
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 22.11.2018 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 6/2018 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, 
Kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Gro Anita Olsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Torill Hagen Fossum FL 
Arnt Pedersen H 

 

Varamedlemmer Parti 
Andreas Vestvann Johnsen AP 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Erik Alvestad 
Inger-Lise Evenstrøm 
Kariann Skar Sørdahl 
Ketil Hugaas 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Nils-Christian Steinbakk (FL): 
1. Ber om status om etablering av akuttberedskap i barnevernet. 
2. Ber om at tilsynsrapporter innenfor samhandlingsområdet blir lagt som referat til 
utvalget. 
3. Ber om statusrapport for barnehage: 1. Venteliste og 2. Status for 
utbyggingsprosjektene på Vestmyra og i Valnesfjord 

· Gro Anita Olsen (FL): 
1. Ber om status for sykemeldinger innen flyktningetjenesten 
2. Mobbeknappen fungerer ikke - Er det teknisk svikt? 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Tema: Enhet kultur v/enhetsleder Ketil Hugaas 

Orientering om rådmannens forslag til budsjett 2019 v/økonomisjef Kariann Sørdahl 



Side 2 
 

Andreas Vestvann Johnsen (AP) innvilget permisjon fra og med sak 43/18. 

Svar på spørsmål: 

· Nils-Christian Steinbakk: 
Pkt. 1. Kommunalsjef orienterte. I rute for oppstart 01.01.2019. Setter opp 
organisasjon internt. Tilbud om kjøp av tjenesten er sendt til Sørfold, Haramrøy og 
vestsiden av Tysfjord med 55,- pr. innbygger. 
Pkt. 2. Kommunalsjef orienterte. Tilsynsrapport Valnesfjord skole har vi ventet på. 
Endelig versjon kommer til neste møte. 
Pkt. 3. Enhetsleder barnehage svarte. Totalt 55 på venteliste, men noen har søkt 
veldig tidlig. Ikke mer kapasitet bemanningsmessig i de nye prosjektene, utenom 
arealmessig Valnesfjord. På Erikstad er arbeidet med uteområdet igangsatt, 
innearbeidet starter i  løpet av neste uke. Vestmyra er satt litt på vent pga. Valnesfjord 
- kapasitet på arkitekt. 

· Gro Anita Olsen: 
Pkt. 1. Kommunalsjef svarte. HEMIS er koblet til. Foreløpig rapport kommer i morgen. 
Er bekymret. Må sette inn tiltak. Må dimensjonene tjenesten etter brukerne. 
Pkt. 2. Enhetsleder skole svarte. Mobbeknappen fungerer nå, kan ha vært teknisk 
svikt.  
Kommunalsjef svarte. Ber om at man gir tilbakemelding hvis man oppdager at den ikke 
fungerer, slik at dette kan bli tatt opp med IT. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 22.11.18 
 
 
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  
034/18 Godkjenning av møtebok  

035/18 Delegerte saker i perioden  
036/18 Referatsaker i perioden  

037/18 Betalingsregulativ 2019  
038/18 Hauan lysløype - demontering av anlegget  

039/18 Fauske frivilligsentral - spørsmål rundt fremtidig drift fra 
høsten 2019 

 

040/18 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv  
041/18 Søknad om støtte til drift av "Fauskværingen"  

042/18 Søknad om støtte til særskilt kulturtiltak  
043/18 TIMS-rapportering 2018  

044/18 Eksamen grunnskole 2018  

045/18 Orienteringssak tilskudd private barnehager 2019  

046/18 Ordensreglement for skolefritidsordningen i 
Fauskeskolen 

 

047/18 Årsmelding 17/18  
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034/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 og 5/2018 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 034/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2018 og 5/2018 godkjennes. 

 
 
 
035/18: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 
OPKU- 035/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
036/18: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 036/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
037/18: Betalingsregulativ 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 20.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 123/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 037/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar betalingsregulativ 2018 for Fauske kommune. 
 
 
 
038/18: Hauan lysløype - demontering av anlegget 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Lysløypa i Hauan demonteres i sin helhet og avfall deponeres på godkjent mottak.  
Hauan lysløype blir deretter tursti uten belysning for byområdet og nærskolen.     
Kostnad for rivning på 1,0 mnok innarbeides i budsjett for 2019 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og sees i sammenheng med budsjett 2019. 
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FL's utsettelsesforslag ble vedtatt 3 (3FL) mot 2 (1AP, 1H) stemmer. 

 
OPKU- 038/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken utsettes og sees i sammenheng med budsjett 2019. 

 
 
 
039/18: Fauske frivilligsentral - spørsmål rundt fremtidig drift fra høsten 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske Frivilligsentral opprettholder inntil videre det samme budsjettmessige driftsnivå 
og bemanning som nå. 
 
Tilknytning og bevilling vurderes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. 
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 039/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske Frivilligsentral opprettholder inntil videre det samme budsjettmessige driftsnivå 
og bemanning som nå. 
 
Tilknytning og bevilling vurderes årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. 

 
 
 
040/18: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
· Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv forlenges og gjøres gjeldende ut 

2019.  
· Planens anleggsdel skal likevel rulleres og danne grunnlag for søknad om 

tildeling av spillemidler i 2019. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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OPKU- 040/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

· Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv forlenges og gjøres gjeldende ut 
2019.  

· Planens anleggsdel skal likevel rulleres og danne grunnlag for søknad om 
tildeling av spillemidler i 2019. 

 
 
 
041/18: Søknad om støtte til drift av "Fauskværingen" 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det bevilges kr. 10.000.- til drift av «Fauskværingen». 
 
Kontering: 1470-3500-3850. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 041/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Det bevilges kr. 10.000.- til drift av «Fauskværingen». 
 
Kontering: 1470-3500-3850. 

 
 
 
042/18: Søknad om støtte til særskilt kulturtiltak 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det bevilges kr. 27.500.- som kommunalt tilskudd til innkjøp av tråkkemaskin for 
Fauskeidet IL. 
 
Kontering: 1470-3500-3850. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 042/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Det bevilges kr. 27.500.- som kommunalt tilskudd til innkjøp av tråkkemaskin for 
Fauskeidet IL. 
 
Kontering: 1470-3500-3850. 
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043/18: TIMS-rapportering 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Rapporten tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 043/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Rapporten tas til orientering. 
 
 
 
044/18: Eksamen grunnskole 2018 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 044/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
045/18: Orienteringssak tilskudd private barnehager 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 045/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
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046/18: Ordensreglement for skolefritidsordningen i Fauskeskolen  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedlagte ordensreglement for skolefritidsordningen SFO i Fauske kommune vedtas og 
er gjeldene fra 01.01.2019 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 046/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedlagte ordensreglement for skolefritidsordningen SFO i Fauske kommune vedtas og 
er gjeldende fra 01.01.2019 

 
 
 
047/18: Årsmelding 17/18 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Årsmelding PPT Indre Salten 2017/18 tas til etteretning 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 22.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 047/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Årsmelding PPT Indre Salten 2017/18 tas til etteretning. 
 
 
 
 


