
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 02.05.2019 Fra kl. 08:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 4/2019 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Gro Anita Olsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Torill Hagen Fossum FL 
Arnt Pedersen H 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Erik Alvestad 
Inger-Lise Evenstrøm 
Ketil Hugaas 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det ble avholdt fagdag fra kl. 08.00 til kl. 12.00. 

Gro Anita Olsen innvilget permisjon fra kl. 12.00 og fram til sak 16/19. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Sak 13/19 og 14/19 behandles først. 
· Nils-Christian Steinbakk: 

1. Vi må ta en evaluering av fagdagen. 
2. Reduksjon av grunnskoler. Føler rådmannen seg trygg på trygg skolevei? 
3. Hva er status for lysløype Hauan?  
4. Hvordan er rekruttering av lærere for neste skoleår? 
5. Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: 
Oppvekst- og kulturutvalget er gjort kjent med at leieavtale for bruk av Hauan grendehus 
er sagt opp med virkning fra 01.08.19. Utvalget er inneforstått med den store betydning 
grendehuset har for innbyggerne i denne delen av kommunen. Oppvekst- og 
kulturutvalget ber derfor rådmannen utrede en sak til neste møte i utvalget som belyser 
hvilket behov kommunen har for lei av grendeshuset i fremtiden og hvordan leieforholdet 
kan videreføres innenfor en fornuftig økonomisk ramme. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 



Side 2 
 

 

Svar på spørsmål: 

Nils-Christian Steinbakk: 
2. Kommunalsjef svarte. De fleste tiltak er klar. Rådmannen er alltid opptatt av 
trafikksikkerheten. Mener det er godt nok, men må alltid se på dette. Enhetsleder skole svarte. 
FAU Hauan har kommet med innspill på redusert fart og fartsdumper i Hauanbakken. Det beste 
alternativet er redusert fartsgrense til 30 km/t i Hauanbakken. Det er kommet innspill fra 
Erikstad på fortsettelse av fortau. 
3. Kommunalsjef svarte. Eiendom ser på alternativer til riving. Skal se om de kan få det billigere. 
Det skal være et møte i neste uke med Eiendom, kultur og folkehelserådgiver. 
4. Enhetsleder skole svarte. Har laget oversikt hvor det skal være pedagoger til høsten. Det var 
frist for oppsigelser 1. mai. Nå vet vi hvor mange som vi trenger. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 02.05.19 
 
 
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  
009/19 Godkjenning av møtebok  

010/19 Referatsaker i perioden  

011/19 Barnehageopptaket 2019  

012/19 Fauske Familiesenter - Rapportering aktivitet 2018  

013/19 Festivaltilskudd 2019  

014/19 Kulturstøtte - Grunntilskudd 2019  

015/19 Tilstandsrapport for grunnskolen 2019  

016/19 Utredning alternativt grunnskoletilbud i Fauskeskolen  
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009/19: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2019 og 3/2019 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 02.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 009/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2019 og 3/2019 godkjennes. 

 
 
 
010/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 02.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 010/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
011/19: Barnehageopptaket 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 02.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (FL) foreslo: 
Oppvekst- og kulturutvalget viser til kommunestyrets vedtak i budsjett 2019 og ber om at den 
nye barnehageavdelinga på Vestmyra utvides til en fullverdig avdeling med inntil 9 plasser. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
FL's forslag ble vedtatt med 2 (2FL) mot 1 (1H) stemme. 
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OPKU- 011/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering 
Oppvekst- og kulturutvalget viser til kommunestyrets vedtak i budsjett 2019 og ber om at 
den nye barnehageavdelinga på Vestmyra utvides til en fullverdig avdeling med inntil 9 
plasser. 

 
 
 
012/19: Fauske Familiesenter - Rapportering aktivitet 2018 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Årsrapport for 2018 for Fauske Familiesenter tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 02.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 012/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Årsrapport for 2018 for Fauske Familiesenter tas til orientering. 
 
 
 
013/19: Festivaltilskudd 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune tildeler kr. 100.000.- i festivalstøtte for 2019.  
Støtten fordeles slik: 
 

Saltenbluesen Kr. 60.000.- 

Salten mat & kulturfestival Kr. 20.000.- 

Fauskedagan Kr. 20.000.- 

 
Beløpene posteres konto 1470.3500.3770.OK357. 
 
Tilskuddet gis i form av sponsorstøtte/partnerskapsavtale, og det skal utformes egne 
avtaler med mottakerne på gjenytelser. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 02.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 013/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune tildeler kr. 100.000.- i festivalstøtte for 2019.  
Støtten fordeles slik: 
 

Saltenbluesen Kr. 60.000.- 

Salten mat & kulturfestival Kr. 20.000.- 
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Fauskedagan Kr. 20.000.- 

 
Beløpene posteres konto 1470.3500.3770.OK357. 
 
Tilskuddet gis i form av sponsorstøtte/partnerskapsavtale, og det skal utformes egne 
avtaler med mottakerne på gjenytelser. 
 

 
 
 
014/19: Kulturstøtte - Grunntilskudd 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Fauske kommune tildeler kr. 331.150.- av en pott på kr. 439.000.- i Grunntilskudd til lag 
og foreninger i 2019 i henhold til tabellen i Rådmannens vurdering. 
 
Beløpene posteres på konto 1470.3520.3800.OK356 for idretts- og friluftsorganisasjoner 
og 1470.3500.3850.OK356 for øvrige allmenne-/ og musikkorganisasjoner. 
 

          2. Før utbetaling skal det utarbeides partnerskapsavtaler. 
 
          3. Kr. 107.850,. settes av til festivaltilskudd og som reserve for eventuelt senere                             
innkomne tiltak som kan være berettiget til støtte. 
 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 02.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 014/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune tildeler kr. 331.150.- av en pott på kr. 439.000.- i Grunntilskudd til lag 
og foreninger i 2019 i henhold til tabellen i Rådmannens vurdering. 
 
Beløpene posteres på konto 1470.3520.3800.OK356 for idretts- og friluftsorganisasjoner 
og 1470.3500.3850.OK356 for øvrige allmenne-/ og musikkorganisasjoner. 
 

          2. Før utbetaling skal det utarbeides partnerskapsavtaler. 
 
          3. Kr. 107.850,. settes av til festivaltilskudd og som reserve for eventuelt senere                             
innkomne tiltak som kan være berettiget til støtte. 
 
 
 
 
015/19: Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 02.05.2019: 
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Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 015/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Tilstandsrapporten tas til orientering.  
 
 
 
016/19: Utredning alternativt grunnskoletilbud i Fauskeskolen  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det opprettes et alternativt grunnskoletilbud for inntil 8 elever fra skoleåret 2020-21. 
· Målgruppen er elever fra 8.-10.trinn, med hovedvekt på avgangselever.   
· Finansiering av tilbudet legges inn i budsjett 2020.  
· Tilbudet organiseres som en avdeling under Vestmyra skole.  
· Tilbudet lokaliseres til Vestmyra barnehage hvit.  

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 02.05.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 016/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det opprettes et alternativt grunnskoletilbud for inntil 8 elever fra skoleåret 2020-21. 
· Målgruppen er elever fra 8.-10.trinn, med hovedvekt på avgangselever.   
· Finansiering av tilbudet legges inn i budsjett 2020.  
· Tilbudet organiseres som en avdeling under Vestmyra skole.  
· Tilbudet lokaliseres til Vestmyra barnehage hvit.  

 
 
 


