
FAUSKE KOMMUNE 
 

Tilleggsinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 
 
Tid: 28.05.2020 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget 
 
 
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: Skole 
 
Pga. situasjonen med å håndtere korona har vi ikke mulighet til å levere sak til Utvalg for 
oppvekst og kultur om Statistikk familiesenteret. Dette er en årlig orienteringssak som bes utsatt 
til 3. september. 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 3/2020 
Sak nr. Sakstittel  
024/20 Aktiv sommer - Økonomisk bevilgning 2020  
 
 
 
Fauske, 28.05.20 
 
 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas 
Utvalgsleder 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/7842     
 Arkiv sakID.: 20/1123 Saksbehandler: Ketil Hugaas 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
024/20 Oppvekst- og kulturutvalg 28.05.2020 

 
 
Aktiv sommer - Økonomisk bevilgning 2020 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

* 
 

 
Vedlegg: 
18.05.2020 Aktiv sommer - Økonomisk bevilgning 1441865 
 
Sammendrag: 
Saken ble flyttet fra referatsak til politisk sak i møtet. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Utskrift:14.05.2020 

 

 
 
 

13.05.2020 
 
Oppvekst- og Kulturutvalg i 
Fauske kommune 
 
 
 
Fauske Frivilligsentral og Ungdommens hus har bestemt at vi i år ikke skal gjennomføre vår 
tradisjon med «Aktiv Sommer».  
 
Bakgrunn for vår beslutning er selvfølgelig Covid19. Det har ikke vært en lett avgjørelse, men vi 
har kommet fremt til at det blir riktig, og at det blir et av våre bidrag til at smittesituasjonen her i 
vår kommune skal forbli lav fremover. 
 
Vi vil samtidig takke kommunestyret for at de også i år bevilget kr 150 000.- for å kunne 
gjennomføre Aktiv sommer, det setter vi umåtelig pris på.  
 
Men siden vi ikke skal ha Aktiv Sommer, anser vi det som naturlig at politikken kan ønske å inndra 
hele summen for å bøte på de enorme økonomiske overskridelsene i kommunen. Vi ser selvfølgelig 
det urimelige i at vi skal tviholde på hele summen, all den tid vi har store økonomiske utfordringer.  
 
Det vi ønsker at politikken kan ta stilling til er: kan vi få beholde kr 70 000.- slik at vi har midler 
stående til å kjøre aktiviteter senere i år, hvis smittesituasjonen tillater det. Eller at den summen kan 
bli overført til vårt fond, tjeneste 2310 aktivitetstilbud barn og unge. Slik at vi neste år har en 
sikkerhet for å kunne kjøre aktiviteter for barn og unge så snart smittevernreglene tillater den type 
aktiviteter.   
 
 
Vennlig hilsen fra  
 
Leder av Ungdommens Hus    Daglig leder av Fauske Frivilligsentral 
Gunn Lisbeth Pedersen      Gro-Anita Olsen  

 

https://fauske.frivilligsentral.no/
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