Møteprotokoll

Utvalg:

Utvalg for oppvekst og kultur

Møtested:

Rådhuset - Kommunestyresalen

Dato:

28.09.2021

Tidspunkt:

10:00 -13:15

Til stede:
Navn
Nils Notler
Christine Schybaj Antonsen
Carina Hoff-Johansen
Rolf Solvang
John Erik Andersen
Lene Madsen Stien
Stig Bjarne Haugen
Vegar Redal Alterås
Nina Veronica Mikkelborg
Alf Helge Straumfors

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Hilde Anita Rokkan
Lillian Nærem
Pål Stian Sjåvik
Sigurd Lillebjerka Tverrå
Sonja Margareth Skogvoll

Parti Varamedlem for
AP
H
AP
AP
Peter Eide Walseth
SV
AP
Malin Maria Mathisen
SP
SP
FRP
R

Stilling
Kultursjef
kommunaldirektør oppvekst og kultur
Skolesjef
sekretær

Innkalling: Godkjent
Saksliste: Merknad til saksliste: Alf Helge Straumfors hadde sendt inn skriftlig spørsmål.
Protokollgodkjennere:
- Christine S. Antonsen, H

- Stig Bjarne Haugen, SP
- Nina Mikkelborg, FRP
Fravær: Anne Sirili (SP) møtte ikke.
Orientering: Det ble vist en film fra Rana barnevern angående deres bruk av
familierådgivning.

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

Saksnr.
FO 6/21

PS 37/21

Tittel
Lukket Arkiv-saksnr
Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Nina Mikkelborg
2021/524
(FRP) OK - møte 28.september 2021
Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Alf Helge
2021/524
Straumfors (Rødt) OK - møte 28.september 2021
Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Stig Bjarne
2021/524
Haugen (SP) OK - møte 28. september 2021
Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Stig Bjarne
2021/524
Haugen (SP) OK - møte 28. september 2021
Rapport over fordeling av kulturmidler Utvalg for
2019/1487
oppvekst og kultur 28. september 2021
Søknad om tilskudd Mo i Rana Pride 2021
2017/1964

PS 38/21

Søknad prosjektmidler Rana kunstforening

2019/3085

PS 39/21

Søknad om støtte - Mo kirkemusikkfestival

2020/12385

PS 40/21

Rolv Dørum minnefond 2021

2021/3498

PS 41/21

Nordland fylkes kulturpris 2021

PS 42/21

Plan for kvalitet og samskaping i skolefritidsordningen
(SFO)

FO 7/21
FO 8/21
FO 9/21
RS 7/21

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

X

2021/3479
2020/11627

FO 6/21 Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Nina Mikkelborg (FRP) OK møte 28.september 2021
Utvalg for oppvekst og kultur sin behandling av sak 6/2021 i møte den 28.09.2021:
Behandling
Svar på spørsmål gitt av kommunaldirektør oppvekst og kultur Lillian Nærem:

Skolebussen er i utgangspunktet dimensjonert for skoleelevene som har vedtak om
skoleskyss. Når det er plass på skolebussen og de betaler for seg får de sitte på.

Der det ikke er plass på skolebussen for betalende elever må de følge rutebuss. Dette er
stort sett ikke et problem til vanlig. Men det er godt kjent at vi nå under koronapandemien
har hatt elever og foresatte som mener at det er gratis skolebuss for alle.

Dette har skapt store problemer for transportør p.g.a. at de måtte redusere antall
sitteplasser på bussene og holde døren fremme i bussen lukket.
Resultatet har i en del tilfeller vært at vi har hatt elever må småtrinnet med skyssvedtak som
ikke har fått plass på bussen fordi den var full.
Her vet vi at bl.a. ved Lyngheim skole har det vært foreldre som har ringt inn og klaget på
skyssen og at de måtte ta seg fri for å kjøre barnet sitt på skolen p.g.a. full buss.
Presiseringen måtte vi sende ut p.g.a. likhetsprinsippet.
Fri skoleskyss fra 5. – 7. klasse i Langneset er ikke med i dagens kommunale retningslinjer for
særlig farlig skolevei. Trafikkmålinger i dette området vil bli foretatt som en del av
gjennomgangen av dagens retningslinjene for særlig farlig skolevei, som nå pågår.
Nye retningslinjer for særlig farlig skolevei vedtas politisk.

FO 7/21 Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Alf Helge Straumfors (Rødt)
OK - møte 28.september 2021
Utvalg for oppvekst og kultur sin behandling av sak 7/2021 i møte den 28.09.2021:

Behandling
Svar på spørsmål gitt av kommunaldirektør oppvekst og kultur Lillian Nærem:

Helgeland museum mottar driftstilskudd og er selv ansvarlig for drift og vedlikehold innenfor
dette tilskuddet.

FO 8/21 Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Stig Bjarne Haugen (SP) OK møte 28. september 2021
Utvalg for oppvekst og kultur sin behandling av sak 8/2021 i møte den 28.09.2021:
Behandling
Svar på spørsmål gitt av kommunaldirektør oppvekst og kultur Lillian Nærem:

Det er Nordland fylkeskommune som er ansvarlig for skoleskyss og kollektivtransporten i
Rana. Det har vært omfattende dialog i saken og det vil tatt ny kontakt i saken i snar fremtid.
Når det gjelder spørsmål 2 og 3 oppfatter rådmann at disse er politiske og må stilles til
kommunestyret.

FO 9/21 Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Stig Bjarne Haugen (SP) OK møte 28. september 2021
Utvalg for oppvekst og kultur sin behandling av sak 9/2021 i møte den 28.09.2021:
Behandling
Svar på spørsmål gitt av kommunaldirektør oppvekst og kultur Lillian Nærem:

Spørsmålet oversendes KF Byggdrift for besvarelse i kommunestyret 12.10.2021.

RS 7/21 Rapport over fordeling av kulturmidler Utvalg for oppvekst og kultur
28. september 2021
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 7/2021 i møte den 28.09.2021:

Vedtak
Tatt til orientering
Behandling

Tatt til orientering

PS 37/21 Søknad om tilskudd Mo i Rana Pride 2021
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 37/2021 i møte den 28.09.2021:
Vedtak
Mo i Rana PRIDE 2021 tildeles et tilskudd på kr. 10 000,-.
Tilskudd tildelt i henhold til Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, Rana
kommune, Nordland, § 14.Tilskudd til kulturprosjekter
Tilskuddet dekkes over konto 5302 14700 3850.
Behandling
Enstemmig vedtatt 10-0

PS 38/21 Søknad prosjektmidler Rana kunstforening
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 38/2021 i møte den 28.09.2021:
Vedtak
Saken utsettes.
- Søker bes om å forbedre følgende punkter i søknaden
1. Det som søkes om er ikke et prosjekt, og det må omformuleres.
2. Oppdatere pristilbudet fra 2019, og levere et ordentlig budsjett.
3. Klargjøre hvilken valuta som er brukt.

Vi ber også om at kommuneadvokaten vurdere søknaden i forhold til utvalgets statutter.
Behandling
Nytt forslag fra AP, H, SP, SV, Rødt:
Saken utsettes.
- Søker bes om å forbedre følgende punkter i søknaden
1. Det som søkes om er ikke et prosjekt, og det må omformuleres.
2. Oppdatere pristilbudet fra 2019, og levere et ordentlig budsjett.
3. Klargjøre hvilken valuta som er brukt.
Vi ber også om at kommuneadvokaten vurdere søknaden i forhold til utvalgets statutter.
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 9 stemmer (AP, H, SV, SP, Rødt) mot 1 stemme (FRP)
Rådmannens forslag falt med 1- 9

PS 39/21 Søknad om støtte - Mo kirkemusikkfestival
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 39/2021 i møte den 28.09.2021:
Vedtak
Mo kirkemusikkfestival tildeles et tilskudd på kr. 5000,- til festival i januar 2022.
Tilskudd tildelt i henhold til Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, Rana
kommune, Nordland, § 14.Tilskudd til kulturprosjekter
Tilskuddet dekkes over konto: 5302 14700 3850, Kulturelle tiltak
Behandling
Enstemmig vedtatt 10-0

PS 40/21 Rolv Dørum minnefond 2021
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 40/2021 i møte den 28.09.2021:

Vedtak
Rana kulturskole benytter i 2021 avkastningen fra Rolv Dørum minnefond til å gjennomføre
masterclass og kurs i forbindelse med 50-årsjubileet.

Behandling
Rådmannen justerer sitt forslag i sak 40/21

Rådmannens innstilling
Rana kulturskole benytter i 2021 avkastningen fra Rolv Dørum minnefond til å gjennomføre
masterclass og kurs i forbindelse med 50-årsjubileet.

Nytt forslag ble enstemmig vedtatt 10-0

PS 41/21 Nordland fylkes kulturpris 2021
PS 42/21 Plan for kvalitet og samskaping i skolefritidsordningen (SFO)
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 42/2021 i møte den 28.09.2021:
Vedtak
1.Kommunestyret tar fremlagte plan for kvalitet og samskaping i skolefritidsordningen til
orientering.
2.Kommunestyret ber rådmannen om å foreta en gjennomgang av tilbudsstruktur, med
tanke på organisering og finansiering av tilbudet for å øke kvaliteten og redusere
kostnader. Saken kommer tilbake til KST for behandling
Behandling
Tilleggsforslag fra AP, SV, SP, H, FRP, Rødt:

tillegg til pkt. 2
...... for å øke kvaliteten og redusere kostnader. Saken kommer tilbake til KST for
behandling.
Rådmannens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt 10-0

