
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 19.11.2020 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 6/2020 Til kl. 13:15 Møtested: Kommunestyresalen, 
administrasjonsbygget 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

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

 

Varamedlemmer Parti 
Embla Sofie K. Sørensen AP 
Christian Bringsli H 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Erik Alvestad 
Inger-Lise Busch Hansen 
Ketil Hugaas 
Terje Valla 

 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Tema: Enhet barnehage v/enhetsleder Erik Alvestad 

Merknader til dagsorden: 

· Trine Nordvik Løkås (AP): 
Ber om orientering rundt smittevern - Tretthet blant ansatte 

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

Det var ingen inhabilitet i noen saker. 

Svar på spørsmål: 
Trine Nordvik Løkås: 
Enhetsleder skole svarte. Usikkerhet i organiasjonen. Et maraton. Hver uke er det fast møte 
med rektorene om ny regler. Får informasjon fra det faste koronamøtet. Sjekker 
pressekonferansene til regjeringen. Har høyt sykefravær i skola. Lav terskel for å være 
hjemme med symptomer. Får ta inn vikarer, men har problem med å få tak i vikarer. Ikke lov 
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til "føre var" å stenge ned skolene og ha hjemmeundervisning. 

Enhetsleder barnehage svarte. Har brukt Manpower til vikarer, men nå er det vanskelig å få 
tak i vikarer. Styrerne går ekstra. Litt problematisk med når barn kan være i barnehagen med 
symptomer. Beredskapsplan rød er klar. Det er en lang liste for samfunnskritiske jobber. Høyt 
sykefravær i barnehagene. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 19.11.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekreær 
 
 
 
 
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  
036/20 Godkjenning av møtebok  

037/20 Referatsaker i perioden  
038/20 Grunnskolepoeng og karakterer i grunnskolen 2019-20  

039/20 Faktagrunnlag innvandring i Fauske 2020  
040/20 Anmodning om bosetting 2021 Fauske kommune  

041/20 TIMS-rapportering 2020  
042/20 Møteplan 2021 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og 

omsorgsutvalg - Oppvekst- og kulturutvalg - 
Formannskap - Kommunestyre 

 

043/20 Fauske kommunes kulturpris for 2020 Unntatt 
offentlighet 

044/20 Fauske kommunes kulturstipend for 2020 Unntatt 
offentlighet 
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036/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2020 og 5/2020 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 036/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2020 og 5/2020 godkjennes. 

 
 
 
037/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 037/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
038/20: Grunnskolepoeng og karakterer i grunnskolen 2019-20 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 038/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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039/20: Faktagrunnlag innvandring i Fauske 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det opprettes internt nettverk med møter 2 ganger pr år som skal jobbe proaktivt for å 
følge opp bosatte.  
Følgende fokusområder prioriteres i nettverket 
· Utdanning og kvalifisering for både barn og voksne  
· Arbeid  
· Hverdagsintegrering, herunder bolig og formelle og uformelle møteplasser  

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 039/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Det opprettes internt nettverk med møter 2 ganger pr år som skal jobbe proaktivt for å 
følge opp bosatte.  
Følgende fokusområder prioriteres i nettverket 
· Utdanning og kvalifisering for både barn og voksne  
· Arbeid  
· Hverdagsintegrering, herunder bolig og formelle og uformelle møteplasser  

 
 
 
040/20: Anmodning om bosetting 2021 Fauske kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte faktorer er det rådmannens vurdering at kommunen 
bosetter 10 flyktningene som IMDI anmoder og opprettholder dermed vedtaket fra K-sak 
116/19.  
 
Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året j.fr. anmodningsbrev opprettholdes 
vedtak om bosetting av 10 flyktninger.   
 
I den grad fremtidig kommuneøkonomi tillater større svingninger i bosettingstall vil dette 
kunne endre seg gjennom nye vedtak i kommunestyret.  
 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 040/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte faktorer er det rådmannens vurdering at kommunen 
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bosetter 10 flyktningene som IMDI anmoder og opprettholder dermed vedtaket fra K-sak 
116/19.  
 
Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året j.fr. anmodningsbrev opprettholdes 
vedtak om bosetting av 10 flyktninger.   
 
I den grad fremtidig kommuneøkonomi tillater større svingninger i bosettingstall vil dette 
kunne endre seg gjennom nye vedtak i kommunestyret.  

 
 
 
041/20: TIMS-rapportering 2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Rapporten tas til orientering 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Foreldrekoordinator Mariell Skogen orienterte. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 041/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Rapporten tas til orientering. 
 
 
 
042/20: Møteplan 2021 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og omsorgsutvalg - Oppvekst- 
og kulturutvalg - Formannskap - Kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg.  

 
 
Plan- og utviklingsutvalg 17.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 1. februar flyttes til 26. januar. 
Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 31. mai flyttes til 25. mai. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med utvalgsleders endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
PLUT- 133/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg med følgende 
endring: 

Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 1. februar flyttes til 26. januar. 
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Plan- og utviklingsutvalgsmøtet 31. mai flyttes til 25. mai. 

 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder foreslo: 
Tilleggsmøte i oppvekst- og kulturutvalget 14.01 (Telefonmøte for behandling av 
spillemiddelsøknader) 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 042/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2021 godkjennes som vist i vedlegg med følgende 
endring: 

Tilleggsmøte i oppvekst- og kulturutvalget 14.01 (Telefonmøte for behandling av 
spillemiddelsøknader) 

 
 
 
043/20: Fauske kommunes kulturpris for 2020 
 
Vedtaket er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 26.      
 
 
044/20: Fauske kommunes kulturstipend for 2020 
 
Vedtaket er unntatt offentlighet med hjemmel i offentleglova § 26.      
 
 
 


