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PS 33/14 Referatsaker
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Vedtak:
Referatene ble tatt til orientering.

PS 34/14 Brukerundersøkelse - Barnehager 2014
Rådmannens innstilling
Brukerundersøkelsen for barnehager 2014 tas til orientering.
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Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, 11 – 0
Vedtak:
Brukerundersøkelsen for barnehager 2014 tas til orientering.

PS 35/14 Kulturmidler annen fritidssyssel, hobby, humanitær o.l. 2014
Rådmannens innstilling
Tildeling av driftsmidler til allmenn kulturorganisasjoner foretas slik det framgår av vedlagte
tabell.
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Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, 11 – 0
Vedtak:
Tildeling av driftsmidler til allmenn kulturorganisasjoner foretas slik det framgår av vedlagte
tabell.

PS 36/14 Støtte til prosjekt - Carmina Burana
Rådmannens innstilling
Helgeland Kammerkors søknad om et tilskudd på kr 5 000 til framføring av Carmina Burana i
Gruben kirke søndag 25.mai innvilges.
Konto 5302 14700 3850, kulturelle tiltak
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Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, 11 – 0
Vedtak:
Helgeland Kammerkors søknad om et tilskudd på kr 5 000 til framføring av Carmina Burana i
Gruben kirke søndag 25.mai innvilges.
Konto 5302 14700 3850, kulturelle tiltak

PS 37/14 Støtte til reise til Petrozavodsk
Rådmannens innstilling
Strykekameratene får et tilskudd på kr 10 000 for å reise med ungdommer på besøk til
musikkskolen i Petrozavodsk.
Dekkes konto 5302 14700 3850, tilskudd vennskapsbysamarbeid
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Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, 11 – 0
Vedtak:
Strykekameratene får et tilskudd på kr 10 000 for å reise med ungdommer på besøk til
musikkskolen i Petrozavodsk.
Dekkes konto 5302 14700 3850, tilskudd vennskapsbysamarbeid

PS 38/14 Strategiplan kultur 2014-2024
Rådmannens innstilling
Det framlagte forslaget vedtas som strategisk kulturplan for Rana kommune 2014 –
2024Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 28.05.2014 - sak 38/14
Behandling:
Forslag fra Nils Notler(Ap):
Vi føler ikke at vedtaket fra forrige møte i oppvekst og kultur er blitt fulgt opp. Vi oppfatter
heller ikke at vi er blitt invitert inn for å delta i en revisjon av planen.
Vi anser at vi først må få gjort omstillingsprosjektet for kulturavdelinga. Når dette
omstillingsprosjektet er gjort, vil det være naturlig å ta opp strategisk kulturplan igjen. Det må
gjøres en del strategiske valg før en strategisk plan blir lagt ut igjen. Saken utsettes slik at det
blir en rekkefølge i denne saken.
Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Nils Notler(Ap). Forslag fra Nils Notler(Ap)
blir vedtatt, 11 – 0
Vedtak:
Vi føler ikke at vedtaket fra forrige møte i oppvekst og kultur er blitt fulgt opp. Vi oppfatter
heller ikke at vi er blitt invitert inn for å delta i en revisjon av planen.
Vi anser at vi først må få gjort omstillingsprosjektet for kulturavdelinga. Når dette
omstillingsprosjektet er gjort, vil det være naturlig å ta opp strategisk kulturplan igjen. Det må
gjøres en del strategiske valg før en strategisk plan blir lagt ut igjen. Saken utsettes slik at det
blir en rekkefølge i denne saken.

PS 39/14 Omstillingsprosjekt for kulturavdelingen 2014
Rådmannens innstilling
1. Organiseringen av kulturavdelingen inngår i rådmannens generelle ansvar for å
organisere den kommunale virksomheten.
2. Kultur organiseres ikke som del av en oppvekstetat eller oppvekstavdeling.
3. Ungdommens hus restruktureres til et kultur- og aktivitetssenter basert på en
allaktivitets-modell.
4. Kafé Svang legges ned.
5. Vedtaket om å overføre utekontakten til en annen avdeling trekkes tilbake.
6. Omstillingsprosjektets øvrige konklusjoner tas til etterretning.
7. Omstillingsprosjektets foreslåtte budsjettiltak vist i nedenstående tabell aksepteres.
Tiltak nedtrekk
Fritidsavdelingen:
Nedbemanning 1 stilling ved Ungdommen
hus
Nedbemanning 1 stilling Svang kafé

Årseffekt

Konsekvens

Mindre brukerkontakt og veiledning til
500 000 aktivitet
500 000 Mister tilbud om billig mat til hybelboende

Innsparing husleie Svang kafé
Kinoen:
Insourcing kioskdrift
Økte leiepriser kino og samfunnshus
Effektivisering personalbruk
kino/samfunnshus
Bibliotek:
Nedbemanning 1, 5 stilling
Kulturskolen:
Bortfall filmtilbud
Drifts- og utviklingsbesparelser
Sum redusert budsjett, varige tiltak
Nedtrekk ved bortfall av
kulturskoletimen
Sum totalt:

skoleungdom og rusfri kafé for ungdom i
500 000 sentrum
300 000 Økt inntekt og bedre personalsituasjon
100 000 Dyrere for det lokale frivillige kulturlivet
150 000 Omstilling i forbindelse med digitaliseringen
750 000 Dårligere vedlikehold utlånsmedia
50 000 Mindre bredde i kulturskolens tilbud
50 000 Reduserte muligheter for tjenesteutvikling
2 900 000 Varige omstillingsnedtrekk
Kulturskoletimen avskaffes pga. bortfalt
930 000 statstilskudd
3 830 000 Samlede varige nedtrekk for kulturavdelingen
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Behandling:
Veronica H. Pedersen(FrP) fremmet følgende forslag på vegne av H, FrP, Sp og V:
Punkt 1 i rådmannens innstilling strykes.
Punkt 2 endres til: Kultur videreføres som en egen avdeling.
Punkt 5 strykes.
Punkt 6 strykes.
Nytt punkt 8: Rana kommunale kino søkes driftet av eksterne aktører.
Veronica H. Pedersen(FrP) fremmet følgende forslag på vegne av FrP, Sp og V:
Punkt 3 endres til: Ungdommens hus legges ned.
Nils Notler(Ap) fremmet følgende forslag:
Punkt 3. Ungdommens hus struktureres som Kultur- og aktivitetssenter basert på en allaktivitetsmodell. Der alle kan bruke dette til sine aktiviteter.
Punkt 5. Utekontakten utredes videre.
Brit Pedersen fremmet følgende forslag:
Kafe Svang legges ikke ned.
Votering:
Det ble foretatt en punktvis votering:
Punkt 1: Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Veronica H. Pedersen.(FrP)
Rådmannens innstilling ble vedtatt 6(Ap, KrF og R) mot 5(H, Frp, Sp og V) stemmer.
Punkt 2: Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Veronica H. Pedersen(FrP).
Forslag fra Veronica H. Pedersen(FrP) ble vedtatt 6(H, Frp, Sp, V og R) mot 5(Ap og KrF)
stemmer.

Punkt 3: Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Veronica H. Pedersen(FrP).
Rådmannens innstilling ble vedtatt, 7(H, Ap, KrF og R) mot 3(FrP, Sp og V) stemmer.
Punkt 3: Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Nils Notler(Ap). Forslag fra Nils
Notler(Ap) ble vedtatt, 7(H 1, Ap, R og KrF) mot 4(H 1, FrP, SP og V) stemmer.
Punkt 4: Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Brit Pedersen(R). Rådmannens
innstilling ble vedtatt, 6(H, FrP, SP, V og KrF) mot 5(Ap og R) stemmer.
Punkt 5: Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Veronica H. Pedersen(FrP).
Rådmannens innstilling ble vedtatt, 6(Ap, R og KrF) mot 5(H, FrP, SP og V) stemmer.
Punkt 5: Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Nils Notler(Ap). Forslag fra Nils
Notler(Ap) ble vedtatt, 6(Ap, R og KrF) mot 5(H, Frp, Sp og V) stemmer.
Punkt 6: Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Veronica H. Pedersen(FrP).
Forslag fra Veronica H. Pedersen(FrP) ble vedtatt, 6(H, FrP, Sp, V og KrF) mot 5(Ap og R)
stemmer.
Veronica H. Pedersen forslag til nytt punkt 8 blir tatt opp til votering. Forslaget falt, 6(Ap, R og
KrF) mot 5(H, FrP, Sp og V) stemmer.
Punkt 7(nå punkt 6) ble vedtatt, 10(Ap, H, KrF, Frp, Sp og V) mot 1(R) stemme.
Vedtak:
1. Organiseringen av kulturavdelingen inngår i rådmannens generelle ansvar for å
organisere den kommunale virksomheten.
2. Kultur videreføres som en egen avdeling.
3. Ungdommens hus struktureres som Kultur- og aktivitetssenter basert på en allaktivitetsmodell. Der alle kan bruke dette til sine aktiviteter.
4. Kafé Svang legges ned.
5. Utekontakten utredes videre.
6. Omstillingsprosjektets foreslåtte budsjettiltak vist i nedenstående tabell aksepteres.
Tiltak nedtrekk
Fritidsavdelingen:
Nedbemanning 1 stilling ved Ungdommen
hus
Nedbemanning 1 stilling Svang kafé
Innsparing husleie Svang kafé
Kinoen:
Insourcing kioskdrift
Økte leiepriser kino og samfunnshus
Effektivisering personalbruk
kino/samfunnshus
Bibliotek:
Nedbemanning 1, 5 stilling
Kulturskolen:
Bortfall filmtilbud

Årseffekt

Konsekvens

Mindre brukerkontakt og veiledning til
500 000 aktivitet
500 000 Mister tilbud om billig mat til hybelboende
skoleungdom og rusfri kafé for ungdom i
500 000 sentrum
300 000 Økt inntekt og bedre personalsituasjon
100 000 Dyrere for det lokale frivillige kulturlivet
150 000 Omstilling i forbindelse med digitaliseringen
750 000 Dårligere vedlikehold utlånsmedia
50 000 Mindre bredde i kulturskolens tilbud

Drifts- og utviklingsbesparelser
Sum redusert budsjett, varige tiltak
Nedtrekk ved bortfall av
kulturskoletimen
Sum totalt:

50 000 Reduserte muligheter for tjenesteutvikling
2 900 000 Varige omstillingsnedtrekk
Kulturskoletimen avskaffes pga. bortfalt
930 000 statstilskudd
3 830 000 Samlede varige nedtrekk for kulturavdelingen

PS 40/14 Praktiske og økonomiske effekter av en oppheving av kretsgrensene
ved sentrumsnære skoler
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret tar utredningen om praktiske og økonomiske effekter av en oppheving
av kretsgrensene ved sentrumsnære skoler til orientering.
2. Dagens kretsgrenser oppheves og inntak og fordeling av elever mellom skolene reguleres
i framtida via inntaks- og utjevningsområder. Ny ordning etableres fra skoleåret 20152016.
3. Ny ordning forutsettes forankret i egen forskrift til Opplæringslovens § 8. Det
gjennomføres egen prosess høsten 2014 etter forvaltningslovens prosessregler med
høring før endelig vedtak i kommunestyret våren 2015.
4. Ordningen bygger på følgende prinsipp
i. Inndeling i inntaksområder for alle barne- og ungdomsskolene hvor
skolesjef delegeres myndighet til å justere avgrensningene ved behov.
ii. Fastsetting av maksimum antall elever på hvert årstrinn ved hver skole.
iii. Retningslinjer for overflytting til annen skole innenfor Rana kommune.
iv. Når eleven registreres til 1. klasse og enkeltvedtak om skolestart fattes,
gis skolesjefen fullmakt til å utnytte nærliggende skoler dersom det skulle
vise seg at flere elever registreres enn det skolen har kapasitet til.
5. Utredningsarbeidet videreføres via en helhetlig plan for skolestrukturen i Rana som
legges fram for kommunestyret våren 2015. Fritt skolevalg utredes som del av
planarbeidet.
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Behandling:
Forslag fra Stig Bjarne Haugen(Sp):
Dagens kretsgrenser justeres for å tilpasse kretsene bedre til nærskoleprinsippet.
Tilleggsforslag fra Øyvind Snefjellå(V):

Til punkt 2: Forutsatt at ny ordning blir vedtatt gjennom forskrift til § 8.
Votering:
Det ble foretatt en punktvis votering:
Punkt 1: Rådmannens innstilling ble vedtatt, 10(Ap, H, KrF, FrP, Sp og V) mot 1(SP) stemme.
Punkt 2 ble satt opp mot forslag fra Stig Bjarne Haugen(Sp). Punkt 2 med tilleggsforslag ble
vedtatt, 9(Ap, H, FrP, KrF og V) mot 2(Sp og R) stemmer.
Tilleggsforslag til punkt 2 fra Øyvind Snefjell(V) ble tatt opp til votering. Forslaget ble vedtatt,
10(Ap, H, FrP, KrF, V og R) mot 1(Sp) stemme.
Punkt 3: Rådmannens innstilling ble vedtatt, 10(Ap, H, FrP, KrF og V) mot 1(Sp) stemme.
Punkt 4: Rådmannens innstilling ble vedtatt, 10(Ap, H, FrP, KrF og V) mot 1(Sp) stemme.
Punkt 5: Rådmannens innstilling ble vedtatt, 10(Ap, H, FrP, KrF og V) mot 1(Sp) stemme.

Vedtak:
1. Kommunestyret tar utredningen om praktiske og økonomiske effekter av en oppheving
av kretsgrensene ved sentrumsnære skoler til orientering.
2. Dagens kretsgrenser oppheves og inntak og fordeling av elever mellom skolene reguleres
i framtida via inntaks- og utjevningsområder. Ny ordning etableres fra skoleåret 20152016. Forutsatt at ny ordning blir vedtatt gjennom forskrift til § 8.
3. Ny ordning forutsettes forankret i egen forskrift til Opplæringslovens § 8. Det
gjennomføres egen prosess høsten 2014 etter forvaltningslovens prosessregler med
høring før endelig vedtak i kommunestyret våren 2015.
4. Ordningen bygger på følgende prinsipp
i. Inndeling i inntaksområder for alle barne- og ungdomsskolene hvor
skolesjef delegeres myndighet til å justere avgrensningene ved behov.
ii. Fastsetting av maksimum antall elever på hvert årstrinn ved hver skole.
iii. Retningslinjer for overflytting til annen skole innenfor Rana kommune.
iv. Når eleven registreres til 1. klasse og enkeltvedtak om skolestart fattes,
gis skolesjefen fullmakt til å utnytte nærliggende skoler dersom det skulle
vise seg at flere elever registreres enn det skolen har kapasitet til.
5. Utredningsarbeidet videreføres via en helhetlig plan for skolestrukturen i Rana som
legges fram for kommunestyret våren 2015. Fritt skolevalg utredes som del av
planarbeidet.

PS 41/14 Delprosjekt skole - optimalisering av ungdomsskolestruktur
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret tar utredning om optimalisering av ungdomsskolestruktur mellom
skolene Mo u., Gruben u. og Storforsheis ungdomstrinn til orientering.
2. Kommunestyret gir rådmannen i oppgave å utarbeide en helhetlig plan for framtidig
skolestruktur som
a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i
opplæringa.
b. skal klargjøre kostnader for investering og drift av bygg og skole innenfor en
realistisk økonomisk ramme og framdrift.
c. legger til rette ei kretsgrenseordning tilpasset ny struktur.
d. legges fram for kommunestyret våren 2015 og innarbeides i økonomiplan for 2016 –
2019.
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Behandling:
Tilleggsforslag fra Brit Pedersen(R):
Nytt punkt: I utarbeiding av planen er det viktig at alle berørte parter involveres.
Forslag fra Stig Bjarne Haugen(Sp):
Skolestrukturen endres til ungdomskolestruktur.
Votering:
Det ble foretatt en punktvis votering:
Punkt 1: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, 11 – 0.
Punkt 2: Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Stig Bjarne Haugen(Sp).
Rådmannens innstilling ble vedtatt, 8(Ap, H, FrP, KrF og V) mot 3(Sp, FrP og R) stemmer.
Forslag fra Brit Pedersen(R) ble tatt opp til votering. Forslaget ble enstemmig vedtatt, 11 – 0.
Vedtak:
3. Kommunestyret tar utredning om optimalisering av ungdomsskolestruktur mellom
skolene Mo u., Gruben u. og Storforsheis ungdomstrinn til orientering.
4. Kommunestyret gir rådmannen i oppgave å utarbeide en helhetlig plan for framtidig
skolestruktur som
a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i
opplæringa.

b. skal klargjøre kostnader for investering og drift av bygg og skole innenfor en
realistisk økonomisk ramme og framdrift.
c. legger til rette ei kretsgrenseordning tilpasset ny struktur.
d. legges fram for kommunestyret våren 2015 og innarbeides i økonomiplan for 2016 –
2019.
e. I utarbeiding av planen er det viktig at alle berørte parter involveres.

PS 42/14 HØRING - Skolekretsendring Storforshei og nedleggelse av
skolestedene Grønfjelldal og Storvoll
Rådmannens innstilling
1. Det etableres ny skolekrets for Storforshei skoles barnetrinn. Ny skolekrets skal bestå av
grunnkretsene:
Storforshei
Nevernes
Grønfjelldalen
Dunderland
Krokstrand
Stormdalen
2. Skolestedene Storvoll og Grønfjelldal legges ned.
3. Ny kretsinndeling og nedlegging av skolestedene Storvoll og Grønfjelldalen iverksettes
fra 01.08.14
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Behandling:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt, 11 – 0
Vedtak:
1. Det etableres ny skolekrets for Storforshei skoles barnetrinn. Ny skolekrets skal bestå av
grunnkretsene:
Storforshei
Nevernes
Grønfjelldalen
Dunderland
Krokstrand

Stormdalen
2. Skolestedene Storvoll og Grønfjelldal legges ned.
3. Ny kretsinndeling og nedlegging av skolestedene Storvoll og Grønfjelldalen iverksettes
fra 01.08.14

