
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 08.02.2018 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2018 Til kl. 09:30 Møtested: Telefonmøte - Adminstrasjonen 
sitter på adm.bygget, møterom 2 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Valter Jacobsen AP 
Gro Anita Olsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
 
Varamedlemmer Parti 
Vegard Setså FL 
Audun Krarup Jonassen KRF 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Ketil Hugaas 
Terje Valla 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Nils-Christian Steinbakk (FL): Har mottatt en henvendelse fra Sulitjelma Musikkorps ang. 
annonsesponsing på kr. 2.500,- som dekkes over kulturbusjettet. 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Valter Jacobsen (AP) innvilget permisjon fra og med sak 2/18. 

 
 
 
 
 
 
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 
 
 



Side 2 
 

 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

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

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/18 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftliv - 

Planens anleggsdel 
 

002/18 Søknad om støtte til annonsesponsing - Sulitjelma 
Musikkorps 

 

 
 
  



Side 4 
 

001/18: Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftliv - Planens anleggsdel 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannens prioriteringer av spillemiddelsøknader for 2018 vedtas som Fauske 
kommunes prioriteringer for 2018. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 08.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Valter Jacobsen (AP) stilte spørsmål med egen habilitet. Leder av idrettsrådet. 
Jacobsen ble enstemmig erklært habil. 

Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Det vises til Fauske idrettsråds uttalelse i saken. 

Fauske kommune slutter seg til idrettsrådets vedtak: 
Fauske Sprint SKS arena Saltenhallen bytter plass og settes som nr. 2 med NAF Salten 
motorsport Motorcross Dråvika som nr. 1 på listen. Oppvekst- og kulturutvalget begrunner 
denne endringen med at dette prosjektet har stått lenge i kø og ikke mottatt spillemidler 
tidligere. 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 001/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Det vises til Fauske idrettsråds uttalelse i saken. 

Fauske kommune slutter seg til idrettsrådets vedtak: 
Fauske Sprint SKS arena Saltenhallen bytter plass og settes som nr. 2 med NAF Salten 
motorsport Motorcross Dråvika som nr. 1 på listen. Oppvekst- og kulturutvalget begrunner 
denne endringen med at dette prosjektet har stått lenge i kø og ikke mottatt spillemidler 
tidligere. 

 
 
 
002/18: Søknad om støtte til annonsesponsing - Sulitjelma Musikkorps 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 08.02.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) fremmet følgende forslag: 
Sulitjelma Musikkorps bevilges kr. 2.500,- til konsertannonse. Beløpet dekkes over 
kulturbudsjettet.  



Side 5 
 

FL's forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 002/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Sulitjelma Musikkorps bevilges kr. 2.500,- til konsertannonse. Beløpet dekkes over 
kulturbudsjettet.  

 

 
 
 


