Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for oppvekst og kultur
Formannskapssalen, 5. etg, Rådhuset
22.11.2017
11:00-15:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Nils Notler
Leder
Widar Aakre
Nestleder
Cathrine Hauknes Lundenes
Medlem
Åse Jorunn With Kildal
Medlem
Rolf Solvang
Medlem
Ida Søfting Berg
Medlem
Mari Præsteng
Medlem
Stig Bjarne Haugen
Medlem
Mette Oddny Røbergeng
Medlem

Representerer
AP
AP
SV
AP
AP
H
H
SP
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Lisa Jannike Hansen
Medlem
Alf Helge Straumfors
Medlem

Representerer
AP
R

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Ann Tove Aspvik
Alf Helge Straumfors
Jan Ole Olsen
Lisa Jannike Hansen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Lillian Nærem
Hilde Rokkan
Anita Vonstad
Pål Homnes
Marit Øvermo
Anniken Nordland

Stilling
Skolesjef
Kultursjef
Barnehagesjef
Avdelingsleder
Rådgiver
Sekretær

Representerer
AP
AP

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent.
Merknader til saksliste: Godkjent.
Protokollgodkjennere: Stig Bjarne Haugen (SP), Cathrine H. Lundenes (SV) og Åse J. Kildal
(AP).
Spørsmål til administrasjon/ordfører: Ingen skriftlige spørsmål.
Orienteringer/informasjon:
 Status PPT v/skolesjef Lillian Nærem
 Gruben barneskole – presentasjon av rapporten v/skolesjef Lillian Nærem
 Informasjonsplan – oppfølging av personell etter skolestrukturvedtaket – orientering og
status v/ Marit Øvermo (Presentasjonen er sendt ut til utvalgets medlemmer og lagt på
Goodreader).


Skoletinget 10-11.01.18
Utvalget sender Nils Notler (AP) (personlig vara Cathrine Hauknes Lundenes (SV)) og
Mette Røbergeng (V) (personlig vara Stig Bjarne Haugen (SP).

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 72/17

Referatsaker

Lukket

Arkivsaksnr

RS 26/17 Referat fra møte i samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg
12.10.17

2017/483

RS 27/17 Referat fra samarbeidsutvalget ved Alteren skole

2017/483

RS 28/17 Båsmo barneskole - referat fra samarbeidsutvalgsmøte
09.10.2017

2017/483

Politiske saker
PS 73/17

Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2018-2019

2015/3608

PS 74/17

Forprosjekt kulturhus i kulturkvartalet

2016/2865

PS 75/17

Plan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplan
og prioritering av spillemidler for 2018

2017/3354

PS 76/17

Tilskudd julekonsert Mo Hornmusikk

2017/644

PS 77/17

Søknad om tilskudd til julekonsert - Båsmokoret

2017/3374

PS 78/17

Tilskudd julekonserter 2017 Rana kormakeri

2017/3308

PS 79/17

Tilskudd julekonsert Gruben musikkorps

2017/3449

PS 72/17 Referatsaker
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 22.11.2017 - sak 72/17
RS 26/17 Referat fra møte i samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg 12.10.17
RS 27/17 Referat fra samarbeidsutvalget ved Alteren skole
RS 28/17 Båsmo barneskole - referat fra samarbeidsutvalgsmøte 09.10.2017
Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering.

PS 73/17 Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2018-2019
Innstilling fra utvalg for oppvekst og kultur til kommunestyret - 22.11.2017 sak 73/17
Vedtak:
Fylkesmannens/Nordland Fylkeskommunes forslag til skolerute for skoleåret 2018-2019 gjøres
gjeldende også for grunnskolen i Rana for skoleåret 2018-2019.
Planleggingsdager blir spesifisert.
Behandling:
Fellesforslag:
Planleggingsdager blir spesifisert.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt (11-0).

Rådmannens innstilling
Fylkesmannens/Nordland Fylkeskommunes forslag til skolerute for skoleåret 2018-2019 gjøres
gjeldende også for grunnskolen i Rana for skoleåret 2018-2019.

PS 74/17 Forprosjekt kulturhus i kulturkvartalet
Innstilling til formannskapet fra utvalg for oppvekst og kultur - 22.11.2017 sak 74/17
Vedtak:
1. Rapport fra forprosjektet tas til etterretning

2. Kulturhusløsning i kulturkvartalet starter opp i 2021, og sluttføres i
økonomiplanperioden 2021-2024
3. Det gjennomføres en kartlegging av kinoteatret og samfunnshuset for å avklare om
bygningsmessige forutsetninger og akustiske forhold gjør bygget egnet til kulturhussal.
Kartleggingen gjøres i 2018.
4. Plassering av nytt bygg kartlegges i forhold til plan- og bygningsmessige forhold,
adkomst til kvartalet og parkering.
5. Det avsettes kr. 250 000,- fra fond avsatt til kulturhusformål til å gjøre nødvendige
kartlegginger i forkant av oppstart i 2021.
6. Avsnitt hvor vurdering av livssynsnøytralt seremonirom er omtalt fjernes i sin helhet.
Behandling:
Mari Præsteng (H) la frem fellesforslag for H, AP og SV:
Nytt punkt 6: Avsnitt hvor vurdering av livssynsnøytralt seremonirom er omtalt fjernes i sin
helhet.
Stig Bjarne Haugen (SP) la frem forslag:
 1 Rapport fra forprosjektet tas til orientering.
 2. Med bakgrunn i kommunens omstillingsbehov avsluttes prosjektet.
 3. Fond avsatt til kulturhusformål overføres til disposisjonsforndet.
Votering:
Det ble votert over forslaget fremmet av Stig Bjarne Haugen (SP). Forslaget falt med 1 stemme
(SP).
Det ble så votert punktvis over rådmannens innstilling og fellesforslaget om nytt punkt 6:
Punkt 1 i rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 (SP) stemme.
Punkt 2 i rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 (SP og V) stemmer.
Punkt 3 i rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 (SP) stemme.
Punkt 4 i rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 (SP) stemme.
Punkt 5 i rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 (SP) stemme.
Nytt punkt 6 ble vedtatt med 9 (AP, SV, H) mot 2 (SP og V) stemmer.

Rådmannens innstilling
1) Rapport fra forprosjektet tas til etterretning
2) Kulturhusløsning i kulturkvartalet starter opp i 2021, og sluttføres i
økonomiplanperioden 2021-2024
3) Det gjennomføres en kartlegging av kinoteatret og samfunnshuset for å avklare om
bygningsmessige forutsetninger og akustiske forhold gjør bygget egnet til kulturhussal.
Kartleggingen gjøres i 2018.
4) Plassering av nytt bygg kartlegges i forhold til plan- og bygningsmessige forhold,
adkomst til kvartalet og parkering.
5) Det avsettes kr. 250 000,- fra fond avsatt til kulturhusformål til å gjøre nødvendige
kartlegginger i forkant av oppstart i 2021.

PS 75/17 Plan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplan og
prioritering av spillemidler for 2018
Innstilling fra utvalg for oppvekst og kultur til formannskapet - 22.11.2017 sak 75/17
Vedtak:
Forslag til vedtak:
 Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgård av Kulturdepartementets
bestemmelser i tilknytning til spillemiddelordningen, og vedtar rullering av
handlingsprogram med forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for 2018 i
henhold til liste datert 06.11.2017.


Rana kommune bidrar med inntil 10 % av tilsagnsbeløpet (gjelder ordinære anlegg) i
kommunal andel. Beløpet begrenses til maksimalt kr. 84 000,- pr. søknad.

Det utarbeides en oversikt over kommunale anlegg bygd med spillemidler, med enkel oversikt
over byggår, bruk og vedlikeholdsstatus.
Behandling:
Stig Bjarne Haugen (SP) la frem tilleggsforslag for SP, V, AP, SV og H:
Det utarbeides en oversikt over kommunale anlegg bygd med spillemidler, med enkel oversikt
over byggår, bruk og vedlikeholdsstatus.
Votering:
Det ble votert over rådmannens innstilling. Enstemmig vedtatt (11-0).
Det ble så votert over fellesforslaget fremmet av Stig Bjarne Haugen (SP). Enstemmig vedtatt
(11-0).

Rådmannens innstilling
Forslag til vedtak:
 Rana kommune påtar seg de forpliktelser som fremgård av Kulturdepartementets
bestemmelser i tilknytning til spillemiddelordningen, og vedtar rullering av
handlingsprogram med forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for 2018 i
henhold til liste datert 06.11.2017.


Rana kommune bidrar med inntil 10 % av tilsagnsbeløpet (gjelder ordinære anlegg) i
kommunal andel. Beløpet begrenses til maksimalt kr. 84 000,- pr. søknad.

PS 76/17 Tilskudd julekonsert Mo Hornmusikk
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 22.11.2017 - sak 76/17
Vedtak:
Mo Hornmusikk tildeles et tilskudd på kr. 7000,- til sin julekonsert «Julesprell».
Tilskuddet dekkes over konto 5302 14700 3850, Kulturelle tiltak
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

Rådmannens innstilling
Mo Hornmusikk tildeles et tilskudd på kr. 7000,- til sin julekonsert «Julesprell».
Tilskuddet dekkes over konto 5302 14700 3850, Kulturelle tiltak

PS 77/17 Søknad om tilskudd til julekonsert - Båsmokoret
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 22.11.2017 - sak 77/17
Vedtak:
Båsmokoret tildeles et tilskudd på kr. 7000,- til sine julekonserter 2017
Tilskuddet utbetales fra konto 5302 14700 3850, Kulturelle tiltak.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

Rådmannens innstilling
Båsmokoret tildeles et tilskudd på kr. 7000,- til sine julekonserter 2017
Tilskuddet utbetales fra konto 5302 14700 3850, Kulturelle tiltak

PS 78/17 Tilskudd julekonserter 2017 Rana kormakeri
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 22.11.2017 - sak 78/17
Vedtak:
Rana kormakeri tildeles et tilskudd på kr. 10 000,- til sine julekonserter 2017.

Tilskuddet utbetales fra konto 5302 14700 3850 Kulturelle tiltak.
Behandling:
Mette Røbergeng (SP) la fram fellesforslag for SP, V og H:
Tilskudd Rana kormakeri. Tilskuddet blir kr. 7000.-. Det samme som til Båsmokoret.
Votering:
Rådmannens innstilling ble satt opp mot fellesforslaget fremmet av Mette Røbergeng (V).
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 7 (AP, SV) mot 4 (SP, V, H) stemmer.

Rådmannens innstilling
Rana kormakeri tildeles et tilskudd på kr. 10 000,- til sine julekonserter 2017.
Tilskuddet utbetales fra konto 5302 14700 3850 Kulturelle tiltak

PS 79/17 Tilskudd julekonsert Gruben musikkorps
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 22.11.2017 - sak 79/17
Vedtak:
Gruben musikkorps tildeles et tilskudd på kr. 5000,- til sin konsert i Gruben kirke.
Tilskuddet dekkes over konto Kulturelle tiltak, 5302 14700 3850
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

Rådmannens innstilling
Gruben musikkorps tildeles et tilskudd på kr. 5000,- til sin konsert i Gruben kirke.
Tilskuddet dekkes over konto Kulturelle tiltak, 5302 14700 3850

