 
 
 
061/17: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 061/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
062/17: Betalingsregulativ 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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PLUT- 124/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 024/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 062/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
 
 
063/17: Strategiplan for Fauskeskolen 2018-2022  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Strategiplan for Fauskeskolene 2018-2022 God – bedre – best vedtas  
2. Status rundt arbeidet med strategiplan rapporteres årlig som en del av 

tilstandsrapport for grunnskole   
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 063/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Strategiplan for Fauskeskolene 2018-2022 God – bedre – best vedtas  
2. Status rundt arbeidet med strategiplan rapporteres årlig som en del av 

tilstandsrapport for grunnskole   
 

 
 
 
064/17: Endring i forslag til skolerute 2018-2019  
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Rådmannens forslag til vedtak: 

Endret skolerute for 2018-2019 godkjennes lik Fylkesmannens forslag.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 064/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Endret skolerute for 2018-2019 godkjennes lik Fylkesmannens forslag.  
 
 
 
065/17: Orienteringssak tilskudd private barnehager 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 065/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
066/17: Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
· Flytting av de to gjenværende avdelingene i Vestmyra barnehage – hvit utsettes på 

ubestemt tid med bakgrunn i kommunens nåværende økonomiske situasjon. 

 
· Fauske voksenpedagogiske senter forblir i leide arealer. 

 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
1. Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit gjennomføres 
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etter alternativ 2 - utbygging av Vestmyra barnehage - rød. 

2. Arealbehov voksenpedagogisk senter utredes hvor lokalisering i Vestmyra barnehage og 
dagens lokaler vurderes. Det forutsettes en reforhandling av dagens avtale for å få kostnadene 
så lave som mulig. 

3. Kulturskolen lokaliseres til Finneid skole. 

4. Finneid nærmiljøanlegg utlyses umiddelbart. 

5. Kostnaden innarbeides i budsjett 2018. 

FL's forslag ble vedtatt med 4 mot 1 stemme avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

 
OPKU- 066/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

1. Lokalisering for de to gjenværende avdelinger i Vestmyra barnehage - hvit 
gjennomføres etter alternativ 2 - utbygging av Vestmyra barnehage - rød. 

2. Arealbehov voksenpedagogisk senter utredes hvor lokalisering i Vestmyra barnehage 
og dagens lokaler vurderes. Det forutsettes en reforhandling av dagens avtale for å få 
kostnadene så lave som mulig. 

3. Kulturskolen lokaliseres til Finneid skole. 

4. Finneid nærmiljøanlegg utlyses umiddelbart. 

5. Kostnaden innarbeides i budsjett 2018. 

 
 
 
067/17: Anmodning om bosetting av flyktninger 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 15 flyktninger i 2018. 
 
Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 067/17 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommune legger til rette for bosetting av 15 flyktninger i 2018. 
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Fauske kommune vil i denne perioden ikke ta imot enslige mindreårige flyktninger for 
bosetting. 

 
 
 
068/17: Møteplan 2018 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 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 14.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 125/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Helse- og omsorgsutvalg 15.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstiling ble enstemmig vedtatt. 

 
HEOM- 025/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 068/17 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2018 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
 
 
069/17: Klage på avslag om gratis skoleskyss 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Klage på farlig skolevei tas ikke til følge. Gratis skoleskyss avvikles. 
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Oppvekst- og kulturutvalg 16.11.2017: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 069/17 Vedtak: 
Vedtak: 

Klage på farlig skolevei tas ikke til følge. Gratis skoleskyss avvikles. 
 
 
 
 


