Møteprotokoll

Utvalg:

Utvalg for oppvekst og kultur

Møtested:

Rådhuset - Kommunestyresalen

Dato:

24.08.2021

Tidspunkt:

10:00 -13:35

Til stede:
Navn
Nils Notler
Christine Schybaj Antonsen
Carina Hoff-Johansen
Rolf Solvang
Sven-Åge Henriksen
Lene Madsen Stien
Stig Bjarne Haugen
Vegar Redal Alterås
Johnny Ronesen
Alf Helge Straumfors

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Veronica Olsen
Lillian Nærem
Pål Stian Sjåvik
Anita Vonstad
Hilde Anita Rokkan
Anne Katrine Skar Gabrielsen
Mona Pedersen Bjørkmo

Parti
AP
H
AP
AP
SV
AP
SP
SP
INP
R

Varamedlem for

Peter Eide Walseth
John Erik Andersen
Malin Maria Mathisen

Nina Veronica Mikkelborg

Stilling
sekretær
kommunaldirektør oppvekst og kultur
Skolesjef
Barnehagesjef
Kultursjef
leder, barne- og familieavdelingen
leder, stab oppvekst og kultur

Det ble gitt en orientering om forebygging i oppvekst og kultur v/kommunaldirektør
oppvekst og kultur Lillian Nærem og hennes stab.
Anne Sirili (SP) meldte forfall til møtet. Ingen vara kunne stille.

Johnny Ronesen (INP) som stilte som vara for Nina Mikkelborg (FRP) ble innvilget permisjon
fra kl.13:30, og var ikke med under behandling av sak 31/21 "Tilsyn barnehageloven"

Saksliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og saksliste
Pkt. 2 Habilitet/Permisjon
Pkt. 3 Valg av protokollgodkjennere
Pkt. 4 Spørsmål
Pkt. 5 Orienteringer

Saksnr.
PS 31/21

Tittel
Tilsyn barnehageloven

PS 32/21

Eldres aktivitetsdag

2020/11620

PS 33/21

2020/1308

PS 34/21

Kraft dansestudio - Tilskudd til elevforestilling “Sammen
er vi Kraft”
Musikkforeningen TVIBI -Søknad om tilskudd

PS 35/21

Tilskudd elevforestilling - Tip Toe dansestudio

2021/2141

PS 36/21

Barnehagetilbudet i Rana kommune - status og
muligheter

2021/3158

DS = Delegert sak
RS = Referat sak
PS = Politisk sak
FO = Forespørsler/spørsmål

Lukket Arkiv-saksnr
2020/1171

2021/2826

PS 31/21 Tilsyn barnehageloven
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 31/2021 i møte den 24.08.2021:
Vedtak
Kommunestyret ber rådmannen rette opp avvikene innen fristen den 30.09.2021.
Bakgrunn
Statsforvalteren har ført tilsyn med Rana kommune som barnehagemyndighet, jf.
Overgangsregler til barnehageloven § 10, § 25 pedagogisk bemanning og § 26
grunnbemanning. I tilsynet har statsforvalteren funnet at Rana kommune ikke oppfyller
regelverket på dette området.
Nedenfor følger en oversikt over forhold som må rettes, hva som vil bli gjort og status:
Pålegg om retting

Hva må gjøres

Rettet

Frist

a. Innhente tilstrekkelig

Utarbeide er årshjul

Rutinene er ferdig.

20.09.2021

informasjon om alle

for veiledning og

barnehagene i kommunen.

tilsyn.

Årshjulet er under
utarbeidelse

Utarbeide rutiner for
innhenting av
informasjon fra
barnehagene.
b. Kartlegge risiko for brudd

Utarbeide en overiskt

Rutinene og

på regelverk ved bruk av

over ansvar og roller

oversikten er

kilder som sier noe om

for

ferdig.

regelverksetterlevelse.

barnehagemyndighet
og rutiner for

Årshjulet er under

kvalitetsarbeid og

utarbeidelse.

20.09.2021

internkontroll.

Utarbeide årshjul for
veiledning og tilsyn.
c. Vurdere risikoen på

Utarbeide rutiner for

regelverksbrudd og behov for

risikovurdering.

veiledning og tilsyn.

Ja

01.07.2021

d. Foreta løpende

Dette vil framkomme

Årshjulet er under

vurderinger av sannsynlighet

i århjulet.

utarbeidelse.

e. Gi veiledning til alle

Dette vil framkomme

Årshjulet er under

styrerne, og påse at

i årshjulet og i

utarbeidelse.

kommunale og private

tiltaksplanen.

20.09.2021

for konsekvens av brudd på
kommunale og privat
barnehageeiers plikter i
barnehageloven.
20.09.2021

barnehageeiere driver
barnehager i samsvar med
bestemmelser etter
barnehageloven.
f. Bruke tilsyn som

Utarbeide rutiner for

virkemiddel for å påse

veiledning, tilsyn og

regelverketterlevelse etter

godkjenning for

barnehageloven hos

barnehagemyndighet.

Ja

01.07.2021

barnehageeier det det er
nødvendig.

Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (9-0)
PS 32/21 Eldres aktivitetsdag
Utvalg for helse- og omsorgs behandling av sak 3/2021 i møte den 24.08.2021:
Vedtak
1.
FNs internasjonale eldredag 1. oktober videreføres og videreutvikles som kultur- og
aktivitetsdag for eldre
2.
Eldres dag skal være et messe-arrangement som synliggjør og tilbyr aktiviteter til eldre og

unge eldre.
3.
Kulturavdelingen i samarbeid med Frivilligsentralen får ansvar for å koordinere program og
aktiviteter, der aktuelle lag og organisasjoner inviteres inn hvert år for å komme med innspill
til aktiviteter og program.
4.
Eldres dag arrangeres ut fra disse intensjonene 1. oktober 2021
Vedlegg:
1
Behandling
Votering:
Enstemmig vedtatt (10-0)
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 32/2021 i møte den 24.08.2021:
Vedtak
1. FNs internasjonale eldredag 1. oktober videreføres og videreutvikles som kultur- og
aktivitetsdag for eldre
2. Eldres dag skal være et messe-arrangement som synliggjør og tilbyr aktiviteter til eldre og
unge eldre.
3. Kulturavdelingen i samarbeid med Frivilligsentralen får ansvar for å koordinere program
og aktiviteter, der aktuelle lag og organisasjoner inviteres inn hvert år for å komme med
innspill til aktiviteter og program.
4. Eldres dag arrangeres ut fra disse intensjonene 1. oktober 2021
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (10-0)

PS 33/21 Kraft dansestudio - Tilskudd til elevforestilling “Sammen er vi Kraft”
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 33/2021 i møte den 24.08.2021:
Vedtak

Kraft dansekompani tildeles tilskudd på kr. 10 000,- til elevforestillingen «Sammen er vi
KRAFT».
Tilskuddet dekkes over konto for kulturelle tiltak 5302 14700 3850
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (10-0)

PS 34/21 Musikkforeningen TVIBI -Søknad om tilskudd
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 34/2021 i møte den 24.08.2021:
Vedtak
Konsert samproduksjon Gruben mannskor, kammerensemblet KammeRana, Trond Skarheim
band tildeles et tilskudd på kr. 5 000,-.
Tilskuddet dekkes over konto for kulturelle tiltak 5302 14700 3850.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (10-0)

PS 35/21 Tilskudd elevforestilling - Tip Toe dansestudio
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 35/2021 i møte den 24.08.2021:
Vedtak
Tip Toe dansestudio tildeles tilskudd på kr. 10 000,- til sin elevforestilling våren 2021.
Tilskuddet dekkes over konto for kulturelle tiltak 5302 14700 3850
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (10-0)

PS 36/21 Barnehagetilbudet i Rana kommune - status og muligheter
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 36/2021 i møte den 24.08.2021:
Vedtak
1.Kommunestyret tar saken til etterretning.

2.Kommunestyret ber rådmann legge til grunn en strategi ved opptak av barn i barnehagene
som sikrer en videre fordeling mellom kommunale og private som er på dagens nivå.
3.Kommunestyret ber om at det i forbindelse med budsjettarbeidet legges frem et konkret
forslag til finansiering av løpende opptak fra og med 2022.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (10-0)

