
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 25.10.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 5/2019 Til kl. 14:50 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Jens Bertel Kyed KRF 
Øystein Gangstø SP 
 
Varamedlemmer Parti 
Anne Helene Godding R 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Erik Alvestad 
Inger-Lise Busch Hansen 
Ketil Hugaas 
Terje Valla 
Tom Erik Holteng 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Folkevalgtopplæring v/advokat Thomas Benson 

Det var ingen merknader til innkalllinga. 

Merknader ril dagsorden: 

· Anne Godding (R): Hva er status for kulturhuset? 
· Jens B. Kyed (KRF): Oppvekstmiljø ved nedbemanning - Gode løsninger? 
· Wiggo Lund (AP): Er uttalelse fra FAU Sulitjelma mottatt? 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Presentasjon av samhandlingsområdet oppvekst og kultur v/enhetsledere 

Svar på spørsmål: 

Anne Godding: 
Kommunalsjef svarte. Etter vedtak jobber vi videre mot kulturhus. Enhet kommunale eienommer 
ser på selve huset og enhe kultur ser på innholdet. På pressekonferansen til posisjonne kom 
følgende fram: Kulturhus bygges når økonomien tillater det, hvis det bygges hotell. 

Jens B. Kyed: 
Kommunalsjef svarte. Dette er en politisk debatt. Rådmannen kan selvfølgelig være med som 
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fagperson. 
 

Wiggo Lund: 
Kommunalsjef svarte. Uttalelsen er mottatt. Dette skal ikke behandles politisk. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 28.10.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kassandra E. B. Petsas 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
017/19 Referatsaker i perioden  

018/19 Ungdata 2019  

019/19 Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 2019  

020/19 Hauan grendehus  

021/19 Endring av SFO satser i Fauske kommune  

022/19 Nye PPT Indre Salten - Årsmelding 2018 - 2019  

023/19 Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og 
omsorgsutvalg, oppvekst- og kulturutvalg, formannskap og 
kommunestyre 
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017/19: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 017/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
018/19: Ungdata 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 018/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

 
Saken tas til orientering. 

 
 
 
019/19: Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 019/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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020/19: Hauan grendehus 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommune inngår ingen nye leieavtaler med Hauan Grendehus på det nåværende 
tidspunktet. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 020/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune inngår ingen nye leieavtaler med Hauan Grendehus på det nåværende 
tidspunktet. 

 
 
 
021/19: Endring av SFO satser i Fauske kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Betalingssatsene for SFO plass i Fauske kommune endres til følgende satser fra 
01.01.2020: 

Sats 1:           fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 700,- pr mnd 
Sats 2:           fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 1350,- pr mnd 
Sats 3:           fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker                     kr 1900,- pr mnd  
 
For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun 
skoledager  
For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan 
timene legges fast gjennom skoleåret.  
 

2. Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager, når SFO holder åpent fra 
01.01.2020.  

Sats 4: hel dag skolefrie dager                                                   kr 200,- pr dag  
Sats 5: hel uke sammenhengende, skolefrie dager                     kr 800,- pr uke  
 

3. Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av leksehjelptilbud 
og tidspunkt for leksehjelp) kr 125,- pr måned 

 
4. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling etter følgende satser:  

 
Sats 1:          kr 70,- pr måned  
Sats 2:          kr 130,- pr måned  
Sats 3:           kr 170,- pr måned   
Sats 4:           kr 18,- pr dag  
Sats 5:           kr 90,- pr uke  
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5. Kommunens SFO vedtekter oppdateres i hht til endring av betalingssatser. 

Ny betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo følgende tilleggsforslag: 
Rådmannen bes synliggjøre kostnadene av søskenmoderasjon i satsene, samt se på 
mulighetene for å øke foreldrebetalingen slik at kommunens andel reduseres. 
Rådmannens forslag til innstilling med utvalgsleders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 021/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

1. Betalingssatsene for SFO plass i Fauske kommune endres til følgende satser fra 
01.01.2020: 

Sats 1:           fra 1-7 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 700,- pr mnd 
Sats 2:           fra 7 -14 timer pr uke i 38 skoleuker                              kr 1350,- pr mnd 
Sats 3:           fra 14 timer pr uke pr uke i 38 skoleuker                     kr 1900,- pr mnd  
 
For sats 1,2 og 3 betales det for 38 skoleuker (10 måneder) og gjelder kun 
skoledager  
For sats 1 og sats 2 må foresatte, i samarbeid med SFO leder, avtale hvordan 
timene legges fast gjennom skoleåret.  
 

2. Det innføres egne betalingssatser for alle skolefrie dager, når SFO holder åpent fra 
01.01.2020.  

Sats 4: hel dag skolefrie dager                                                   kr 200,- pr dag  
Sats 5: hel uke sammenhengende, skolefrie dager                     kr 800,- pr uke  
 

3. Fradrag leksehjelp i SFO tiden (gjelder sats 1, 2 og 3 avhengig av leksehjelptilbud 
og tidspunkt for leksehjelp) kr 125,- pr måned 

 
4. Matpenger betales i tillegg til oppholdsbetaling etter følgende satser:  

 
Sats 1:          kr 70,- pr måned  
Sats 2:          kr 130,- pr måned  
Sats 3:           kr 170,- pr måned   
Sats 4:           kr 18,- pr dag  
Sats 5:           kr 90,- pr uke  
 

5. Kommunens SFO vedtekter oppdateres i hht til endring av betalingssatser. 

Ny betalingssatser innarbeides i kommunens betalingsregulativ.  
 

Rådmannen bes synliggjøre kostnadene av søskenmoderasjon i satsene, samt se på 
mulighetene for å øke foreldrebetalingen slik at kommunens andel reduseres. 
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022/19: Nye PPT Indre Salten - Årsmelding 2018 - 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Årsmelding PPT Indre Salten 2018 – 2019 tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 022/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Årsmelding PPT Indre Salten 2018 – 2019 tas til orientering. 
 
 
 
023/19: Møteplan 2020 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg.  

 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 15.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringer: 
Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 
Rådmannens forslag med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 090/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende endringer i plan- og utviklingsutvalgsmøter: 

Møte 21.01.20 flyttes til 28.04.20. 
Nytt møte: 16.06.20 

 

 
Helse- og omsorgsutvalg 16.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende endringsforslag: 
Nye møter 29.04.20 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende omstillingssituasjonen. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 010/19 Vedtak: 
Vedtak: 
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Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende endringer i helse og omsorgsutvalgets møter:  

Nye møter 29.0420 og 14.10.20 med bakgrunn i den krevende 
omstillingssituasjonen. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 25.10.2019: 
 
 
Behandling: 
Øystein Gangstø (SP) foreslo nytt møte: 
2. april 
Rådmannens forslag til vedtak med SP's tilleggsforslag ble vedtatt med 4 (1AP, 1FRP, 1KRF, 
1SP) mot 1 (1R) stemme avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 
 
OPKU- 023/19 Vedtak: 
Vedtak: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2020 godkjennes som vist i vedlegg 
med følgende tilleggsmøte i oppvekst- og kulturutvalg: 

2. april. 
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