Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for oppvekst og kultur
Formannskapssalen, Rådhuset
25.11.2015
10:00 – 14.00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Nils Notler
Leder
Widar Aakre
Nestleder
Cathrine Hauknes Lundenes
Medlem
Alf Helge Straumfors
Medlem
Åse Jorunn With Kildal
Medlem
Ida Søfting Berg
Medlem
Mari Præsteng
Medlem
Mette Oddny Røbergeng
Medlem

Representerer
AP
AP
SV
R
AP
H
H
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Stig Bjarne Haugen
MEDL
Rolf Solvang
MEDL
Lisa Jannike Hansen
MEDL

Representerer
SP
AP
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Lene Madsen Stien
Rolf Solvang
Mads Mjelle
Lisa Jannike Hansen
Tone Christin Gurendal
Stig Bjarne Haugen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kjell Joar Petersen Øverleir
Anita Vonstad
Jørn Håkon Halmøy
Gro Sæten
Øyvind Lunde
Stein Hovind

Representerer
AP
AP
SP

Stilling
Kultursjef
Barnehagesjef
Skolesjef
Folkehelsekoordinator
Rektor v/kulturskolen
Leder v/Frivillighetens Hus

Møteformalia
Mads Mjelle (AP) fratrådte som inhabil under behandling av sak 64/15

Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent
Protokollgodkjennere: Mette Røbergeng (V), Widar Aakre (AP), Alf Helge Straumfors (R)
Spørsmål til administrasjon/ordfører: Ingen skriftlige spørsmål
Orienteringer/informasjon: Øyvind Lunde orienterte om rammeplan for kulturskolen. Stein
Hovind orienterte om frivillighetens hus/møteplassen
Utvalget var på befaring på Ungdommens Hus.
Nils Notler (AP) og Ida Søfting Berg (H) ble valgt til å delta på skoletinget den 14. og 15.
januar 2016.
Optimistteateret har forstilling og noen fra utvalget ble invitert til å se på. Nils Notler (AP) og
Widar Aakre (AP) representerer utvalget på forestillingen.

Saksliste
Pkt. 1
Pkt. 2
Pkt. 3
Pkt. 4
Pkt. 5

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av protokollgodkjennere
Habilitet/Permisjon
Spørsmål
Orienteringer

Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

Politiske saker
PS 56/15

Informasjonshefte til skoleforeldre - helsefremmende
arbeid

2014/2737

PS 57/15

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2015

2015/4049

PS 58/15

Sluttbehandling. Trafikksikkerhetsplan 2016-2019

2015/4171

PS 59/15

Kommunedelplan for klima- og energi

2015/4917

PS 60/15

Høring om endring i barnehageloven - barn med særlige
behov - svar fra Rana kommune

2015/3902

PS 61/15

Den kulturelle skolesekken - revidering av plan 20162020

2014/1921

PS 62/15

Saksfremlegg - skolerute 2016-2017

2015/3608

PS 63/15

Søknad om tilskudd til nyttårskonsert - Haukneskoret

2015/4220

PS 64/15

Søknad om tilskudd til julekonsert - Gruben musikkorps

2015/4226

PS 65/15

Søknad tilskudd til operapub - Operakoret i Mo i Rana

2015/3951

PS 56/15 Informasjonshefte til skoleforeldre - helsefremmende arbeid
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 25.11.2015 - sak 56/15
Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Utvalg for oppvekst og kultur tar saken til orientering og slutter seg til utformingen av
informasjonshefte som skoleavdelingen skal distribuere til skoleforeldre 1-10 trinn.

Rådmannens innstilling
Utvalg for oppvekst og kultur tar saken til orientering og slutter seg til utformingen av
informasjonshefte som skoleavdelingen skal distribuere til skoleforeldre 1-10 trinn.

PS 57/15 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2015

Innstilling til formannskapet fra Utvalg for oppvekst og kultur - 25.11.2015 sak 57/15
Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtak
Vedtak:
Dokumentet «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rana kommune 2015» tas til
etterretning og legges til grunn for valg av satsingsområder, strategier og tiltak i kommunens
folkehelsearbeid i neste planperiode.
Oversiktsdokumentet inngår som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi,
kommuneplaner og øvrig plansystem, herunder virksomhetsplaner.

Rådmannens innstilling
Dokumentet «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rana kommune 2015» tas til
etterretning og legges til grunn for valg av satsingsområder, strategier og tiltak i kommunens
folkehelsearbeid i neste planperiode.
Oversiktsdokumentet inngår som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi,
kommuneplaner og øvrig plansystem, herunder virksomhetsplaner.

PS 58/15 Sluttbehandling. Trafikksikkerhetsplan 2016-2019

Innstilling til formannskapet fra Utvalg for oppvekst og kultur - 25.11.2015 sak 58/15
Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Trafikksikkerhet i Rana, Lokal fagplan 2016-2019 vedtas.

Rådmannens innstilling
Trafikksikkerhet i Rana, Lokal fagplan 2016-2019 vedtas.

PS 59/15 Kommunedelplan for klima- og energi

Innstilling til formannskapet fra Utvalg for oppvekst og kultur - 25.11.2015 sak 59/15
Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunedelplan for klima- og energi for Rana kommune 2015-2019 med tilhørende
handlingsprogram vedtas med følgende målsetninger:
Hovedmål:
Rana kommune skal redusere utslippet av klimagasser i Rana (eksklusiv industrien) målt i CO2
ekvivalenter med 30 % innen 2020 fra 1991 nivå.
Mål innen energibruk i kommunen:
 energiforbruket skal reduseres med minimum 10 % kWh/m2 i den kommunale
bygningsmassen innen 2020 (2009 brukes som referanseår).
 Rana kommune skal konvertere energiforsyningen med 10 % målt i kWh innen 2020
(2009 brukes som referanseår) til best tilgjengelige miljøvennlige energiformer.

Delmål:
 Rana kommunes klima- og energistrategier skal være langsiktige og tydeliggjort i
kommuneplanleggingen.
 Rana kommune skal ha et innkjøp, forbruk og en produksjon som er med på å redusere
klimabelastningen i kommunen.
 Rana kommune skal i samarbeid med andre, redusere klimautslipp gjennom dialog og
aktiviteter.
 Rana kommune skal være en pådriver for å stimulere og motivere landbruksnæringen til
å drive landbruk med minst mulig klimagassutslipp.
 Rana kommune skal sikre at innbyggere har god kunnskap om de muligheter som finnes
for å redusere klimautslippene gjennom gjenbruk, avfallsminimering mv.
 Rana kommune skal gjennom helhetlig planlegging tilpasse seg og redusere virkningene
av fremtidens klimaendringer.
Kommunedelplan for klima- og energi behandles i alle politiske utvalg da handlingsdelen vil ha
økonomisk innvirkning på alle kommunale avdelinger.

Rådmannens innstilling
Kommunedelplan for klima- og energi for Rana kommune 2015-2019 med tilhørende
handlingsprogram vedtas med følgende målsetninger:
Hovedmål:
Rana kommune skal redusere utslippet av klimagasser i Rana (eksklusiv industrien) målt i CO2
ekvivalenter med 30 % innen 2020 fra 1991 nivå.
Mål innen energibruk i kommunen:
 energiforbruket skal reduseres med minimum 10 % kWh/m2 i den kommunale
bygningsmassen innen 2020 (2009 brukes som referanseår).
 Rana kommune skal konvertere energiforsyningen med 10 % målt i kWh innen 2020
(2009 brukes som referanseår) til best tilgjengelige miljøvennlige energiformer.
Delmål:
 Rana kommunes klima- og energistrategier skal være langsiktige og tydeliggjort i
kommuneplanleggingen.
 Rana kommune skal ha et innkjøp, forbruk og en produksjon som er med på å redusere
klimabelastningen i kommunen.
 Rana kommune skal i samarbeid med andre, redusere klimautslipp gjennom dialog og
aktiviteter.
 Rana kommune skal være en pådriver for å stimulere og motivere landbruksnæringen til
å drive landbruk med minst mulig klimagassutslipp.
 Rana kommune skal sikre at innbyggere har god kunnskap om de muligheter som finnes
for å redusere klimautslippene gjennom gjenbruk, avfallsminimering mv.
 Rana kommune skal gjennom helhetlig planlegging tilpasse seg og redusere virkningene
av fremtidens klimaendringer.
Kommunedelplan for klima- og energi behandles i alle politiske utvalg da handlingsdelen vil ha

økonomisk innvirkning på alle kommunale avdelinger.

PS 60/15 Høring om endring i barnehageloven - barn med særlige behov svar fra Rana kommune
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 25.11.2015 - sak 60/15
Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Rana kommune avgir uttalelse til høring om endringer i barnehageloven. Kommunen støtter
samtlige av Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i barnehageloven. Kommentarer til
lovendringene gis i tråd med fremlagt forslag til høringssvar.

Rådmannens innstilling
Rana kommune avgir uttalelse til høring om endringer i barnehageloven. Kommunen støtter
samtlige av Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i barnehageloven. Kommentarer til
lovendringene gis i tråd med fremlagt forslag til høringssvar.

PS 61/15 Den kulturelle skolesekken - revidering av plan 2016-2020
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 25.11.2015 - sak 61/15
Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Vedlagte ”PLAN FOR Den kulturelle skolesekken i Rana
2016-2020” vedtas som Rana kommunes plan for perioden 2016-2020.

Rådmannens innstilling
Vedlagte ”PLAN FOR Den kulturelle skolesekken i Rana

2016-2020” vedtas som Rana kommunes plan for perioden 2016-2020.

PS 62/15 Saksfremlegg - skolerute 2016-2017
Innstilling til kommunestyret fra Utvalg for oppvekst og kultur - 25.11.2015 sak 62/15
Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Fylkesmannens/Nordland Fylkeskommunes forslag til skolerute for skoleåret 2016-2017 gjøres
gjeldende også for grunnskolen i Rana for skoleåret 2016-2017.

Rådmannens innstilling
Fylkesmannens/Nordland Fylkeskommunes forslag til skolerute for skoleåret 2016-2017 gjøres
gjeldende også for grunnskolen i Rana for skoleåret 2016-2017.

PS 63/15 Søknad om tilskudd til nyttårskonsert - Haukneskoret
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 25.11.2015 - sak 63/15
Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Haukneskoret tildeles kr. 4000,- i tilskudd til nyttårskonsert.
Tilskuddet finansieres fra tilskuddspost 14700 5302 3850, kulturelle tiltak for 2015.

Rådmannens innstilling
Haukneskoret tildeles kr. 4000,- i tilskudd til nyttårskonsert.
Tilskuddet finansieres fra tilskuddspost 14700 5302 3850, kulturelle tiltak for 2015.

PS 64/15 Søknad om tilskudd til julekonsert - Gruben musikkorps
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 25.11.2015 - sak 64/15
Behandling:
Repr. Mads Mjelle (AP) fratrådte som inhabil
Votering:
10-0 Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Gruben musikkorps tildeles kr. 4000,- i tilskudd til julekonsert.
Tilskuddet finansieres fra tilskuddspost 14700 5302 3850, kulturelle tiltak for 2015.

Rådmannens innstilling
Gruben musikkorps tildeles kr. 4000,- i tilskudd til julekonsert.
Tilskuddet finansieres fra tilskuddspost 14700 5302 3850, kulturelle tiltak for 2015.

PS 65/15 Søknad tilskudd til operapub - Operakoret i Mo i Rana
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 25.11.2015 - sak 65/15
Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Operakoret i Mo i Rana tildeles kr. 7000,- i tilskudd til operapub.
Tilskuddet finansieres fra tilskuddspost 14700 5302 3850, kulturelle tiltak for 2015.

Rådmannens innstilling
Operakoret i Mo i Rana tildeles kr. 7000,- i tilskudd til operapub.

Tilskuddet finansieres fra tilskuddspost 14700 5302 3850, kulturelle tiltak for 2015.

