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Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Orientering fra rådmannen 
· Valter Jacobsen (AP): 

Ber om orientering om underdekning av barnehageplasser jf. søknader 
 
Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Svar på spørsmål: 
Valter Jacobsen: 
Enhetsleder barnehage svarte. Søknadsfrist for barnehagesøknader er i dag og vi har derfor 
ikke tallene klar. 

Orienteriner fra rådmannen: 

· Det vil bli innkalt til fagdag tilstandsrapport 27.03 eller 04.05. 
· Orientering fra enhetsleder kultur ang. søknad fra Bodø som kulturhovedstad 2024 

(ECC). 
· Orientering fra enhetsleder barnehage ang. ny pedagognorm for barnehagene og 

videreutdanning fra 1. august 2018. I de kommunale barnehagene vil vi ha behov for 5 
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ekstra pedagogiske ledere. 
· Orientering fra enhetsleder barnehage ang. retningslinjer for barnehagene ang. punkt for 

manglende betaling av opphold og sanksjonsvalg. 
 

Sak 5/18 ble behandlet sist på dagsorden. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 01.03.18 
 
 
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  
003/18 Godkjenning av møtebok  

004/18 Referatsaker i perioden  

005/18 Endring av vedtektene for barnehage 2018  

006/18 Foreldreundersøkelse i barnehagene 2017  

007/18 Årsmelding for barnehager i Fauske kommune 2017  

008/18 Forskrift om ordensreglement for skolene i Fauske 2018-
2022 

 

009/18 Ressursfordeling skole 2018-2019  

010/18 Vedtekter skolefritidsordningen i Fauske kommune 2018-
2022 

 

011/18 Resultat Nasjonale prøver 2017  

012/18 Retningslinjer for lokal gitt eksamen i grunnskolen  

013/18 Rullering årshjul OPKU  
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003/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 8/2017 og 1/2018 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 003/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 8/2017 og 1/2018 godkjennes. 

 
 
 
004/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Revidert årsrapport 2017 - Enhet kultur og idrett ble lagt fram. 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 004/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
005/18: Endring av vedtektene for barnehage 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og 
iverksettes med virkning fra 01.07.2018. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
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Behandling: 
Enhetsleder barnehage orienterer om forslag til manglende betaling av opphold og 
sanksjonsvalg. 

Rådmannen fremmet følgende endring av rådmannens forslag til innstilling: 
Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og iverksettes 
med virkning fra 01.07.2018 med følgende tillegg: 

· En egen paragraf om betalingsmislighold utredes, sendes på høring og legges ved 
saken før endelig behandling av saken i kommunestyret. 

 
Rådmannens endrede forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 005/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og iverksettes 
med virkning fra 01.07.2018 med følgende tillegg: 

· En egen paragraf om betalingsmislighold utredes, sendes på høring og legges ved 
saken før endelig behandling av saken i kommunestyret. 

 
 
 
006/18: Foreldreundersøkelse i barnehagene 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Undersøkelsen tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 006/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Undersøkelsen tas til orientering. 
 
 
 
007/18: Årsmelding for barnehager i Fauske kommune 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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OPKU- 007/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
008/18: Forskrift om ordensreglement for skolene i Fauske 2018-2022  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedlagte ordensreglement for skolene i Fauske 2018-2022 vedtas og gjøres gjeldende fra 
22.03.2018.  
 
Den enkelte skole gis myndighet til å utarbeide utfyllende klasseregler tilpasset lokale 
forhold.  

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 008/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedlagte ordensreglement for skolene i Fauske 2018-2022 vedtas og gjøres gjeldende fra 
22.03.2018.  
 
Den enkelte skole gis myndighet til å utarbeide utfyllende klasseregler tilpasset lokale 
forhold.  

 
 
 
009/18: Ressursfordeling skole 2018-2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Nedtrekk i antall stillinger i grunnskolene i Fauske fra 165 stillinger til 159 stillinger 
gjennomføres ved å redusere styringsfaktoren i vedtatte ressurstildelingsmodell j.fr. 
alternativ 2.  
 
Ressurser til skole fastsettes i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen i 
kommunestyret. Det gjennomføres en administrativ fordeling av ressursene basert på 
vedtaket.   

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Valter Jacobsen (AP) foreslo: 
Oppvekst- og kulturutvalget ønsker å redusere nedtrekket i antall stillinger fra 6 til 4 stillinger, jf. 
AP's tidligere alternative budsjett. 
Begrunnelse: 
Det er utrolig viktig å ivareta den jobben som nå er igangsatt i fauskeskolen vedr. tidlig innsats 
og ivaretakelse av uønsket adferd i skolen. Det vil være en veldig utfordring for Vestmyra skole 
å få et slikt nedtrekk som 5 - 6 stillinger. Dette underbygges også av de tillitsvalgte i 
Fagforbundet og Utdanningsforbundet. 
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Rådmannen endret forslag til vedtak: 
Nedtrekk i antall stillinger i grunnskolene i Fauske fra 172 stillinger til 166 stillinger 
gjennomføres ved å redusere styringsfaktoren i vedtatte ressurstildelingsmodell j.fr. alternativ 2.  

Ressurser til skole fastsettes i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen i 
kommunestyret. Det gjennomføres en administrativ fordeling av ressursene basert på vedtaket.   
 
AP's forslag ble forkastet med 4 (2FL, 1H, 1R) mot 1 (1AP) stemme. 
Rådmannens endrede forslag til vedtak 1. avsnitt ble vedtatt med 4 (1AP, 2FL, 1R) mot 1 (1H) 
stemme. 
Rådmannens endrede forslag til vedtak 2. avsnitt ble enstemmig forkastet. 
 
OPKU- 009/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Nedtrekk i antall stillinger i grunnskolene i Fauske fra 172 stillinger til 166 stillinger 
gjennomføres ved å redusere styringsfaktoren i vedtatte ressurstildelingsmodell j.fr. alternativ 
2.  

 
 
 
010/18: Vedtekter skolefritidsordningen i Fauske kommune 2018-2022 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedlagt dokument «Forslag nye vedtekter SFO 2018-2022» vedtas og gjøres gjeldende 
fra 22. mars 2018.  

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 010/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedlagt dokument «Forslag nye vedtekter SFO 2018-2022» vedtas og gjøres gjeldende 
fra 22. mars 2018.  

 
 
 
011/18: Resultat Nasjonale prøver 2017 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Resultatene for nasjonale prøver 2017-18 tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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OPKU- 011/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Resultatene for nasjonale prøver 2017-18 tas til orientering. 
 
 
 
012/18: Retningslinjer for lokal gitt eksamen i grunnskolen 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Retningslinjer for lokal gitt eksamen i grunnskolen for kommunene Beiarn, Fauske, 
Saltdal, Steigen og Sørfold vedtas i Fauske kommune. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 012/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Retningslinjer for lokal gitt eksamen i grunnskolen for kommunene Beiarn, Fauske, 
Saltdal, Steigen og Sørfold vedtas i Fauske kommune. 

 
 
 
013/18: Rullering årshjul OPKU 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
· Revidert årshjul for 2018/19 vedtas som gjeldende ut inneværende valgperiode. 
· Det legges opp til temafremføring i forkant av hvert møte etter oppsatt plan. 

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 013/18 Vedtak: 
Vedtak: 

· Revidert årshjul for 2018/19 vedtas som gjeldende ut inneværende valgperiode. 
· Det legges opp til temafremføring i forkant av hvert møte etter oppsatt plan. 

 
 
 


