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Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Christine Schybaj Antonsen
Leder
Jarl Stian Johansson
Medlem
Stig Bjarne Haugen
Medlem
Svanhild Lien Sandnes
Nestleder
Øyvind Snefjellå
Medlem
Nils Notler
Medlem
Lisa Clausen Heggli
Medlem
Are Nakling
Medlem
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Medlem
Brit Johanne Pedersen
Medlem
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H
H
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KRF
V
AP
AP
AP
AP
R

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Veronica Pedersen
MEDL

Representerer
FRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Hans Myrnes
Veronica Pedersen
Kristin Haaland
Christine Schybaj Antonsen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Marianne Kibsgaard
Anita Vonstad
Jørn Håkon Halmøy
Hilde Rokkan
Kåre Nordnes
Anniken e. Nordland

Stilling
Rådgiver
Barnehagesjef
Skolesjef
Kst. Kultursjef
Helse- og sosialsjef
Sekretær

Representerer
FRP
H (Sak 20/15)

Møteformalia
Merknad til innkalling: Det var flere som hadde problemer med å få lastet ned
møteinnkallingen på Goodreader. Årsaken var en teknisk feil. Møtesekretæriatet ønsker at det
gis direkte beskjed til Marianne Kibsgaard eller Anniken Nordland dersom det oppdages
problemer med nedlastning av politiske dokumenter..
Merknader til saksliste: De delegerte sakene mangler i saksoversikten.
Protokollgodkjennere: Svanhild Lien Sandnes (KrF), Åse Kildal (AP) og Øyvind Snefjellå
(V).
Habilitet: Christine Schybaj Antonsen fratrer behandlingen av sak 20/15 Revidering av SFOforskrifter etter forvaltningsloven § 6 e, 2. ledd da hun er ansatt som SFO-leder i Rana
kommune.
Spørsmål til administrasjon/ordfører:
Spørsmål fra Stig Bjarne Haugen (SP):
Til skolesjef Jørn Håkon Halmøy.
Hvor stor har økningen i opplæring til voksne etter opplæringslovens §4a vært? Har sektoren
fått tildelt midler til dette? Evt. fra hvor?
Skolesjef Jørn Håkon Halmøy svarer:
Rana voksenopplæring finansierer sin drift gjennom såkalte NIR – midler og ei kommunal
nettofinansiering. NIR – midlene utgjør den vesentlige finansieringen av driften og er
finansiering av opplæring for voksne etter introduksjonsloven. Videre har RAVO ansvar for
opplæring av voksne på grunnskolens område etter Oppll §§ 4A-1 og 4A-2 som regulerer
henholdsvis Rett til grunnskoleopplæring for voksne og Rett til spesialundervisning for
voksne på grunnskolens område. § 4A-2 2. ledd regulerer rett til såkalt
vedlikeholdsopplæring. Antall elever som gis rett til grunnskoleopplæring har i perioden 2010
– 2015 økt fra 24 til 55 elever eller nærmere 230 %. For antallet elever som har rett til såkalt
vedlikeholdsopplæring har antallet økt fra 5 – 11 eller vel 200 %. Dette for perioden 2012 –
2015.
Sektoren har ikke fått tildelt spesifikke midler til formålet ut over skoleavdelingens ramme –
utviklingen i skoleavdelingens ramme forutsettes kjent.
Utviklingen i antall elever som påberoper seg rettigheter etter Oppll. kap. 4A er forøvrig
kommentert i budsjettframlegg både for 2014 og 2015.
2014:
Antall voksne som har rettigheter og som ønsker tilbud etter Opplæringslovens kap. 4A øker.
Kommunen har tidligere kjøpt deler av dette tilbudet hos Polarsirkelen vgs. Fra skoleåret
2013/2014 er det Rana voksenopplæring som gir slikt tilbud.
2015:
Antall voksne som har rettigheter og som ønsker opplæring etter Opplæringslovena kap. 4A
øker.

Spørsmål fra Stig Bjarne Haugen (SP):
Til skolesjef Jørn Håkon Halmøy.
PPT og avvik: Styreleder i PPT skriver i redegjørelse til fylkesmannen 9. mars at "For budsjett
2015 har kommunestyret i Rana valgt å styrke PP-tjenesten med 0,5 mill ut over rådmannens
forslag. De andre eierkommunene vil styrke sin andel av finansieringen tilsvarende. Dette vil
bety en vesentlig styrking av bemanningen i PPT-Rana, og vil bidra til at arbeidet for å redusere
ventelistene kan intensiveres ytterligere." I budsjettet var rådmannens forslag å kutte PPtjenesten med 0,5 mill. Hvordan kan å la være et kutt bidra til en vesentlig styrking av
bemanningen i PPT-Rana og redusere ventelistene når vedtatt budsjett for PPT inneholder
reduksjon i både fagstilling og merkantil stilling?
Skolesjef Jørn Håkon Halmøy svarer:
Om PP-tjenesten og hvordan den er organisert:
Interkommunal tjeneste: Rana, Rødøy, Hemnes, Nesna og NFK.
Styret er representert ved skoleansvarlige i de samme kommunene + representant fra de
ansatte i tjenesten. Rådmennene i deltakerkommunene har vært definert som eiere av
tjenesten. Skolesjefen i Rana er styreleder for PPT-Rana.
I rådmannens budsjettforslag forelå det et kutt tilsvarende 213.000 for PP-tjenetsen. I
forbindelse med behandlingen av budsjett for 2015 ble det lagt fram forslag om å styrke
rådmannens forslag med 500.000. Dette forslaget ble vedtatt. Det betyr at kommunen økte
sin finansiering av tjenesten med 287.000,- . De øvrige kommunene økte sin andel tilsvarende
relativt sett jfr. fordelingsnøkkelen som ligger til grunn i samarbeidsavtalen mellom
deltakerkommunene. De øvrige kommunenes økte andel utgjør 152.000. Til sammen 439.000.
Når PP-tjenesten nå må kutte i stillinger skyldes dette at tjenesten over en periode på 3 år –
fra 2012 tom 2014 har fått tildelt skjønnsmidler fra Fylkesmannen for å gjennomføre prosjekt
«Skole og PPT sammen om systemarbeid». Det ble tildelt skjønnsmidler tilsvarende
henholdsvis 500.000,- 750 .000,- 750.000,- for årene 2012, 2013 og 2014. Utvalget er tidligere
orientert om dette arbeidet. Dette har bidratt til å holde oppe bemanningen i samme periode.
Det er ikke søkt ytterligere skjønnsmidler til samme prosjekt for 2015.
Prosjektets målsetting har vært:
Hovedmål: Styrke systemisk arbeid med tilpasset opplæring slik at flere elever får økt
læringsutbytte i den ordinære opplæringen.
Delm.1:Styrket samarbeid mellom skole og PPT for å heve skolenes kompetanse og evne til å
vurdere og sette inn tiltak før tilmelding til PPT
Delm.2:Bedre kvaliteten på arbeidet i skolenes spesial- og sosialpedagogiske team.
Delm.3:Redusere henvisninger til PPT for å frigjøre kapasitet som isetdet orienteres mot
systemrettet arbeid i skolene.
Delm.4:Redusere antall elever som får spesialundervisning med 20 % i prosjektperioden.
Delm.5:Redusere antall elever som får spesialundervisning med 50 % innen utløpet av
skoleåret 2016/2017.
Målsettingen for prosjektet er ideell og PPT har gjort et betydelig arbeid for å modernisere

tjenesten og styrke både eget og skolenes systemrettede fokus. Styret har vært klar på at
dette er riktig vei å gå, men målsettingene som ble satt for prosjektet er likevel ikke nådd, og
ventelistene til PP-tjenesten er fortsatt for lang. Som en konsekvens av dette har styret bedt
tjenesten for en periode om å prioritere ventelistene på bekostning av det systemrettede
arbeidet.
Det arbeides nå med å sette opp ny samarbeidsavtale mellom deltakerkommunene. Målet er
å få fram en avtale som skaper forutsigbarhet og avklarte rammer for driften av PPT. For
dimensjonering av tjenesten vil elevtall, antall barn i barnehage og elever, lærlinger og
lærekandidater være nøkkel for beregning av dimensjonering og fordeling av finansiering
kommunene imellom.
Spørsmål fra Stig Bjarne Haugen (SP):
Til skolesjef Jørn Håkon Halmøy:
SFO: Ved evt. vedtektsendringer og sommerstenging av SFO i fire uker fra sommeren 2015,
hvordan skal Rana kommune forholde seg til de foresatte som har planlagt ferien sin etter
gjeldende vedtekter og betalt tilleggsplass siden skolestart fordi de har hatt behov for pass i
juli?
Svar fra skolesjef Jørn Håkon Halmøy:
Rana kommune ved skoleavdelingen har orientert foresatte som kunne komme i denne
situasjonen først i forbindelse med varsel om endring i betalingssatser desember 2014, og
senere, ultimo januar 2015, ved eget brev til de foresatte som ved dette tidspunktet kjøpte
tilleggsplass.
Det gjøres ellers oppmerksom på gjeldende forskrifter for ordningen som i § 19 sier:
§ 19 Endringer
Rettigheter og plikter fastsatt i, eller i medhold av denne forskrift kan på ethvert tidspunkt
endres av kommunestyret. Dette også med virkning for de som innehar plass når forskrift
endres.
Orienteringer/informasjon:




Barnehageopptaket ved barnehagesjef Anita Vonstad
Skolestruktur i Rana ved skolesjef Jan Håkon Halmøy
Nordland teater ved kst. Kultursjef Hilde Rokkan

Utdelt på møtet:
 Delegert sak DS 5/15: Søknad om støtte til konsert – Gruben musikkorps
 Oversikt kulturelle tiltak, kulturstipend og tilskudd til andre festivaler

Den delegerte saken ble tatt til orientering.

Saksliste
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Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5
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Spørsmål
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Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

PS 11/15

Referatsaker

RS 6/15

Referat fra samarbeidsutvalgsmøte, Gruben barneskole,
25.03.15

2015/1303

RS 7/15

Referat Samarbeidsutvalget Alteren skole

2014/381

RS 8/15

Referat fra møte SU - Båsmo ungdomsskole

2014/381

RS 9/15

Referat fra møte i samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg
16.03.15

2015/1249

RS 10/15 Budsjettsøknad 2016 - Nordland Teater
RS 11/15 Måldokument og budsjettsøknad 2016-17

2014/3
2014/1391

DS 5/15

Delegerte saker
Søknad om støtte til konsert - Gruben musikkorps

2015/1449

PS 12/15

Politiske saker
Kulturstipend 2015

2015/1214

PS 13/15

Film og kinos landsmøte 2015

2014/336

PS 14/15

Søknad om tilskudd - musikk til eldre

2015/1193

PS 15/15

Deltakelse på NOKUs landskonferanse 2015

2014/1600

PS 16/15

Ordning med opplevelseskort i Rana kommune

2015/1453

PS 17/15

Tilskudd Svartisfestivalen 2015

2015/1675

PS 18/15

Søknad om prosjektstøtte - DIOC storband - ABBA

2015/1203

PS 19/15

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål

2015/1182

PS 20/15

Revidering av SFO-forskrifter

2015/1169

PS 11/15 Referatsaker
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 15.04.2015 - sak 11/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
De delegerte sakene ble tatt til orientering.

RS 6/15 Referat fra samarbeidsutvalgsmøte, Gruben barneskole, 25.03.15
RS 7/15 Referat Samarbeidsutvalget Alteren skole
RS 8/15 Referat fra møte SU - Båsmo ungdomsskole
RS 9/15 Referat fra møte i samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg 16.03.15
RS 10/15 Budsjettsøknad 2016 - Nordland Teater
RS 11/15 Måldokument og budsjettsøknad 2016-17

Søknad om støtte til konsert - Gruben musikkorps
PS 12/15 Kulturstipend 2015
Rådmannens innstilling
Rana kommunes kulturstipend på kr. 20 000,- for 2015 tildeles som følger:
Elisabeth Alsos Strand. Tilskudd til å lage kunstkatalog:
Sissel Venes. Studietur til London sommeren 2015:
Janne D. Kristiansen. Studietur til London sommeren 2015:

Kr. 10 000,-.
Kr. 5000,-.
Kr. 5000,-.

Tilskuddene utbetales over post 5301 14717 3700 Kulturstipend

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 15.04.2015 - sak 12/15
Behandling:
Votering:
Vedtatt med 10-1 stemmer (FrP).
Vedtak:
Rana kommunes kulturstipend på kr. 20 000,- for 2015 tildeles som følger:
Elisabeth Alsos Strand. Tilskudd til å lage kunstkatalog:
Sissel Venes. Studietur til London sommeren 2015:
Janne D. Kristiansen. Studietur til London sommeren 2015:
Tilskuddene utbetales over post 5301 14717 3700 Kulturstipend

Kr. 10 000,-.
Kr. 5000,-.
Kr. 5000,-.

PS 13/15 Film og kinos landsmøte 2015
Rådmannens innstilling
Rana kommune sender følgende delegater til Film & Kinos landsmøte i Stavanger 1. juni:
1. ........................................................................................
2. ........................................................................................

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 15.04.2015 - sak 13/15
Behandling:
Det ble i møtet forespurt om noen ønsket å dra. Svanhild L. Sandnes sa seg villig til å reise.
Votering:
Enstemmig vedtatt (11-0)
Vedtak:
Rana kommune sender følgende delegater til Film & Kinos landsmøte i Stavanger 1. juni:
1. ..Svanhild L. Sandnes..
2. ........................................................................................

PS 14/15 Søknad om tilskudd - musikk til eldre
Rådmannens innstilling
Roar Johnsen og hans musikerkolleger tildeles kr. 2000,- til sitt bidrag med musikk for eldre i
Rana.
Tilskuddet dekkes over post 5002 14700 2340 Kulturtilbud eldre.

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 15.04.2015 - sak 14/15
Behandling:
Forslag fra H, FrP, Sp, V og Krf fremmet av Jarl Stian Johansson:
Det gis 15000.- til «Musikk for eldre». Begrunnelsen er at potten til kulturelle til tak for eldre er
på 60 000.Votering:
Det ble stemt over forslaget fra H, FrP, Sp, V og Krf. Enstemmig vedtatt (11-0).

Vedtak:
Roar Johnsen og hans musikerkolleger tildeles kr. 15000,- til sitt bidrag med musikk for eldre i
Rana.
Tilskuddet dekkes over post 5002 14700 2340 Kulturtilbud eldre.

PS 15/15 Deltakelse på NOKUs landskonferanse 2015
Rådmannens innstilling
Rana kommune deltar på Norsk kulturforums fagdag, landsmøte og landskonferanse i
Kristiansand 8.-10. juni med følgende representant(er):
...............................................................................................................
Vara: ......................................................................................................

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 15.04.2015 - sak 15/15
Behandling:
Votering:
Forslag fra posisjon (H, FrP, V, KrF, SP) fremmet av Hans Myrnes:
Stig Bjarne Haugen drar på NOKUS konferanse.
Svanhild Lien Sandnes sa seg villig til å være vara.
Enstemmig vedtatt (11-0).
Vedtak:
Rana kommune deltar på Norsk kulturforums fagdag, landsmøte og landskonferanse i
Kristiansand 8.-10. juni med følgende representant(er):
Stig Bjarne Haugen.
Vara: Svanhild Lien Sandnes.

PS 16/15 Ordning med opplevelseskort i Rana kommune
Saksprotokoll - Utvalg for helse- og omsorg - 14.04.2015 - sak 7/15
Behandling:
Votering:

Enstemmig vedtatt 9-0.
Vedtak:
Rapporten «Ordning med opplevelseskort i Rana kommune» tas til etterretning og legges til
grunn for utprøving av ordningen i Rana kommune.

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 15.04.2015 - sak 16/15
Behandling:
Votering:
Forslag fra Øyvind Snefjellå (V):
Rapporten «Ordning med opplevelseskort i Rana kommune» tas til etterretning og legges til
grunn for utprøving av ordningen i Rana kommune. Det forutsettes at det bevilgede beløp på kr
200 000.- brukes i budsjettåret 2015.
Rådmannens innstilling ble satt mot forslaget til Øyvind Snefjellå. Rådmannens innstilling falt
(0-11).
Vedtak:
Rapporten «Ordning med opplevelseskort i Rana kommune» tas til etterretning og legges til
grunn for utprøving av ordningen i Rana kommune. Det forutsettes at det bevilgede beløp på kr
200 000.- brukes i budsjettåret 2015.

PS 17/15 Tilskudd Svartisfestivalen 2015
Rådmannens innstilling
Svartisfestivalen 2015 tildeles et tilskudd på kr. 25000,-.
Rådmannen i Rana, 15. april 2015

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 15.04.2015 - sak 17/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (11-0).

Vedtak:
Svartisfestivalen 2015 tildeles et tilskudd på kr. 25000,-.

PS 18/15 Søknad om prosjektstøtte - DIOC storband - ABBA
Rådmannens innstilling
DIOC storband tildeles tilskudd på kr. 4000,- til sine konserter «ABBA – feel the beat».
Tilskuddet dekkes over post 5302 14700 3850 Kulturelle tiltak

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 15.04.2015 - sak 18/15
Behandling:
Votering:
Enstemmig vedtatt (11-0).
Vedtak:
DIOC storband tildeles tilskudd på kr. 4000,- til sine konserter «ABBA – feel the beat».
Tilskuddet dekkes over post 5302 14700 3850 Kulturelle tiltak.

PS 19/15 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål
Rådmannens innstilling
Reviderte retningslinjer for tilskudd til kulturelle formål vedtas.
Rådmannen i Rana, 27. mars 2015

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 15.04.2015 - sak 19/15
Behandling:
Forslag fra Christine S. Antonsen (H):
Reviderte retningslinjer for tilskudd til kulturelle formål vedtas med følgende endring for
vedtektene til Rana kommunes ungdomspris:
Grunnskolens Elevrådsstipend

Rana kommunes elevrådstipend skal tildeles et elevråd som gjennom skoleåret har bidratt i
betydelig grad til å skape et positivt miljø på skolen. Særlig vekt skal det legges på til tak og
aktivitet som bidrar til trivsel, inkludering og antimobbearbeid.
Skoler og elevråd foreslår kandidater til prisen.
Votering:
Det ble stemt over forslaget fra Christine A. Antonsen (H). Forslaget ble enstemmig vedtatt
(11-0).
Vedtak:
Reviderte retningslinjer for tilskudd til kulturelle formål vedtas med følgende endring for
vedtektene til Rana kommunes ungdomspris:
Grunnskolens Elevrådsstipend
Rana kommunes elevrådstipend skal tildeles et elevråd som gjennom skoleåret har bidratt i
betydelig grad til å skape et positivt miljø på skolen. Særlig vekt skal det legges på til tak og
aktivitet som bidrar til trivsel, inkludering og antimobbearbeid.
Skoler og elevråd foreslår kandidater til prisen.

PS 20/15 Revidering av SFO-forskrifter
Rådmannens innstilling

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 15.04.2015 - sak 20/15
Behandling:
Christine Schybaj Antonsen fratrer behandlingen av saken da hun som SFO-leder i Rana
kommune er inhabil etter forvaltningsloven § 6 e, 2. ledd.
Forslag fra H, FrP, SP, V og Krf fremmet av Jarl Stian Johansson:
Rana kommune holder SFO åpent sommeren 2015, men kun en avdeling. Fra og med SFO-året
1. august 2015 til og med 31.07.2016 holdes SFO stengt de tre siste ukene i juli, dette i tråd med
Rana kommunes bestemmelse om 3 sammenhengende uker ferie fra barnehage og SFO.
Samtidig innføres foreldrebetalingen over 11 måneder og vi skal kun ha de 4 typer plassene:
- Hel plass ( jfr.§ 13 i Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune)
- Halv dag
- Miniplass
- Dagplass
Miniplass er fra kl. 11-00-14.00 kun i skoleåret.
Fellesforslag fremmet av Øyvind Snefjellå:
SFO åpner kl. 07.00.
Votering:
Rådmannens forslag ble satt mot fellesforslaget fremmet av Jarl Stian Johansson. Rådmannens
innstilling falt (11-0).

Det ble så stemt over forslaget fra Øyvind Snefjellå. Enstemmig vedtatt (11-0).
Vedtak:
Rana kommune holder SFO åpent sommeren 2015, men kun en avdeling. Fra og med SFO året
1. august 2015 til og med 31.07.2016 holdes SFO stengt de tre siste ukene i juli, dette i tråd med
Rana kommunes bestemmelse om 3 sammenhengende uker ferie fra barnehage og SFO.
Samtidig innføres foreldrebetalingen over 11 måneder ha de 4 typer plassene:
- Hel plass (jfr.§ 13 i Lokal forskrift for skolefritidsordingen i Rana kommune. )
- Halv dag
- Miniplass
- Dagplass
Miniplass er fra kl 11-00-14.00 kun i skoleåret.
SFO åpner kl 07.00.

