Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for oppvekst og kultur
Formannskapssalen, Rådhuset
23.11.2016
11:00 – 16.30

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

Representerer
AP
SV
R
AP
H
H
SP
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Rolf Solvang
MEDL
Widar Aakre
NESTL
Lisa Jannike Hansen
MEDL

Representerer
AP
AP
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Lene Madsen Stien
Widar Aakre
Mads Mjelle
Rolf Solvang
Guro Nordlund
Lisa Jannike Hansen

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Stilling

Representerer
AP
AP

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent. Repr. Stig Bjarne Haugen ønsker at det på
innkallingen er presisert med klokkeslett hvor lang tid orienteringer skal vare.
Protokollgodkjennere: Cathrine H. Lundenes (SV), Stig Bjarne Haugen (SP), Åse Jorunn
W. Kildal (AP)
Spørsmål til administrasjon/ordfører: Ingen skriftlige spørsmål
Orienteringer/informasjon: Stein Hovind orienterte om frivilligsentralen.
Fullmakt til kultursjef:
Det ble enstemmig vedtatt i et fellesforslag fra utvalget i oppvekst- og kultur v/Alf Helge
Straumfors (R) at Kultursjefen gis fullmakt til å behandle administrativt søknader om
tilskudd opptil 10.000 kr. fra siste møtet i oppvekst- og kultur og fram til nyttår.

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

PS 64/16

Referatsaker

Lukket

Arkivsaksnr

RS 18/16 Referat fra møte i samarbeidsutvalget Ytteren skole
18.04.2016

2014/381

RS 19/16 Referat fra samarbeidsutvalgsmøte 26.09.2016 Båsmo
barneskole

2014/381

RS 20/16 Referat fra samarbeidsutvalg ved Selfors barneskole
13.10.16

2014/381

RS 21/16 Referat fra samarbeidsmøte 18.04.2016 Skonseng skole

2014/381

RS 22/16 Referat fra SMU og SU-møte 03.10.2016 Ytteren skole

2014/381

RS 23/16 Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Alteren skole

2014/381

RS 24/16 Referat fra samarbeidsutvalgsmøte og
skolemiljøutvalgsmøte Mo ungdomsskole 08.11.2016

2014/381

PS 65/16

Tilskudd julekonserter Rana kormakeri

2016/3006

PS 66/16

Tilskudd Operapub

2016/3111

PS 67/16

Tilskudd til konserter Båsmokoret

2016/3256

PS 68/16

Søknad om tilskudd Smeltedigelen Ung

2016/3124

PS 69/16

Plan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplan
og prioritering av spillemidler for 2017.

2016/3189

PS 70/16

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2017 - 2020

2016/837

PS 71/16

Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2017-2018

2015/3608

PS 72/16

Nytt ordensreglement for grunnskolen i Rana

2016/2784

PS 73/16

Ny skolestruktur Rana kommune

2015/1345

PS 64/16 Referatsaker
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 23.11.2016 - sak 64/16
Vedtak: Tatt til orientering

RS 18/16 Referat fra møte i samarbeidsutvalget Ytteren skole 18.04.2016
RS 19/16 Referat fra samarbeidsutvalgsmøte 26.09.2016 Båsmo barneskole
RS 20/16 Referat fra samarbeidsutvalg ved Selfors barneskole 13.10.16
RS 21/16 Referat fra samarbeidsmøte 18.04.2016 Skonseng skole
RS 22/16 Referat fra SMU og SU-møte 03.10.2016 Ytteren skole
RS 23/16 Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Alteren skole
RS 24/16 Referat fra samarbeidsutvalgsmøte og skolemiljøutvalgsmøte Mo ungdomsskole
08.11.2016

PS 65/16 Tilskudd julekonserter Rana kormakeri
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 23.11.2016 - sak 65/16
Vedtak:
Rana kormakeri innvilges et tilskudd på kr 10.000,- til julekonserter 2016.
Tilskuddet dekkes over 5302 14700 3850 Kulturelle tiltak.
Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt

Rådmannens innstilling
Rana kormakeri innvilges et tilskudd på kr 10.000,- til julekonserter 2016.
Tilskuddet dekkes over 5302 14700 3850 Kulturelle tiltak.
Rådmannen i Rana, 23. november 2016

PS 66/16 Tilskudd Operapub
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 23.11.2016 - sak 66/16
Vedtak:

Det gis et tilskudd på kr. 6000,- til Operakorets tradisjonelle Operapub-konserter.
Tilskuddet dekkes over Kulturelle tiltak, 5302 14700 3850

Behandling:
Mette Røbergeng (V) fremmet følgende forslag:
Foreslår å øke tilskuddet med kr. 1000,- fra 5000,- til 6000,-.
Votering:
Rådmannens forslag til innstilling og repr. Mette Røbergengs forslag ble satt opp mot hverandre
under votering.
Repr. Mette Røbergengs forslag ble enstemmig vedtatt med 11-0

Rådmannens innstilling
Det gis et tilskudd på kr. 5000,- til Operakorets tradisjonelle Operapub-konserter.
Tilskuddet dekkes over Kulturelle tiltak, 5302 14700 3850

PS 67/16 Tilskudd til konserter Båsmokoret
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 23.11.2016 - sak 67/16
Vedtak:
Båsmokoret tildeles kr. 10 000,- til sine konserter høsten 2016.
Tilskuddet dekkes over konto 5302 14700 3850 Kulturelle tiltak.
Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt

Rådmannens innstilling
Båsmokoret tildeles kr. 10 000,- til sine konserter høsten 2016.
Tilskuddet dekkes over konto 5302 14700 3850 Kulturelle tiltak.

Rådmannen i Rana 23. november 2016

PS 68/16 Søknad om tilskudd Smeltedigelen Ung
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 23.11.2016 - sak 68/16
Vedtak:
Det gis et tilskudd på kr. 8000,- som bidrag til workshop for ungdom under Smeltedigelen 2016
Tilskuddet dekkes fra konto Kulturelle tiltak 5302 14700 3850
Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt

Rådmannens innstilling
Det gis et tilskudd på kr. 8000,- som bidrag til workshop for ungdom under Smeltedigelen 2016
Tilskuddet dekkes fra konto Kulturelle tiltak 5302 14700 3850

Rådmannen i Rana 23. november 2016

PS 69/16 Plan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplan og
prioritering av spillemidler for 2017.
Innstilling til formannskapet fra utvalg for oppvekst og kultur - 23.11.2016 sak 69/16
Vedtak:
Forslag til vedtak:
 Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgår av Kulturdepartementets
bestemmelser i tilknytning til spillemiddelordningen, og vedtar rullering av
handlingsprogram med forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for 2017 i
henhold til liste datert 03.11.2016.
 Rana kommune bidrar med inntil 10 % av tilsagnsbeløpet (gjelder ordinære anlegg) i
kommunal andel. Beløpet begrenses til maksimalt kr. 84 000,- pr. søknad.
Behandling:

Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt

Rådmannens innstilling
Forslag til vedtak:
 Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgår av Kulturdepartementets
bestemmelser i tilknytning til spillemiddelordningen, og vedtar rullering av
handlingsprogram med forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for 2017 i
henhold til liste datert 03.11.2016.
 Rana kommune bidrar med inntil 10 % av tilsagnsbeløpet (gjelder ordinære anlegg) i
kommunal andel. Beløpet begrenses til maksimalt kr. 84 000,- pr. søknad.

PS 70/16 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2017 - 2020
Innstilling til formannskapet fra utvalg for oppvekst og kultur - 23.11.2016 sak 70/16
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Rana kommunestyre forslag til
”Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2017 – 2020”, datert 07.11.2016.
Tilleggsforslag på side 76 tabell 2 punkt 2 og side 78 tabell 4 punkt 4.
Oppkjøring av skiløyper og vanning av skøytebaner i nærområdene.
Resultat indikator
– legges ut på kommunens internettside og facebookside når banene er klar.

Behandling:
Representanten Ida S. Berg (H) fremmet flg. tilleggsforslag på vegne av Rana Høyre:
Tilleggsforslag på side 76 tabell 2 punkt 2 og side 78 tabell 4 punkt 4.
Oppkjøring av skiløyper og vanning av skøytebaner i nærområdene.
Resultat indikator
– legges ut på kommunens internettside og facebookside når banene er klar.

Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt med 11-0
Deretter ble det votert over Ida S. Berg (H) sitt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt med
11-0

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar Rana kommunestyre forslag til
”Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2017 – 2020”, datert 07.11.2016.

PS 71/16 Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2017-2018
Innstilling til kommunestyret fra utvalg for oppvekst og kultur - 23.11.2016 sak 71/16
Vedtak:
Fylkesmannens/Nordland Fylkeskommunes forslag til skolerute for skoleåret 20172018 gjøres gjeldende også for grunnskolen i Rana for skoleåret 2017-2018.
Røde dager som ikke inngår i oppsatte skoleferier inkluderes i skoleruta.

Behandling:
Mari Præsteng (H) og Cathrine Hauknes Lundenes (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:
Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2017-2018 vedtas med følgende tillegg:
Røde dager som ikke inngår i oppsatte skoleferier inkluderes i skoleruta.
Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt med 11-0
Deretter ble det votert over tilleggsforslaget fra repr. Mari Præsteng (H) og Cathrine Hauknes
Lundenes (SV) som ble enstemmig vedtatt med 11-0

Rådmannens innstilling
Fylkesmannens/Nordland Fylkeskommunes forslag til skolerute for skoleåret 20172018 gjøres gjeldende også for grunnskolen i Rana for skoleåret 2017-2018.

PS 72/16 Nytt ordensreglement for grunnskolen i Rana
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 23.11.2016 - sak 72/16
Vedtak:
Nytt ordensreglement vedtas fra og med 23.11.2016
Nytt kulepunkt til §6:
 Ved bruk av sykkel, sparkesykkel og annet med hjul skal det brukes hjelm.
I §6 oppførsel siste punkt «Ha forhåndsgodkjenning ved film-, bilde- og lydopptak» endres til
«Ha forhåndsgodkjenning ved opptak og distribusjon av film, bilde og lyd.
Behandling:
Stig Bjarne Haugen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nytt kulepunkt til §6:
 Ved bruk av sykkel, sparkesykkel og annet med hjul skal det brukes hjelm.
Mari Præsteng (H) fremmet følgende endringsforslag:
I §6 oppførsel siste punkt «Ha forhåndsgodkjenning ved film-, bilde- og lydopptak» endres til
«Ha forhåndsgodkjenning ved opptak og distribusjon av film, bilde og lyd.
Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt med 11-0
Deretter ble det votert over repr. Stig Bjarne Haugen (SP) sitt tilleggsforslag som ble enstemmig
vedtatt med 11-0
Til slutt ble det votert over repr. Mari Præsteng (H) sitt endringsforslag som ble enstemmig
vedtatt med 11-0

Rådmannens innstilling
Nytt ordensreglement vedtas fra og med 23.11.2016

PS 73/16 Ny skolestruktur Rana kommune
Innstilling til formannskapet fra utvalg for oppvekst og kultur - 23.11.2016 sak 73/16
Vedtak:
Kommunestyret i Rana sender ut Skolestruktursaken på høring med høringsfrist 13. februar 2017.

Gruben barneskole opprustes/renoveres med flerbrukshall/allaktivitetshus som erstatter gymsal.
Dette skal være en del av høringsdokumentet.
Det må utarbeides et alternativ for flerbrukshall/allaktivitetshus i samarbeid med Gruben IL og
et alternativ i kommunal regi.

Behandling:
Representantene Stig Bjarne Haugen (SP), Mette Røbergeng (V) og Alf Helge Straumfors (R)
fremmet følgende forslag til vedtak:
Følgende punkter inkluderes i høringsdokumentene. Saken sendes på høring med høringsfrist
13.02.17, men utsettes tilsvarende dersom punktene nedenfor ikke er ferdig til
kommunestyremøtet 12.12.16.
1. Hva Rana kommune legger i begrepet «kvalitet» i skolen må komme frem. Videre:
Hvordan kan tidlig innsats løses optimalt med de ulike alternativene? Hvordan integreres
tospråklige elever best? Hvordan kan skoledriften best tilpasses elever med spesielle
behov? Hva er viktig av det som ikke kan måles, og hvordan tenkes det gjennomført?
2. Alternativ 0 (dagens struktur inkl. ny ungdomsskole på Ytteren) stilles opp som eget
alternativ på samme måte som alternativ 1-6.
3. Folkehelseperspektivet skal inn i all saksbehandling i Rana kommune. Det må med i
høringen. Elevens fritid, fritidsaktiviteter, og det å kunne gå eller sykle til skolen må
også vektes i alternativene.
4. Reisetiden t/r for alle alternativene må komme frem. Herunder både gjennomsnitt og
ytterpunktene, inkludert stoppetid for å plukke opp elever underveis.
5. De reelle kostnadene ved skoleskyss må komme frem. Dette gjelder både kommunens
andel og fylkeskommunens andel.
6. Ny ressursfordelingsmodell må være klar før endelig vedtak om ny skolestruktur fattes.
7. Salg av skolebygg må komme med som økonomisk konsekvens i de ulike alternativene.
Ved intern omprioritering til annen avdeling må det likevel regnes som penger spart i
den økonomiske vurderingen.
8. Alternativet med å bruke Moheia som ungdomsskole må ha med i de økonomiske
beregningene/vurderingene av å selge bygget etter kjøp, evt. å flytte andre ansatte dit for
å spare leieutgifter. Dette må ses i sammenheng.

Nils Notler (AP) fremmet flg. forslag fra AP og SV:
Gruben barneskole opprustes/renoveres med flerbrukshall/allaktivitetshus som erstatter gymsal.
Dette skal være en del av høringsdokumentet.
Det må utarbeides et alternativ for flerbrukshall/allaktivitetshus i samarbeid med Gruben IL og
et alternativ i kommunal regi.

Votering:
Det ble foretatt positiv votering over forslagene.
Forslaget fra representantene Stig Bjarne Haugen (SP), Mette Røbergeng (V) og Alf Helge
Straumfors (R) fikk 3 (SP,V,R) stemmer og falt.
Forslaget fra Nils Notler (AP) på vegne av AP og SV ble vedtatt med 10 (AP,SV,H,R,V)
stemmer.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 8 (AP,SV,H) stemmer.

Rådmannens innstilling
Kommunestyret i Rana sender ut Skolestruktursaken på høring med høringsfrist 13. februar 2017.

