
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 28.05.2020 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2020 Til kl. 13:45 Møtested: Kommunestyresalen, 
administrasjonsbygget 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Trine Nordvik Løkås AP 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Øystein Gangstø SP 

 

Varamedlemmer Parti 
Michael Sagnes FRP 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Erik Alvestad 
Inger-Lise Busch Hansen 
Ketil Hugaas 
Marlen Rendall Berg 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Tema: Enhet skole v/enhetsleder Inger-Lise Busch Hansen og skolefaglig rådgiver Erik 
Alvestad 

Merknader til dagsorden: 

· Ekstra referat 
· Trine Nordvik Løkås (AP): 

I referatsak fra Frivilligsentralen er det spørsmål om å beholde midler. Bør den settes 
opp som sak? 
 
RS4 ble enstemmig satt opp som egen sak. 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Side 2 
 

 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 28.05.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kassandra B. Petsas 
utvalgsleder 

representant representant 

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

 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
012/20 Godkjenning av møtebok  

013/20 Referatsaker i perioden  
014/20 Tilstandsrapport for grunnskolen i Fauske kommune 

2020 
 

015/20 Prolongering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
friluftsliv 

 

016/20 Festivaltilskudd 2020  

017/20 Kulturstøtte 2020  
018/20 Kontingent kulturskolen - vår 2020 fra 12. mars  

019/20 Kommunal planstrategi 2020-2023  
020/20 Foreldreundersøkelse i barnehagene i 2019  

021/20 Årsmelding for barnehager i Fauske kommune 2019  
022/20 Barnehageopptaket 2020  

023/20 Klage på tilbud om barnehageplass Unntatt 
offentlighet 

024/20 Aktiv sommer - Økonomisk bevilgning 2020  
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012/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 012/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 2/2020 godkjennes. 

 
 
 
013/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
RS4 som egen sak. 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 013/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
014/20: Tilstandsrapport for grunnskolen i Fauske kommune 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Tilstandsrapport for 2020 tas til orientering.  
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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OPKU- 014/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Tilstandsrapport for 2020 tas til orientering.  

 
 
 
015/20: Prolongering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Dagens kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv, generell del, prolongeres og vil 
derfor gjelde ut 2021. 
 
Den nye planen utarbeides i et samarbeid mellom enhet kultur, folkehelserådgiver og 
planavdeling.   
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 015/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Dagens kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv, generell del, prolongeres og vil 
derfor gjelde ut 2021. 
 
Den nye planen utarbeides i et samarbeid mellom enhet kultur, folkehelserådgiver og 
planavdeling.   

 
 
 
016/20: Festivaltilskudd 2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Det deles ikke ut festivaltilskudd for 2020 på grunn av den pågående koronapandemien 
som fører til bortfall av all festivalaktivitet i Fauske kommune.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 016/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Det deles ikke ut festivaltilskudd for 2020 på grunn av den pågående koronapandemien 
som fører til bortfall av all festivalaktivitet i Fauske kommune.  

 
 
 
017/20: Kulturstøtte 2020  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Fauske kommune tildeler kr. 306.300.- av en pott på kr. 449.000.- i Grunntilskudd og  
    Tilskudd til særskilte kulturtiltak i 2020 ihh til tabellen i Rådmannens vurdering. 
 
Beløpene posteres på konto 1470.3520.3800.OK356 for idretts- og friluftsorganisasjoner 
og konto 1470.3500.3850.OK356 for øvrige allmenne- og musikkorganisasjoner. 
 
2. Før utbetaling skal det utarbeides partnerskapsavtaler. 
 
3. Kr. 142.700.- avsettes som reserve for eventuelt senere innkomne tiltak som kan 
være berettiget til støtte. 
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 017/20 Vedtak: 
Vedtak: 

1. Fauske kommune tildeler kr. 306.300.- av en pott på kr. 449.000.- i Grunntilskudd og  
    Tilskudd til særskilte kulturtiltak i 2020 ihh til tabellen i Rådmannens vurdering. 
 
Beløpene posteres på konto 1470.3520.3800.OK356 for idretts- og friluftsorganisasjoner 
og konto 1470.3500.3850.OK356 for øvrige allmenne- og musikkorganisasjoner. 
 
2. Før utbetaling skal det utarbeides partnerskapsavtaler. 
 
3. Kr. 142.700.- avsettes som reserve for eventuelt senere innkomne tiltak som kan 
være berettiget til støtte. 

 
 
 
018/20: Kontingent kulturskolen - vår 2020 fra 12. mars 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

På bakgrunn av situasjonen med koronapandemien, gis det reduksjon i kontingenten for 
kulturskolens elever slik: 
 

· Full reduksjon for elevene i Marmorbandet fra 23. mars og ut vårsemesteret 
· 20 % reduksjon for fiolin-, sang-, teater- og billedkunstelever i perioden 23. mars 

til 17. mai 
· 20 % reduksjon for piano-, gitar- og musikkteorielever i perioden 23. mars og ut 

vårsemesteret 
· Elever som velger nettundervisning fra 18. mai, i stedet for oppmøte ved 

kulturskolen, gis ikke videre reduksjon i kontigent 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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OPKU- 018/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

På bakgrunn av situasjonen med koronapandemien, gis det reduksjon i kontingenten for 
kulturskolens elever slik: 
 

· Full reduksjon for elevene i Marmorbandet fra 23. mars og ut vårsemesteret 
· 20 % reduksjon for fiolin-, sang-, teater- og billedkunstelever i perioden 23. mars 

til 17. mai 
· 20 % reduksjon for piano-, gitar- og musikkteorielever i perioden 23. mars og ut 

vårsemesteret 
· Elever som velger nettundervisning fra 18. mai, i stedet for oppmøte ved 

kulturskolen, gis ikke videre reduksjon i kontigent 

 
 
019/20: Kommunal planstrategi 2020-2023 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering.  
 
Plan- og utviklingsutvalg 28.04.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 042/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Formannskap 05.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 044/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Kommunestyre 14.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 032/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
Helse- og omsorgsutvalg 27.05.2020: 
 
 
Behandling: 
John Harald Løkås (AP) fremmet følgende forslag: 
Saken tas til orientering med følgende presisering: 
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Det er viktig at kommunens 3 råd (eldre-, FUN og ungdomsråd) kommer tidlig inn i 
planprosesser. 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 013/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Saken tas til orientering med følgende presisering: 
Det er viktig at kommunens 3 råd (eldre- FUn og ungdomsråd) kommer tidlig inn i 
planprosesser. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 019/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  
 
 
 
020/20: Foreldreundersøkelse i barnehagene i 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 020/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
021/20: Årsmelding for barnehager i Fauske kommune 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 021/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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022/20: Barnehageopptaket 2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 022/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
 
023/20: Klage på tilbud om barnehageplass 
 
 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
OPKU- 023/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune opprettholder vedtak med tilbud om barnehageplass for NN i NN 
barnehage med oppstartsdato 15.08.2020. 

 
 
024/20: Aktiv sommer - Økonomisk bevilgning 2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
Oppvekst- og kulturutvalget ønsker at det gjennomføres så mye som det lar seg gjøre av 
aktiviteter i løpet av sommerferien. Beløpet på 150 000 står. 
 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
OPKU- 024/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Oppvekst- og kulturutvalget ønsker at det gjennomføres så mye som det lar seg gjøre av 
aktiviteter i løpet av sommerferien. Beløpet på 150 000 står. 

 
 
 
 


