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Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Veronica Pedersen
MEDL

Representerer
FRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Tommy Lien
Veronica Pedersen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Jørn Håkon Halmøy
Anita Vonstad
Hilde Rokkan

Representerer
FRP

Stilling
Skolesjef
Barnehagesjef
Fungerende kultursjef

Møteformalia
Det ble ytret ønske om at alle medlemmene i utvalget skulle få tilsendt protokollen til etter
møtet, men i reglement for folkevalgte i pkt 2.8 siste ledd står det:

«Ved begynnelsen av hvert møte velges tre personer til å godkjenne protokollen, som de innen
kort tid etter møtet får oversendt fra sekretariatet. Protokollen blir lagt ut på nett når den er
godkjent.»
Dette ble vedtatt i kommunestyret 10.12.2012, med begrunnelse i at protokoll må godkjennes så
snart som mulig, slik at korrekt vedtak kan effektueres.
Merknad til innkalling:
Godkjent
Merknader til saksliste:
Godkjent
Protokollgodkjennere:
Brit Pedersen (R), Stig Bjarne Haugen (SP) og Jarl Stian Johansson (H).
Spørsmål til administrasjon/ordfører:
Ingen skriftlige spørsmål
Orienteringer/informasjon:
Direktør Sten Rino Bonsaksen og fagsjef Espen Andresen orienterte om Helgeland Museum.
Barnehagesjef Anita Vonstad orienterte om studiet Reggio Emilia-inspirert pedagogutdanning
som flere barnehageansatte skal begynne på.
På møtet i oppvekst- og kultur den 19.11.2014 som skal avholdes på Rana PPT, ble det bestemt
at det skal være et temamøte hvor representanter fra barnevern, helsetjenesten,
familievernkontor og PPT skal inviteres.
Habilitet:
Brit Pedersen (R) ba om å få vurdert sin habilitet vurdert i sak 55/14, ved avstemming på Jarl
Stian Johanssons forslag. Oppvekst- og kulturutvalget vedtok enstemmig at hun ikke var
inhabil.
Protokolltilførsel:
Repr. Brit Pedersen (R) hadde merknader til at det var feil i voteringen i sak 40/14 fra møtet i
oppvekst- og kultur den 28.05.14 på punkt 1, 3 og 4. Det riktige voteringsresultatet på punktene
skal være følgende:
Punkt 1: Rådmannens innstilling ble vedtatt, 9 (AP, H, KrF, FrP og V) mot 2 (SP, R) stemmer.
Punkt 3: Rådmannens innstilling ble vedtatt, 10 (AP, H, FrP, KrF, V og R) mot 1 (SP) stemmer.
Punkt 4: Rådmannens innstilling ble vedtatt, 9 (AP, H, FrP, KrF og V) mot 2 (SP, R) stemmer.
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PS 52/14 Referatsaker
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 17.09.2014 - sak 52/14
Behandling:
Tatt til orientering

RS 17/14 Tilsagn om tilskudd fra Norsk kulturminnefond - prosjektet Jordbrua
RS 18/14 Tilsagn om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - prosjektet Fløytarnaustet
RS 19/14 Tilsagn om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond - prosjektet Kverna i Andfjellet

PS 53/14 Søknad om tilskudd til hvitevarer - islamsk kultursenter
Rådmannens innstilling
Søknaden om støtte til innkjøp av hvitevarer til Islamsk kultursenter innvilges ikke.

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 17.09.2014 - sak 53/14

Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Søknaden om støtte til innkjøp av hvitevarer til Islamsk kultursenter innvilges ikke.

PS 54/14 Støtte til solidaritetskonsert 2014 - SOS-barnebygruppa i Rana
Rådmannens innstilling
SOS-barnegruppa i Rana innvilges et tilskudd på kr. 5000,- til Solidaritetskonserten 2014.
Dekkes over kulturelle tiltak - 5302 14700 3850

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 17.09.2014 – sak 54/14
Behandling:
Votering:
11-0 Enstemmig vedtatt
Vedtak:
SOS- barnebygruppe i Rana innvilges et tilskudd på kr. 5000,- til Solidaritetskonserten 2014.
Dekkes over kulturelle tiltak – 5302 14700 3850

PS 55/14 Tilstandsrapport for grunnskolen - Rana 2014
Rådmannens innstilling
Tilstandsrapport for skoleavdelingen tas til orientering.

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 17.09.2014 - sak 55/14
Behandling:
Jarl Stian Johansson (H) fremmet flg. fellesforslag fra H, V, SP, Frp:
Skolesjefens tilstandsrapport er den første i sitt slag i Rana.
Rapporten er svært velkommen og den bærer preg av tydelighet, grundighet og den fremmer
eleven.
Rapporten tas til etterretning.

Videre ønsker vi at man adresserer det vi mener er en viktig enkelt årsak til mange av de
utfordringene vi ser i skolen, nemlig den store bruken av PPT og det faktum at 23 % av
elevmassen er oppmeldt til nettopp PPT.
21 % av skolens ressurser brukes opp i mot disse.
Vi ønsker å styrke PPT og da først og fremst for å få ned evt. venteliste og vi ønsker å styrke
PPT dit hen at PPT i større grad kan styrke sin tidlige innsats, type barneskolesamarbeid.
Dette kan ikke gjøres uten et samarbeid med en aktiv og sterk helsesøstertjeneste og et enda
tettere samarbeid med barnehagene
Det vil også være naturlig i en slik tanke og involverer alternative arenaer, type Seire og Frikult.
Vi mener dette vil hjelpe skolesektoren i en retning hvor lærerressurser i større grad kan utnyttes
i hht. skolesjefens tanker og visjoner.
Videre støtter vi skolesjefens tanker rundt styrking av 1-4 trinn.
Votering:
Fellesforslaget fra H, V, SP og Frp v/Jarl Stian Johansson ble satt opp mot rådmannens forslag
til vedtak og vedtatt med 7 (H, V, SP, Frp, Krf og R) mot 4 stemmer (AP).
Rådmannens forslag til vedtak falt dermed 4 mot 7 stemmer.
Repr. Svanhild Lien Sandnes (KRF) leverte flg. protokolltilførsel:
For å stimulere til sosiale nettverk rundt skolen inviteres familievernkontoret, barnevern,
helsetjeneste og PPT. Fagdag – tema bv.
Vedtak:
Skolesjefens tilstandsrapport er den første i sitt slag i Rana.
Rapporten er svært velkommen og den bærer preg av tydelighet, grundighet og den fremmer
eleven.
Rapporten tas til etterretning.
Videre ønsker vi at man adresserer det vi mener er en viktig enkelt årsak til mange av de
utfordringene vi ser i skolen, nemlig den store bruken av PPT og det faktum at 23 % av
elevmassen er oppmeldt til nettopp PPT.
21 % av skolens ressurser brukes opp i mot disse.
Vi ønsker å styrke PPT og da først og fremst for å få ned evt. venteliste og vi ønsker å styrke
PPT dit hen at PPT i større grad kan styrke sin tidlige innsats, type barneskolesamarbeid.
Dette kan ikke gjøres uten et samarbeid med en aktiv og sterk helsesøstertjeneste og et enda
tettere samarbeid med barnehagene
Det vil også være naturlig i en slik tanke og involverer alternative arenaer, type Seire og Frikult.
Vi mener dette vil hjelpe skolesektoren i en retning hvor lærerressurser i større grad kan utnyttes
i hht. skolesjefens tanker og visjoner.
Videre støtter vi skolesjefens tanker rundt styrking av 1-4 trinn.

PS 56/14 Nordland fylkes kulturpris 2014

