
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 
 
Tid: 06.09.2018 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, Kommunestyresalen 
 
 
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: 
Tema: Enhet skole 
 
Diverse orientering er fra rådmannen. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 4/2018 
Sak nr. Sakstittel  
023/18 Godkjenning av møtebok  
024/18 Delegerte saker i perioden  
025/18 Referatsaker i perioden  
026/18 Fauske Familiesenter - Rapportering aktivitet 2017  
027/18 Søknad om midler til dokumentasjon  
028/18 Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 2018  
029/18 Klage på tilbud om barnehageplass Unntatt 

offentlighet 
 
 
 
Fauske, 30.08.18 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
Utvalgsleder 
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Sak nr.   Dato 
023/18 Oppvekst- og kulturutvalg 06.09.2018 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2018 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
24.05.2018 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 24.05.2018 1382008 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 24.05.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2018 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommunestyresalen 

 
 
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 
Erik Alvestad 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ketil Hugaas 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

 Arnt Pedersen (H): 
Viser til forrige møte og ber om orientering ang. økonomi ved stenging av basseng. 

 Nils-Christian Steinbakk (FL): 
1. Ber om orientering til neste møte ang. integrering, introduksjonsordningen, 
praksisplasser og ressurser. 
2. Ber om en orientering på slutten av møtet ang. økonomisituasjonen i utvalgets 
enheter.  

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

Tema: Enhet barnehage v/enhetsleder Tom Erik Holteng 

Svar på spørsmål: 
Arnt Pedersen: 
Kommunalsjef svarte. Innspill fra Fauske kommunale eiendommer i budsjettet. Sparer i 
energiforbruk og renholdstimer. 
Nils-Christian Steinbakk: 
1. Kommunalsjef svarte. Mottatt ønske om orientering integrering. Innen park/idrett skal det 
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lages skriftlig avtaler med samarbeidspartnere. 
2. Kommunalsjef svarte. Frist for tilbakemelding til økonomisjef ang. økonomimelding 1/2018 i 
går. Usikkert hva rådmannen vil ta med i saken til formannskapet. Følgende er tatt med fra 
enhetene: 
Enhetsleder barnehage svarte. Enhet barnehage: Litt mer krevende i år pga. ny pedagognorm. 
Spesialpedagogiske behov usikkert. Utvidelse av Valnesfjord barnehage. 
Enhetsleder skole svarte. Enhet skole: Overforbruk - Vikarutgifter - Videreutdanning av lærere. 
Ekstra ressurser på enkelte elever. 
Enhetsleder kultur svarte. Enhet kultur: Feilføring av lønnsutgifter rettes opp. Litt overforbruk på 
idrett. Reduksjon på kulturskola jf. vedtak. Idrettskonsulent vakant. Redusert kulturtilskuddspott. 
Biblioteksjef er snart på plass. For det meste i samsvar med budsjett. 
Kommunalsjef svarte. Barne- og familieenheten: 3 områder er grei; Barnevern, familiesenter og 
PPT. Vanskelig med flyktninge med introduksjonslønn. Høyesterettsdom på avlastere, fra avtale 
til arbeidsavtale, noe som gjør at de koster dobbelt så mye som før. Venter et overforbruk på 
Barne- og familieenheten i 2018. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 29.08.18 
 
 
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  
014/18 Godkjenning av møtebok  

015/18 Referatsaker i perioden  

016/18 Kulturstøtte - Grunntilskudd 2018  

017/18 Festivaltilskudd 2018  

018/18 Søknad om støtte  

019/18 Barnehageopptaket 2018  

020/18 Tilstandsrapport for grunnskolen 2018  

021/18 Vedtekter kommunalt foreldreutvalg - Fauske KFU  

022/18 Retningslinjer for billighetserstatning skole  
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014/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 014/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2018 godkjennes. 

 
 
 
015/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 015/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
016/18: Kulturstøtte - Grunntilskudd 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Fauske kommune tildeler kr 304.250 av pott på kr. 349.250.- i Grunnstilskudd til lag og 
foreninger i 2018.  

                     
              Beløpene posteres på konto 1470.3520.3800 for idretts- og friluftsorganisasjonene og 
              1470.3500.3850 for øvrige allmenne-/ og musikkorganisasjoner. 
 
              Fordeles slik: 
 
Søknader som er innkommet innen fristen: 
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Søker 
nr. 

Foreningens navn Antall 
medlemmer 
bosatt i Fauske 
kommune under 
18 år og/eller 
funksjonshemmet 

Merknader Anbefalt 
tilskudd 

1 Valnesfjord Skolekorps 17 = 74 % av 
medlemsmassen 
(m.m.) 

+ 15.000.- (korps) 
1. halvår 2018: Kjøp 
av dirigent gjennom 
kulturskolen  

  23.400 

2 Fauske Skolekorps 19 = 100 % av 
m.m. 

+ 30.000.- (korps)   38.800 

3 Valnesfjord KFUM/KFUK 12 = 75 % av m.m.      5.150 

4 Fauskeeidet IL 30 = 53 % av m.m.    11.000 

5 Valnesfjord IL 216 = 49 % av 
m.m. 

   48.200 

6 Fauske IL/Langrenn 98 = 47 % av m.m.    24.600 

7 Finneid IL 134 = 59 % av 
m.m. 

   31.800 

8 Fauske Svømmeklubb 34 = 95 % av m.m.    11.800 

9 FK Fauske Sprint 259 = 35 % av 
m.m. 

   56.800 

10 Dans Fauske 226 = 73 % av 
m.m. 

   50.200 

11 Saltensambandet  Oppstartsstøtte     2.500 

12 Org. Voksne for barn  Oppfyller ikke 
kriteriene 

           0 

TOTAL    304.250 

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

3. Kr. 45.000.- settes av som reserve for eventuelt senere innkomne tiltak som kan være 
berettiget til støtte. 

  
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende endring til rådmannen forslag til vedtak 
pkt. 1, søker 1 og 2: 
Dirigentstøtten til Valnesfjord skolekorps økes til kr. 25.000,-. 
Dirigentstøtten til Fauske skolekorps økes til kr. 40.000,-. 

Arnt Pedersen (H) foreslo nytt pkt. 3: 
Det avsettes ikke 45.000,- for senere tildeling. Disse benyttes til å øke grunntilskudd for alle 
søkere. 

Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1, søker 3 til 12 og pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag, søker 1 og 2 ble vedtatt med 3 (3FL) mot 2 (1AP, 1H) stemmer avgitt for 
rådmannens forslag til vedtak. 
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 3 ble vedtatt med 4 (1AP, 3FL) mot 1 (1H) stemme avgitt for 
H's forslag. 
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OPKU- 016/18 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune tildeler kr 324.250 av pott på kr. 349.250.- i Grunnstilskudd til lag og 
foreninger i 2018.  

               Beløpene posteres på konto 1470.3520.3800 for idretts- og friluftsorganisasjonene og 
              1470.3500.3850 for øvrige allmenne-/ og musikkorganisasjoner. 
              Fordeles slik: 
Søknader som er innkommet innen fristen: 

Søker 
nr. 

Foreningens navn Antall 
medlemmer 
bosatt i Fauske 
kommune under 
18 år og/eller 
funksjonshemmet 

Merknader Anbefalt 
tilskudd 

1 Valnesfjord Skolekorps 17 = 74 % av 
medlemsmassen 
(m.m.) 

+ 25.000.- (korps) 
1. halvår 2018: Kjøp 
av dirigent gjennom 
kulturskolen  

  33.400 

2 Fauske Skolekorps 19 = 100 % av 
m.m. 

+ 40.000.- (korps)   48.800 

3 Valnesfjord KFUM/KFUK 12 = 75 % av m.m.      5.150 

4 Fauskeeidet IL 30 = 53 % av m.m.    11.000 

5 Valnesfjord IL 216 = 49 % av 
m.m. 

   48.200 

6 Fauske IL/Langrenn 98 = 47 % av m.m.    24.600 

7 Finneid IL 134 = 59 % av 
m.m. 

   31.800 

8 Fauske Svømmeklubb 34 = 95 % av m.m.    11.800 

9 FK Fauske Sprint 259 = 35 % av 
m.m. 

   56.800 

10 Dans Fauske 226 = 73 % av 
m.m. 

   50.200 

11 Saltensambandet  Oppstartsstøtte     2.500 

12 Org. Voksne for barn  Oppfyller ikke 
kriteriene 

           0 

TOTAL    324.250 

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

 
3. Kr. 25.000.- settes av som reserve for eventuelt senere innkomne tiltak som kan være 
berettiget til støtte. 
 

 
 
 
017/18: Festivaltilskudd 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune tildeler kr. 100.000.- i Festivalstøtte for 2018. 
Støtten fordeles slik: 
 

Saltenbluesen Kr. 60.000.- 

Salten Mat & 
Kulturfestival 

Kr. 30.000.- 
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Kobberløpsuka Kr. 10.000.- 

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

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Valter Jacobsen (AP) fremmet rådmannens forslag med følgende endring: 
Støtte til Kobberløpuka, er støtte til et arr. som gis til et AS. 
Fordelingen av 10.000,- flyttes til Saltenbluesen og Mat- og kulturfestivalen med kr. 5.000,- 
hver. 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 (3FL, 1H) mot 1 (1AP) stemme avgitt for AP's 
forslag. 

 
OPKU- 017/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune tildeler kr. 100.000.- i Festivalstøtte for 2018. 
Støtten fordeles slik: 
 

Saltenbluesen Kr. 60.000.- 

Salten Mat & 
Kulturfestival 

Kr. 30.000.- 

Kobberløpsuka Kr. 10.000.- 

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

 
 
 
018/18: Søknad om støtte 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det bevilges kr. 5.000.- i kommunal støtte til delvis dekning av ekstraordinære utgifter. 
Beløpet belastes konto 1470.3500.3850.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 018/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Det bevilges kr. 5.000.- i kommunal støtte til delvis dekning av ekstraordinære utgifter. 
Beløpet belastes konto 1470.3500.3850.  
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019/18: Barnehageopptaket 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 019/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
020/18: Tilstandsrapport for grunnskolen 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
Fauskeskolene jobber videre med de satsningsområdene som rapporten viser til i 
konklusjon.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 020/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
Fauskeskolene jobber videre med de satsningsområdene som rapporten viser til i 
konklusjon.  

 
 
 
021/18: Vedtekter kommunalt foreldreutvalg - Fauske KFU 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedtektene for Fauske kommunale foreldreutvalg – Fauske KFU tas til etterretning.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 021/18 Vedtak: 
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Innstilling til kommunestyret: 
Vedtektene for Fauske kommunale foreldreutvalg – Fauske KFU tas til etterretning.  

 
 
 
022/18: Retningslinjer for billighetserstatning skole  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Retningslinjer for tildeling av billighetserstatning for Fauskeskolen vedtas.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 24.05.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 022/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Retningslinjer for tildeling av billighetserstatning for Fauskeskolen vedtas.  
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/12893     
 Arkiv sakID.: 18/2184 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
024/18 Oppvekst- og kulturutvalg 06.09.2018 

 
 
Delegerte saker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
  
030/18, Svar på søknad om godkjenning av Medås Gårdsbarnehage 
VEDTAK: 

Medås Gårdsbarnehage godkjennes etter Lov om barnehager § 10 ut fra barnehagens egnethet 
etter §§ 1 og 2 med et leke- og oppholdsareal på 424 kvm. 

Det settes ingen begrensninger på oppholdstid, antall barn eller barnas alder. 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



 
 
 
 

Dato:  14.08.2018 
Vår ref.: 18/11440 

Deres ref.:  
Saksb.: Tom Erik Holteng 

Enhet Barnehage 
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Medås Gårdsbarnehage AS 
Medåsveien 3 
8218 FAUSKE 
 
 
ADMINISTRATIVT VEDTAK 
 
Sak nr.  
030/18 Oppvekst- og kulturutvalg 

 
 
Svar på søknad om godkjenning av Medås Gårdsbarnehage 
 
 
Bakgrunn: 
Medås Gårdsbarnehage har vært i drift som ordinær barnehage siden 1999, men har ikke 
mottatt godkjenning som barnehage etter Lov om barnehager §§ 1 og 2. 
 
Det fremkommer av Lov om barnehager § 10 at det er kommunen som avgjør søknad om 
godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 
1 og 2. 
 
Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas 
alder og oppholdstid. 
 
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. 
 
Saksutredning: 
Medås Gårdsbarnehage er en privat eid barnehage som har vært i drift siden 1999. 
Barnehagen er lokalisert på Medås ca. 5 km nord for Fauske sentrum. Barnehagen har et 
spesielt tilbud med formål om å gi dyr og natur som ramme rundt driften. 
 
Lokaler og uteområde 
Jf. Lov om barnehager § 2 andre ledd skal barnehagen gi barn muligheter for lek, 
livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. 
 
Lokalene er bygget med barnehage som formål og er dermed tilpasset barn i aktivitet på en 
trygg måte. Vinduenes plassering er gjort med tanke på barns høyde, det er lyse og trivelige 
lekerom og tilgangen til lekeutstyr er god. 
 
Medås Gårdsbarnehage er god tilrettelagt for variert lek og aktiviteter både inne og ute. 
 
Veiledende arealnorm 
Utdanningsdirektoratet har kommet med følgende tolkningsuttalelse til rundskriv F-08/2006 
om merknadene til Lov om barnehager § 10: 
«Departementet har gitt en veiledende arealnorm som er 4 kvadratmeter netto per barn 
over tre år og om lag 1/3 mer per barn under tre år.» 
 
Ettersom arealnormen er veiledende kan en barnehage etter en konkret vurdering 
godkjennes med et annet areal enn normen. 
 



 
 

Medås Gårdsbarnehage oppgir i sine vedtekter § 8 at barnehagen oppfyller kravene med en 
norm for oppholdsareal på 4 m2 pr barn over 3 år og 5,3 m2 pr barn under 3 år. Ut fra 
romprogrammet vedlagt søknaden har barnehagen tilstrekkelig areal til 106 barn hvis alle 
barn er over 3 år. 
 
Barnehagen ligger i tilknytning til Medås gård og har et stort uteareal til disposisjon. Det er 
svært gode muligheter for bruk av naturen i den pedagogiske virksomheten. Det er tilgang på 
store arealer rundt selve barnehagen og i kort avstand utenfor barnehagens uteområde. 
 
Bemanning 
Krav til barnehagens bemanning fremkommer av Forskrift om pedagogisk bemanning og fra 
1. august 2018 i Lov om barnehager § 18 om grunnbemanning. Barnehagen er således 
underlagt lov og forskrift med tanke på tilfredsstillende bemanning. I søknaden fremkommer 
det en bemanningsplan som skal ta høyde for kravene som trer i kraft fra 1. august 2018. 
 
Barnehagen har faste vikarer som er tilknyttet faste avdelinger slik at de kjenner barna, 
personalet og foreldrene best mulig. 
 
Ved nyansettelser blir politiattest innhentet før første vakt og det er faste rutiner for hvordan 
politiattestene registreres og oppbevares. 
 
Vedtekter 
Barnehagens vedtekter inneholder de opplysninger som er av betydning for foreldrenes 
forhold til barnehagen jf. Lov om barnehager § 7, herunder 
a) eierforhold,  
b) formål, jf. §§ 1 og 1a  
c) opptakskriterier,  
d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget,  
e) barnehagens åpningstid. 
 
Vedtektene til Medås Gårdsbarnehage opplyser om alle forholdene over. I tillegg opplyser 
vedtektene om andre forhold som opptaksperiode/søknadsfrist/oppsigelse, betaling, leke- og 
oppholdsareal, internkontroll, helseerklæring, taushets- og opplysningsplikt og 
helsefremmende barnehage. 
 
Andre myndigheter 
Barnehagen er utvidet i flere omganger og nybygg er etablert iht. Plan- og bygningsloven 
med ferdigattest fra Fauske kommune jf. Plan- og bygningsloven av 14.06.1985 § 99 nr. 1 
Rev 01.07.1995.  
 
Barnehagen har også nødvendig driftsgodkjenning fra Helse- og miljøtilsyn Salten jf. Forskrift 
1995-12-01 nr 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 
 
Barnehagen har nødvendig samtykke fra Arbeidstilsynet jf. Arbeidsmiljøloven § 18-9 
 
Barnehagen har vedlagt dokumentasjon for gjennomført branntilsyn i 2009, 2011 og 2015. 
Alle tilsynene er godkjent. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VEDTAK: 
Medås Gårdsbarnehage godkjennes etter Lov om barnehager § 10 ut fra 
barnehagens egnethet etter §§ 1 og 2 med et leke- og oppholdsareal på 424 kvm. 
Det settes ingen begrensninger på oppholdstid, antall barn eller barnas alder. 

 
 
Vedtaket kan påklages, jfr. FVL § 28 med 3 ukers klagefrist fra vedtaket er gjort kjent for 
søker, jfr. FVL § 29.  Klagen må begrunnes og sendes Fauske kommune ved postmottak 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Tom Erik Holteng 
Enhetsleder Barnehage 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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 Arkiv sakID.: 18/2184 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
025/18 Oppvekst- og kulturutvalg 06.09.2018 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Fauske Frivilligsentral - Protokoll fra styremøte 310518 
 
 
2, Barnevernstjenesten - Månedsrapport mai 2018 
 
 
3, Barnevernstjenesten - Månedsrapport juni 2018 
 
 
4, Barnevernstjenesten - Månedsrapport juli 2018 
 
 
5, 1. halvår 2018 - Enhet Kultur 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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SAKSOPPFØLGING: 
Saksoppfølging fra tidligere styremøter er gjennomført. 
Protokoll fra kansellert styremøte 15. februar 2018 godkjent i møtet. 
 
REFERATER: 
Daglig leder refererte fra: 
Inngående og utgående brev, skriv og e-post for perioden 16.2.2018 - 31.5.2018 
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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 15. mai 2018 tatt til etterretning. 
Tilskudd fra Nordenfjelske bykreditt stiftelse 
Tilskudd fra Bufdir. Til aktiv sommer 2018. 

  
  

 
 
SAK  5 / 2018: MØTEPLAN  HØSTEN  2018 

Følgende møteplan foreslås: 

 Styremøter (torsdager) 
   6. september 
 22. november 
   6. desember   (Årsavslutning med julemiddag) 

 AU møter 
 23. august (torsdag) 
   4. oktober (torsdag) (ved behov) 
   8. november (torsdag) 
   6. desember (torsdag) (ved behov / i forkant av årsavslutning) 

 Frivillighetsprisen 
 17. desember (mandag) under førjulskonsert i Fauske Kino 

 
VEDTAK: 
Daglig leders forslag til møteplan for høsten 2018 tas til etterretning. 

  
  
  
  

 
SAK  6 / 2018: FORBEREDELSER TIL BUDSJETTARBEIDET 2019 
 Allerede nå har Fauske kommune startet arbeidet med budsjettet for 2019. Det er startet et 

arbeid med arbeidstittel «Fremtidens Fauske». Dette arbeidet går på å se på alternative måter å 
jobbe på samt eventuelt avvikling av tjenester. Frivilligsentralen har administrativt fra 
Rådmannen bedt om enda bedre ressursutnyttelse. Det er ikke gitt signaler om flere stillinger for 
å øke effekten av sentralens arbeid. Daglig leder foreslo å starte budsjettarbeidet i juni og ba 
styret om at AU og daglig leder får fullmakt til å fremme sentralens budsjettforslag for 2019- 
 
VEDTAK: 
Styret gir AU sammen med daglig leder fullmakt til å fremme budsjettforslag 2019 for Fauske 
Frivilligsentral innen sommeren 2018. Styret orienteres på styremøte 6. september om 
budsjettforslaget som er sendt Fauske kommune. 

  
  
  
  
  
SAK  7 / 2018: UNGDOMSTILTAK  SOMMEREN  2018 

Styret fikk en orientering om Aktiv Sommer 2018 for barn og unge i alderen 10-18 år. Tiltakene 
er fullfinansiert. Det er så langt gitt tilskudd fra enhet kultur samt Bufdir med til sammen kr. 
150.000,- Aktivitetene gjennomføres i ukene 26 og 33. Påmeldingene til aktivitetene er i full 
gang. Det er ønskelig å se på aktivitetene i kommende år, både med hensyn il finansiering og i 
forhold til rekruttering av ansatte og frivillige. 
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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 2019 blir aktuelt, at den økonomiske 
plattformen for gjennomføringen blir godkjent politisk og/eller administrativt før planarbeidet 
starter. 

  
  

 

KOMMENDE  MØTER  
 

AU-møter:   - juni 2018 ang. budsjettet 2019 - nærmere avtale gjøres med AU 
   -  torsdag  23.8.2018   (16:00 – 17:00)       

Styremøter:    -  torsdag    6.9.2018   (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@sbnett.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   

   Jahn-Otto Fiskvik:   jahn-otto.fiskvik@online.no  

  Frank Johansen:   frank@sbnett.no   

   Britt Andersen:   britt.andersen@sbnett.no   

   Valter Jakobsen:   valter@gmail.com   

   Monja Grydeland Karlsen: monjagryd@hotmail.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 
HØST  2018 

 

 
 
 
 
 
 

STYREMØTER: DAG DATO TID HVOR 
 Torsdag   6. september 18:00 - 20:00 Frivilligsentralen  
 Torsdag 22. november 18:00 – 19:00 Frivilligsentralen 
 Torsdag       6. desember 18:00 Frivilligsentralen / Hotellet 

 ( Det kan bli endringer i dagene for styremøtene ) 
 
         
 
 
AU – MØTER: DAG DATO TID HVOR 
 Torsdag 23. august 16:00 - 17:00 Frivilligsentralen 
 Torsdag   4. oktober 16:00 - 17:00 Frivilligsentralen (ved behov) 
 Torsdag   8. november 16:00 - 17:00 Frivilligsentralen 
 Torsdag   6. desember 16:00 Frivilligsentralen (ved behov) 

 ( Endringer i møteplan for AU møter kan skje ) 
 

 
 
 
ANDRE  MØTER: DAG DATO TID HVOR 
Frivillighetsprisen: Mandag 17. desember 19:00 Fauske Kino 
 
 
  
 
 
 

NB !     Andre  møter  avtales  ved  behov. 
 
 
 
 

Ressurs- og aktivitetssenter 



Fra: Arnstein Brochs <ffvs@online.no> 
Sendt: 18. juli 2018 12:22 
Til: Berit Vestvann Johnsen; Ketil Hugaas; britt.andersen@sbnett.no; 

frank@sbnett.no; georg.de.besche@sbnett.no; Gunvald Pedersen; jahn-
otto.fiskvik@online.no; monjagryd@hotmail.com; Gro Anita Olsen; Ormåsen 
Veronika; tor-hakon@sbnett.no; valter.jacobsen@gmail.com 

Emne: Protokoll 31. mai 2018 
Vedlegg: Protokoll styremøte 31. mai.doc; Møteplan.doc 
 
Styret for Fauske Frivilligsentral 
Eierne v/ Berit v. Johnsen 
Kultur v/ Ketil Hugaas 
 
PROTOKOLL  STYREMØTE I FAUSKE FRIVILLIGSENTRAL 
Vedlagt følger protokollen fra styremøte i Fauske Frivilligsentral fra 31.mai. 
Etter at den har vært ute til gjennomlesing av styrets medlemmer er den godkjent 18. juni 2018. 
Sender også ny og oppdatert møteplan for høsten 2018 
 

Med vennlig hilsen 

 
Arnstein Brochs 

Daglig leder 
Telefon:             75 64 50 08 
Mobiltelefon:        48 12 54 49 

Postadrese:          Postboks 188. 8201 Fauske 
Elektronisk post:    ffvs@online.no 
Hjemmeside:         http://www.fauske.frivilligsentral.no  
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Kommentarer: 
 
 
Fauske den 31.05.18 
 
Renate Stene 
Fagleder barnevern 

 

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   

 

16 22 Hittil i år: 72 95 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye undersøkelser 

 

1 
 

3 

3 
 
 
- 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

8 
 

34 

31 
 
- 
 

Undersøkelser innledet: 
 

9 11 Hittil i år: 55 59 

Undersøkelser sluttført: 
 

18 14 Hittil i år: 67 35 

Av disse - sluttført innen frist: 
 
 

13 7 Hittil i år: 53 24 

Status pr 31.05.18      

Venter på undersøkelse: 
 

6 4   

Under undersøkelse: 
 

26 42   

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

 
 
 

0 0   

Tiltak pr 31.05.18 I hjemmet Utenfor hjemmet 

Barn med hjelpetiltak: 
 

63 52 2 4 

Barn med omsorgstiltak: 
 

  26 25 

Andre plasseringer: 
 

  1 2 

Ettervernstiltak: 
Fosterhjem eller hybel etter fylte 18 år til 23 år 

8 2 1 4 

Totalt: 
 

71 54 30 35 

 

FAUSKE KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 

MAI  2018 



 

 

 

 
 
 
Tiltaks- og omsorgsplaner pr 30.06.18: 

Barn/ungdom som skal ha Har plan:  Mangler: 

Tiltaksplan: 
 

61 59 49 40 12 12 

Omsorgsplan: 
 

24 25 17 20 7 5 

 
 
 

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   

 

10 14 Hittil i år: 82 108 

Henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

               Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye undersøkelser 

 

1 
 

4 

7 
 
 
- 

Hittil i år: 9 36 

Undersøkelser innledet: 
 

10 13 Hittil i år: 65 70 

Undersøkelser sluttført: 
 

24 
 

12 Hittil i år: 91 52 

Av disse - sluttført innen frist: 
Inklusive sendt nemnd 

 

22 
 

11 Hittil i år: 75 37 

Status pr 30.06.18:      

Venter på undersøkelse: 
 

6 4   

Under undersøkelse: 
 

15 41   

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

 
 

0 0   

Tiltak pr 30.06.18: I hjemmet Utenfor hjemmet 

Barn med hjelpetiltak: 
 

64 
 

49 2 
 

 

Barn med omsorgstiltak: 
 

- - 25 
 

25 

Andre plasseringer: 
 

- - 1 
 

3 

Etter fylte 18 år til 23 år. Ettervernstiltak: 
 

8 
 

1 1 
 

6 

Totalt: 
 

72 50 27 34 

 

FAUSKE KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

 UTVIDET MÅNEDSRAPPORT 

JUNI 2018 



 

 

 
 

Tall i kursiv gjelder for samme periode året før. 

 
Oppfølging av fosterhjem: 

Antall barn plassert i fosterhjem av Fauske kommune totalt: 23 28 

Antall barn som skal ha minst 4 besøk av bvtj. pr år: 9   

Antall barn som skal ha minst 2 besøk av bvtj. pr år: 14   

Antall barn som har fått lovpålagt oppfølging i 2018: 22 28 

 
 
Fauske kommunes tilsynsansvar: 

Antall barn u 18 år plassert i fosterhjem i Fauske kommune: 31 24 

Plassert av andre kommuner: 17   

Plassert av Fauske kommune: 14   

Av disse er det oppnevnt tilsynsfører for: 24 19 

Antall barn som har fått lovpålagt tilsyn i 2018: 
Lovpålagt tilsyn tilsvarer minst fire tilsynsbesøk i løpet av året 

11 15 

 
 
 
Kommentarer: 
 
 
Fauske den 02.07.2018 
 
Renate Stene 
fagleder barnevern 

 



 

 

 

 
Kommentarer: 
Nåværende situasjon ved tjenesten: Stillingen som hjemmekonsulent står fortsatt 
ubesatt, men ny medarbeider starter i begynnelsen av oktober. Det samme gjelder 
stilling som fagleder.  
 
Viser til kommentar på månedsrapport for april. Barneverntjenesten har ikke iverksatt endring 
av team ift mer spesialisert drift av barnevernet, men har som mål å gjøre dette ifm at nye 
medarbeidere starter i oktober.  
 
Fauske den 31.07.18 

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   

 

12 9 Hittil i år: 94 117 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 

    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye undersøkelser 

 

1 
 

3 

1 
 
 
- 

Hittil i år: 
 
Hittil i år:     

10 
 

41     

37 
 
 
- 

Undersøkelser innledet: 
 

14 4 Hittil i år: 79 74 

Undersøkelser sluttført: 
 

9 14 Hittil i år: 100 66 

Av disse - sluttført innen frist: 
 
 

8 13 Hittil i år: 83 50 

Status pr 31.07.18      

Venter på undersøkelse: 
 

3 8   

Under undersøkelse: 
 

21 39   

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

 
 

0 1   

Tiltak pr 31.07.18 I hjemmet Utenfor hjemmet 

Barn med hjelpetiltak: 
 

59 58 2 - 

Barn med omsorgstiltak: 
 

- - 25 24 

Andre plasseringer: 
 

- - - 3 

Ettervernstiltak: 
Etter fylte 18 år til 23 år 

8 2 1 6 

Totalt: 
 

67 60 28 33 

 

FAUSKE KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 

JULI  2018 



 

 

 
Renate Stene 
Fagleder barnevern 

 



ÅRSRAPPORT ENHET KULTUR & IDRETT

Periode: 1. halvår 2018

Rapporten informerer om frammøte/brukere/hyppighet. 

pr. 30.06.2017 pr. 30.06.18 Utvikling
FAUSKE BIBLIOTEK

Antall besøkende:
Fauske 11095 10627 -468
Valnesfjord 606 424 -182
Sulitjelma 1276 1164 -112

Utlån, Fauske 14699 12304 -2395
Utlån, Valnesfjord 1270 841 -429
Utlån, Sulitjelma 2134 1795 -339

Arrangementer, Fauske 13 9 -4
Arrangementer, Valnesfjord 3 0 -3
Arrangementer. Sulitjelma 3 5 2

Totalt antall besøkende 12977 12215 -762
Totalt utlån 18103 14940 -3163
Totalt antall arrangementer 19 14 -5

Mediebestand: 42416 42164 -252

Kommentarer:

Mediebestanden er synket pga. kassering i Valnesfjorden i forb. med innflytting i nye,
 mindre lokaler på ny skole.

FAUSKEBADET
Besøkende 1657 5853 4196

SULITJELMA BAD
Besøkende 386



FAUSKE KINO
Barn 1693 949 744
Voksne 4042 4743 -701
Honnør 360 597 -237
Spesialvisninger 200 150 50
Streaming 63 0 63
Konserter/evenmenter 504 761 -257

0
6862 7200 -338

FAUSKE KULTURSKOLE
Ansatte: Totalt: 7

Rektor: 80 % adm. mm. + 20 % DKS
DKS = Den kulturelle skolesekken. Rektor i kulturskolen koordinerer tilbudene i DKS
og organiserer skyss. 

Stillingsstørrelser:
Piano/Marm.band 100 % 100 %
Fiolin *)/KunstSkapet 100 % 100 %
Teater/visuell kunst/KunstSkapet 50 % 50 %
Treblås/korps 40 % 40 %
Sang 40 % 40 %
Instruktør Marmorband 10 % 10 %
Prosjekt 15 % 15 %
Messing (vakanse) 40 % 40 %

Lærertotal 395 % 395 %
Rektor **) 100 % 50 % -50 %
Totalt kulturskolen 495 % 445 % -50 %

*) 30 % fiolinpedagogtjeneste selges til Saltdal kulturskole

**) 50% av rektors stilling solgt til Norsk kulturskoleråd våren 2018

Elever (telledato er 1.10 og gjelder for skoleåret):
I grunnskolealder 141 123 -18
Over grunnskolealder 44 35 -9

185 158 -27

Elevplasser (telledato er 1.10 og gjelder for skoleåret):
Musikk: 155 167 12
Visuell kunstfag 51 41 -10
Teater 48 42 -6

254 250 -4



Arrangementer:
Egne 15 15 0
I samarb. med andre 4 6 2

19 21 2
Tilfeldige oppdrag:
Egne 0 0 0
I samarb. med andre 2 1 -1

DKS, tiltak pr. trinn *)
Egne 6 11 5
I samarb. med andre 14 4 -10

20 15 -5

Total egne arr./oppdrag/DKS 21 17 -4
Total i samarb. med andre 20 34 14
Totalt antall DKS-arrangementer 41 51 10

*) 1 skolekonsert for 1.-4. klasse = 4 tiltak. Uavhengig av hvor mange som er på konsert samtidig.

DKS = Den kulturelle skolesekken. Rektor i kulturskolen koordinerer tilbudene i DKS og organiserer skyss.

Kommentar: 

FRIVILLIGSENTRALEN

Tiltak:
Kulturkafe 8 9 1
Frilvillige: 80 90 10
Frammøtte: 200 225 25

-1
Aktiv Sommer 8 7
Frivillige: 48 42 -6
Deltakere: 139 122 -17

Seniornett treff 8 8 0
Frivillige: 32 32 0
Deltakere: 80 80 0

Datakurs 1 0 0
Antall deltakere: 10
Frivillige 10

Aktivitesvenn for demente: 400 440 40
Antall deltakere 20 20 0
Frivillige 400 440 40

Ungdomsarbeid 3 4 1



Frivillige 9 12 3
Deltakere 90 120 30

En til en aktivitet 31 19 -12
Antall deltakere 8 5 -3
Frivillige 8 5 -3

UNGDOMMENS HUS/FRITIDSKLUBBER

Ung. Hus:

Totalt besøk - Ungd. Hus 1866 1224 -642
Antall dager 84 62 -22
Dagsgjennomsnitt: 25 20 -5

Valnesfjord:

Totalt besøk - V.fjord 1150 960 -190
Antall dager 42 38 -4
Dagsgjennomsnitt: 27 28 1

Sulitjelma:

Totalt besøk - Sulitjelma 327 132 -195
Antall dager 35 34 -1
Dagsgjennomsnitt: 9 4 -5

Totalt besøk alle klubber: 3343 2316 -1027
Totalt antall dager: 161 134 -27
Totalt dagsgjennomsnitt: 21 52 31



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 18/12434     
 Arkiv sakID.: 18/2460 Saksbehandler: Reidunn B. Storli 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
026/18 Oppvekst- og kulturutvalg 06.09.2018 

 
 
Fauske Familiesenter - Rapportering aktivitet 2017 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Årsrapport 2017 for Fauske familiesenter tas til orientering. 
 

 
Vedlegg: 
22.08.2018 Årsrapport 2017 1388738 
 
Sammendrag: 
 
Sakens vedlegg gir en orientering om aktiviteten ved Fauske familiesenter i 2017.  
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Framlegg for politikere i Fauske kommune om virksomheten ved 

Fauske familiesenter i 2017. 
 

 

Familiesenteret er et tilbud til gravide, barn og unge 0-20 år samt deres familier. Familiesenteret 

tilbyr svangerskapsomsorg, helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom, 

flyktningehelsetjeneste og reisevaksinasjon. Tjenesten er tverrfaglig sammensatt.   

Barne-  og ungdomsbefolkningen (0-17 år) utgjorde ifølge tall fra SSB 19% av Fauskes befolkning i 

2017. 

 

 

 

2017 

 

I 2017 ble det født 94 barn. Det er en klar økning i antallet barnefødsler. Se diagrammet. I tillegg har 

Fauskes jordmor også svangerskapsoppfølging av gravide fra Sørfold kommune.  

Fire ganger i året gjennomføres det Fødsels- og ammeforberedende kurs ved jordmor og helsesøster. 

Sommeren 2017 kom det nye nasjonale retningslinjer for det helsefremmende og forebyggende 

arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Familiesenterets 

helsestasjonen innførte disse fra 01.12.2017. Alle barn fra 0 til 5 år har tidligere fått tilbud om 12 

konsultasjoner på helsestasjonen. Jmf de nye retningslinjene får nå alle barn 0 til 5 år tilbud om 14 

konsultasjoner. I tillegg gis det ekstra oppfølging etter behov.  Dette dreier seg hovedsakelig om 

individuelle konsultasjoner og gruppetilbud og kan omfatte oppfølging fra f.eks. foreldreveileder, 

psykiatrisk sykepleier i tillegg til helsesøster, lege og fysioterapeut.  
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Etter retningslinjene får alle nyfødte tilbud om veiing og måling på hjemmebesøk innen sine 10 første 

levedøgn. 

Helsestasjonens jordmor og helsesøstre er sertifisert som Ammekyndige og kan bistå med 

ammeveiledning av nasjonalt godkjent standard. Antall ammende i Fauske kommune er høyt. Det 

dreier seg om ca. 85 % som del-ammer barnet frem til 5 måneder.  

 

Familiesenterets foreldreveileder og jordmor arrangerer ukentlig Babytreff for foreldre med barn i 

alderen 0-1 år. Dette er meget populært og i gjennomsnitt var det 15 babyer som deltok på 

babytreffet hver uke i 2017.  Dette er en flott integreringsarena i vår kommune og en møteplass hvor 

barn og foreldre treffer andre som er i samme situasjon.  

 

Publisering av vaksinedekning for 2017 er utsatt til våren 2019. Det foreligger derfor ikke rapporter 

for 2017. Det har vært marginale endringer i vaksinasjonsdekningen de siste årene og utviklingen har 

gått i positiv retning for alle vaksiner i programmet. Statistikken for 2016 gir derfor trolig et godt 

bilde av situasjonen for 2017. I 2016 lå Fauske over lands- og fylkesgjennomsnittet for vaksinering av 

2-åringer på alle områder. Allmenn hepatitt B-vaksinasjon ble innført for barn født fra og med 

01.11.2016. Siden 1.dose gis ved 3 måneders alder startet vaksinasjonen i 2017. 

 

I 2016 ble det iverksatt tilbud om gratis HPV- vaksinering til unge jenter født 1991 - 1996. 

Vaksinasjonen må starte seneste i desember 2018, og fullføres innen utgangen av juni 2019. Mange 

unge kvinner benytter seg av denne muligheten. Statistikk pr november 2017 viser at Fauske ligger 

over både fylkes- og landsgjennomsnittet med en dekningsgrad på 40,4 mot Nordland fylke med 40,1 

og et landsgjennomsnitt på 37,8. 

 

Voksne som skal ut på reise, arbeids-vaksineres eller av andre grunner trenger vaksiner har tilgang på 

vaksinering hver fredag. Vaksinekontoret er meget godt besøkt og har som regel ventelister. I deler 

av 2017 var dette tilbudet begrenset pga. vakanser og ubesatte stillinger.  

 

Helsestasjon for ungdom er åpen 2 timer en ettermiddag i uka, og er bemannet med helsesøster, 

jordmor og lege. Det er «drop in» uten timebestilling. Besøkstallene er gode og viser en økning. 

Antall konsultasjoner i 2016 var 79, antall konsultasjoner i 2017 var 128. Helsestasjon for ungdom er 

en viktig arena for å bidra til god seksuell helse og forebygge uønskede graviditeter.  

 

Det siste mottaket for enslige mindreårige flyktninger ble nedlagt sommeren 2017. Begge de 

midlertidige helsesøsterstillingene tilknyttet mottakene er nå borte.  

 

Familiesenteret deltar sammen med NAV, videregående skole, Miljø- og habilitering, Rus- og psykisk 

helsetjeneste i «Rett på sak». Et møtepunkt hver 14 dag hvor man samarbeider rundt ungdom som 

har falt ut av eller er i ferd med å falle ut fra videregående skole. Dette for å tilrettelegge tilbud i form 

av skole, aktivitet og oppfølging.  



 

På nasjonalt nivå satses det på helsestasjon og skolehelsetjenesten, og familiesenteret har i flere 

omganger mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for styrking av tjenesten. I hovedsak har disse 

midlene vært brukt til lønnsmidler. Det har vist seg å være vanskelig å rekruttere kvalifisert personell, 

og midler vi mottok i 2017 benyttes først nå i 2018. Vi har ansatt en fysioterapeut og en psykisk 

helsearbeider i engasjementstillinger. Dette for å øke den tverrfaglige satsningen i det forebyggende 

arbeidet, med særlig fokus på psykisk helse, helsefremmende skoler og fysisk aktivitet. For 

tilskuddsmidler vi har mottatt i 2018, har vi nettopp ansatt en helsesøster i et engasjement.  Tidligere 

tilskuddsmidler har gått til å øke bemanningen i skolehelsetjenesten til minstenorm, med særlig 

fokus på økt «Åpen dør» funksjon. Fordi skolehelsetjenesten i mange år har vært bemannet under 

minstenorm, og fordi ikke alle skolene har hatt fast helsesøster, er dette et prioritert område 

nasjonalt og i vår kommune. Det arbeides på nasjonalt nivå med å utarbeide en ny minstenorm for 

bemanning i tjenesten. Det forventes at den økes pga økte oppgaver. Det er uvisst når den er ferdig.  

Minstenorm dreier seg om et minimum: 

Barneskolen 1 helsesøster per  300 elever 

Ungdomsskolen 1 helsesøster per 550 elever 

Videregående 1 helsesøster per 800 elever 

 

Kommunens TIMS team holder til på Familiesenteret. De tilbyr tverrfaglig bistand til foreldre, skole- 

og barnehageansatte. Teamet som består av seks ansatte: PPT, psykiatrisk sykepleier, helsesøster, 

foreldrestøttekoordinator, familieveileder og skolefaglig rådgiver har i løpet av 2017 hatt en god 

tilfang i antallet saker. I tillegg til veiledning og tiltak i saker gjeldende enkeltindivid deltar de i alle 

barnehageteam i kommunen fire ganger per år. 

Andre kurs og program som familiesenteret har gitt tilbud om i 2017: 

 ICDP foreldreveiledningsprogram til foreldre. 

 EXIT-kurs til fastboende flyktninger 

 DU/livsmestringskurs vår og høst til ungdom i videregående skole. I tilknytning til 

styrkningsprosjektet som sikrer økt kompetanse om psykisk helse til elevene.  

 Hjertevarme/vakttelefon i russetiden. Tilgjengelig støtte til ungdom i russetiden. 

 KIB. Kurs om mestring av belastninger i samarbeid med Frisklivsentralen. 

 Tirsdagstreff. Lav terskel treffpunkt for foreldre med begrenset nettverk hver andre tirsdag, i 

samarbeid med rus- og psykisk helsetjeneste 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Reidun Bjørnådal Storli 

Ledende helsesøster 

Ved Fauske familiesenter 
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Søknad om midler til dokumentasjon 
The Arrows v/Geir Mortensen 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det bevilges kr. 5.000.- til delvis dekning av produksjonsomkostninger. 
 
Beløpet belastes: 1470-3500-3770. 
 

 
Vedlegg: 
24.08.2018 Søknad om midler til dokumentasjon 1388948 
 
Sammendrag: 
Fauske første rockeband, «The Arrows», skal markere starten i 1963.  
Dette skjer på et større arrangement på Scandic Fauske 15. september 2018. 
For første gang på 51 år skal den originale besetningen spille sammen. 
 
Det vil bli gjort dokumentasjonsopptak av begivenheten.. 
 
Saksopplysninger: 
The Arrows v/Geir Mortensen søker om kr. 5.000.- til delvis dekning av produksjonsomkostninger 
for dokumentasjon av gjenforeningskonsert.  Totale kostnader er beregnet til kr. 10.000.-. 
Det henvises for øvrig til saksvedlegg. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
The Arrows anses som en av Fauskes «stoltheter» og har i alltid vært en del 
av byens musikkliv.  At de nå samles som originalbesetning, vil sette fokus på en viktig del av  
den kulturelle «faunaen» som kommunen har å by på. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



The—Arzn'owsz

Skivikveien 54 e—post: mortenZ online.no

8014 BODØ mobil: 906 66 634

Fauske Kommune

Kultur

8200  FAUSKE

Søknad om midler til dokumentasjon.

Lørdag 15. september  skal  The Arrows spille sammen for første gang med

originalbesetningen siden høsten 1967. Dette er altså 51 år siden.

Konserten  skal  gjennomføres på Scandic Fauske hvor vi også har invitert noen

yngre «stjerner» til å være med.

Vi har innhentet tilbud for å få gjort profesjonelt opptak av konserten som et

«levende» bevis på at The Arrows har gjennom nesten 60 år vært en

kulturinstitusjon i og fra Fauske. Samtidig vil vi gjennom en presentasjon på

storskjerm vise reisen fra Flamingo  —  ei tyskerbrakke i Todtleiren — ulike show

og turneer i Norge og Sverige.

Tilbud på videoopptak konsert Scandic Fauske kr  8  000,-

Presentasjon av «En reise med the Arrows»

produsert av Atlantis Design kr 2 000,—

Til sammen kr 10 000.-

Vi tillater oss å søke Fauske Kommune/ Kultur  for et tilskudd pål. kr  5  000,-

Fauske Kommune /Kultur vil få alt materialet til sin eiendom og som en

dokumentasjon for det som har skjedd siden 1963 med the Arrows.

Vi håper på en positiv behandling og imøteser et positivt svar.

Fauske/Bodø 20. august 2018

Med hilsen The Arrows

Geir Mortensen

Bassist og Kapellmester
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Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 2018 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Sammendrag: 
1. mai 2015 ble det innført en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling i barnehage. Fra denne 
dato skal ingen husholdninger betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass, samt at 
foreldrebetalingen også er begrenset av makspris. 
 
Fra 1. august 2015 ble det også innført gratis kjernetid i barnehage for 4 og 5 åringer, og barn med 
utsatt skolestart, som bor i husholdninger som har lav inntekt. Denne ordningen ble utvidet fra 1. august 
2016 til også å omfatte 3 åringer. 
 
Saksopplysninger: 
Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som 
maksimalprisen. For 2018 er det fastsatt følgende satser: 
Makspris barnehageplass er kr 2910 pr måned, det betales kun for 11 måneder i året, totalt kr 32 010. 
Inntektsgrense i husholdningen for rett til redusert foreldrebetaling er kr 533 500 per år. Inntektsgrense 
i husholdningen for rett til gratis kjernetid for 4 og 5 åringer, samt 3 åringer fra 1. august 2018 er kr 533 
500 per år. 
 
Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. 
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for disse ordningene, men endringene i 
forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Fauske kommune har informerer 
om ordningen via kommunens hjemmeside og gjennom barnehagene. 
Målet med forskriftsendringene har vært å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i 
barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å 
senke prisen for familier med lav inntekt. 
 
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og 
personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med 
gratis kjernetid. 
 
Søker skal legge frem dokumentasjon for inntekt, og kan søke underveis i året dersom det er en 
vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Dette kan bety at noen kan få rett til reduksjon i 
foreldrebetalingen eller gratis kjernetid i løpet av barnehageåret fordi husholdningens sammensetning 
endres. I slike tilfeller må kommunen ta imot søknader underveis i året, men i de fleste tilfeller fortsatt 
med skattemelding (selvangivelse) som dokumentasjon. 
 



Den nasjonale reguleringen legger ikke føringer på hvordan kommunen innretter ordningene med tanke 
på søkeprosess utover at det må være mulig å søke om reduksjon og gratis kjernetid underveis i 
barnehageåret. Den nasjonale reguleringen sier hva foreldre med lav inntekt har rett på, og at det skal 
gjelde uavhengig av om barnet går i en kommunal eller en ikke-kommunal barnehage. 
 
Kommunen skal også behandle søknad om moderasjon når  

· barn starter midt i året 
· familien får endret økonomisk situasjon i løpet av året eller ikke har søkt innen fristen 

 
Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon og gratis 
kjernetid. 
 
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til 
reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid uavhengig av om barnet går i kommunal eller ikke-
kommunal barnehage. Fauske kommune refunderer inntektstapet til barnehagene etter regning 2 
ganger pr år. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
For barnehageåret 2017/2018, har Fauske kommune behandlet søknader som omfatter 55 barn og 44 
familier (for barnehageåret 2016/2017 ble det behandlet søknader som omfattet 66 barn og 56 
familier).  
 
Kostnadene knyttet til de familier som har rett på og fått innvilget redusert foreldrebetaling utgjør kr 1 
093 532  på årsbasis (i 2017 ca kr 1 148 884). Dette er utgifter kommunen må refundere de ulike 
barnehagene, for å kompensere for inntektstapet på foreldrebetaling. 
 
Ordningen har medført økte utgifter på barnehageområdet i kommunen, og kommer i tillegg til dekking 
av søskenmoderasjon, en ordning som kommunen også må kompensere for til de ulike barnehagene. 
 
I forkant av nytt barnehageår 2018/2019 må det søkes på nytt for alle husholdninger som kommer inn 
under ordningen. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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