Møteprotokoll

Utvalg:

Utvalg for oppvekst og kultur

Møtested:

Moment - møterom Horisont

Dato:

26.10.2021

Tidspunkt:

10:00 -15:00

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

Funksjon
Leder
Nestleder
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Brit Marie Oddvang
Lillian Nærem
Anita Vonstad

Parti
AP
H
AP
AP
SV
AP
SP
SP
FRP
R

Varamedlem for

Carina Hoff-Johansen
Peter Eide Walseth
Malin Maria Mathisen

Stilling
sekretær
kommunaldirektør oppvekst og kultur
Barnehagesjef

Forfall: Anne Sirili (SP) meldte forfall, men ingen av varaene hadde mulighet til å stille i
møtet.
Permisjon: Alf Helge Straumfors fikk innvilget permisjon fra kl. 13.15. Han var med under
behandling av referatsakene og politiske saker 43/21, 44/21, 45/21 og 46/21.
Innkalling: Godkjent.
Saksliste: Godkjent. Christine S. Antonsen (H) avga klage på at alt ikke var med i sakslisten.

Protokollgodkjennere:
 Stig Bjarne Haugen, SP
 Christine S. Antonsen, H
 Nina Mikkelborg, FRP
Orienteringer:
Det ble orientert om følgende i møtet:
 Venteliste barnehage v/barnehagesjef Anita Vonstad
 Venteliste PPT Rana v/ kommunaldirektør oppvekst og kultur Lillian Nærem
 Oppbevaring av kanoer Rana ungdomsskole v/ kommunaldirektør oppvekst og kultur
Lillian Nærem
 Samisk undervisning v/ kommunaldirektør oppvekst og kultur Lillian Nærem

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

Saksnr.
RS 8/21

PS 43/21

Tittel
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Referat fra samarbeidsutvalgsmøte 28.september med
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Rapport over fordeling av kulturmidler Utvalg for
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Politisk møtekalender 2022
2016/2862
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Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2022-2023

2015/3608

PS 45/21

2014/1593
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Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Rana
- forskjøvet åpningstid etter høring.
Aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelse
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Kartlegging øvingslokaler

2021/2090
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Søknad om Kulturstipend 2021
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Tilskudd Tip Toe juleforestilling 2021
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Brødrene Hansens ærespris 2021
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Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Stig Bjarne
Haugen (SP) OK-møte 26.10.2021 - ledersituasjon ved
PPT og logopedtjenesten
Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Stig Bjarne
Haugen (SP) OK-møte 26.10.2021 - Logopedtjeneste
Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Nils Notler (AP) OK-møte 26.10.2021 - samisk opplæring i grunnskolen
Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Nils Notler (AP)
OK - møte 26.10.2021 - aktivitetsutstyr Rana
ungdomsskole
Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Carina HoffJohansen (AP) OK-møte 26.10.2021 - Ventelister PPT
Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Christine S.
Antonsen (H) OK- møte 26.10.2021 - venteliste
barnehager
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FO 12/21
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2021/524
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2021/524
2021/524

FO 16/21

Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Nils Notler (AP)
OK- møte 26.10.2021 - skolemat ungdomsskolen

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

2021/524

RS 8/21 Referat fra samarbeidsutvalgsmøte 28.september med vedlegg
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 8/2021 i møte den 26.10.2021:
Vedtak
Behandling
Referatsakene 8/21 og 9/21 ble tatt til orientering.

RS 9/21 Rapport over fordeling av kulturmidler Utvalg for oppvekst og kultur
26. oktober 2021
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 9/2021 i møte den 26.10.2021:
Vedtak
Behandling

PS 43/21 Politisk møtekalender 2022
Utvalg for helse- og omsorgs behandling av sak 7/2021 i møte den 26.10.2021:
Vedtak

Vedlagte politiske møteplan for 2022 med følgende starttidspunkt og plassering, for
gjeldende politiske organ godkjennes.
 Kommunestyret kl. 09.00 i kommunestyresalen 2etg, rådhuset
 Formannskapet kl. 10.00 i kommunestyresalen 2etg, rådhuset
 Utvalg for miljø, plan og ressurs kl. 10.00 i kommunestyresalen 2etg, rådhuset
 Utvalg for helse og omsorg kl. 10.00 i kommunestyresalen 2etg, rådhuset
 Utvalg for oppvekst og kultur kl. 10.00 i kommunestyresalen 2etg, rådhuset
 Eldrerådet kl. 13.00 i formannskapssalen 5etg, rådhuset
 Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse kl. 13.00 i formannskapssalen
5etg, rådhuset

Behandling
Votering:
Enstemmig vedtatt 11-0
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 43/2021 i møte den 26.10.2021:
Vedtak
Utvalg for oppvekst og kultur godkjenner politisk møteplan for 2022 med følgende
starttidspunkt og plassering:
Starttidspunkt kl. 10.00 i kommunestyresalen 2etg, rådhuset
 Onsdag 2. februar 2022
 Onsdag 23. mars 2022
 Onsdag 4. mai 2022
 Onsdag 1. juni 2022
 Onsdag 24. august 2022
 Onsdag 21. september 2022
 Onsdag 26. oktober 2022
 Onsdag 23. november 2022

Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (10-0)
PS 44/21 Skolerute for Rana kommune for skoleåret 2022-2023
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 44/2021 i møte den 26.10.2021:
Vedtak
Statsforvalterens/Nordland Fylkeskommunes forslag til skolerute for skoleåret 2022-2023
gjøres gjeldende også for grunnskolen i Rana for skoleåret 2022-2023.
Vi ber administrasjonen om å undersøke muligheten for utvidelse av høstferien i samarbeid
med fylkeskommunen, fra neste periode. (2023/2024).

Behandling
Nina Veronica Mikkelborg (FRP) la fram et tilleggspunkt:
Vi ber administrasjonen om å undersøke muligheten for utvidelse av høstferien i samarbeid
med fylkeskommunen, fra neste periode. (2023/2024)
Votering: Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt (10-0).

PS 45/21 Endring av vedtekter for kommunale barnehager i Rana - forskjøvet
åpningstid etter høring.
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 45/2021 i møte den 26.10.2021:
Vedtak
Endrede vedtekter for kommunale barnehager vedtas med endring i punkt 13 slik:
 Daglig åpningstid skal være minimum fra 06:45 til 16:15 i de kommunale
barnehagene.
 Fastsettelse eller endring av åpningstid gjøres av styrer i samråd med barnehagens
samarbeidsutvalg.
Behandling
Stig Bjarne Haugen (SP) la fram fellesforslag om endring:
 Daglig åpningstid skal være minimum fra 06:45 til 16:15 i de kommunale
barnehagene.
 Fastsettelse eller endring av åpningstid gjøres av styrer i samråd med barnehagens
samarbeidsutvalg.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot fellesforslaget. Fellesforslaget ble enstemmig
vedtatt (10-0).
PS 46/21 Aktivitetstilbud for personer med funksjonsnedsettelse
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 46/2021 i møte den 26.10.2021:
Vedtak
Saken ble tatt til orientering.
Behandling

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (10-0)

PS 47/21 Kartlegging øvingslokaler
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 47/2021 i møte den 26.10.2021:
Vedtak
 Det settes ned en gruppe som sammen skal se på og ytterligere kartlegge behov,
samt se på aktuelle løsninger og økonomiske konsekvenser.
 Gruppen nedsettes og ledes av kultursjef.
 Gruppen settes sammen med representant fra Rana kulturskole, Fritidstjenesten, det
tidligere styret i Rockens Hus og Park22.
 På bakgrunn av gruppas arbeid leverer rådmannen en sak til politisk behandling
innen 31. mars 2022. Saken skal synliggjøre behov og peke på realiserbare
alternativer for å få på plass egnede øvingslokaler.
Behandling
Administrasjon endret datoen i punkt 4 i innstillingen fra november til 31. mars 2022.
Rådmannens innstilling med endringene gjort av administrasjon ble enstemmig vedtatt (9-0)

PS 48/21 Søknad om Kulturstipend 2021
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 48/2021 i møte den 26.10.2021:
Vedtak
Halvor Scjelderup tildeles kulturstipend på kr. 7500,- i henhold til Forskrift om tildeling av
tilskudd til kulturelle formål, Rana kommune, Nordland §11.
Tilskuddet utbetales over konto Kulturstipend 5301 14717 3770.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (9-0)

PS 49/21 Tilskudd Tip Toe juleforestilling 2021
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 49/2021 i møte den 26.10.2021:

Vedtak
Tip Toe dansestudio tildeles et tilskudd på kr. 20 000,- til årets juleforestilling. Tilskuddet
tildeles i henhold til Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, Rana kommune,
Nordland § 14.
Tilskuddet dekkes over konto 5302 14700 3770 Kulturelle tiltak.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (9-0)

PS 50/21 Rana kommunes kulturpris 2021
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 50/2021 i møte den 26.10.2021:
Vedtak
Rana kommunes kulturpris 2021 tildeles Ronja-Katrin Larsen.
Behandling
Saken ble lagt fram uten innstilling.
Utvalg for oppvekst og kultur la fram fellesforslag på Ronja-Katrin Larsen som vinner av Rana
kommunes kulturpris 2021.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt (9-0)
PS 51/21 Brødrene Hansens ærespris 2021
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 51/2021 i møte den 26.10.2021:
Vedtak
Brødrene Hansens ærespris 2021 deles ikke ut i 2021.
Behandling
Christine S. Antonsen (H) la fram fellesforslag fra utvalg for oppvekst og kultur på at
æresprisen ikke deles ut i 2021.
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt (9-0)
FO 10/21 Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Stig Bjarne Haugen (SP) OK-møte
26.10.2021 - ledersituasjon ved PPT og logopedtjenesten

Utvalg for oppvekst og kultur sin behandling av sak 10/2021 i møte den 26.10.2021:
Behandling
Spørsmål:
PPT Rana og Logopedtjenesten har fortsatt ikke fast ansatt leder. Jeg finner i kommunens
postliste at de ansatte ved PPT Rana og Logopedtjenesten i Rana har sendt brev til Rana
kommune v/stabsleder den 11.10.21 der de uttrykker bekymring for en vedvarende
situasjon uten kontinuitet i ledelsen, nå uten bedring i sikte etter at konstituert leder ikke
fikk den utlyste stillingen pga. for høyt lønnskrav.
1. Hva er Rana kommunes lønnspolitikk for slike lederstillinger? Meg bekjent var tilbudet
ikke mer enn 17.000 høyere enn det enkelte ansatte i tjenesten tjener, hvilket virker urimelig
lite for en slik lederstilling.
2. Hva er differansen i øvrige tilsvarene lederstillinger i kommunen, og er det forskjell på om
arbeidsplassen er kvinnedominert eller ikke?
3. Hvilken plan har Rana kommune for å få tilsatt leder for PPT og Logopedtjenesten?
4. De ansatte ba i brevet nevnt ovenfor om et møte med stabsleder for å få avklart veien
videre, da det er stor usikkerhet i organisasjonen. Er dette imøtekommet?
Svar fra kommunaldirektør oppvekst og kultur Lillian Nærem:
Ansatte har mulighet til å ta opp personalmessige forhold inkludert lønn gjennom sin
fagforening.
Leder fikk et svært godt lønnstilbud sett opp mot andre stillinger det er naturlig å
sammenligne seg med og det er på ingen måte et kjønnsrelatert spørsmål. Tilbudet lå sågar
over lønna til hennes leder, noe vi anså som uheldig og ville ha kompensert for ved årets
lønnsforhandlinger.
Nevnte leder ville ikke konstitueres i stillingen i påvente av ny tilsetting. Heldigvis klarte vi å
få inn en meget godt kvalifisert leder i en 6 måneders kontrakt i påvente av ny tilsetting.
Det er avholdt møte i henhold til ønske.

FO 11/21 Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Stig Bjarne Haugen (SP) OKmøte 26.10.2021 - Logopedtjeneste
Utvalg for oppvekst og kultur sin behandling av sak 11/2021 i møte den 26.10.2021:
Behandling
Spørsmål med svar fra kommunaldirektør oppvekst og kultur Lillian Nærem:
I RanaNo kunne vi nylig lese om Annie som har måttet vente ti måneder på logoped. Det er
alt for lenge, og det gjelder ikke bare henne. Det ble fra avisa stilt noen spørsmål som ikke
ble besvart, ber herved om svar på dem.
– Skal det ansettes flere logopeder i kommunen?
Nei
– Hvor mange førskolebarn får i dag hjelp av logoped gjennom kommunen?
Det er 39 førskolebarn får oppfølging av logoped.
– Hvor mange av dem fikk ikke hjelp før de begynte på skole i høst?
Det er 7 barn som står på vent.
– Ber dere foreldre om å søke hjelp privat?
Nei, det gjør vi ikke. De som ikke er innenfor vår målgruppe, anbefaler vi å ta kontakt med
privat logoped.
Jeg lurer videre på hvilke tiltak som er gjort, og som skal gjøres for å få god hjelp tidlig til en
svært sårbar gruppe, slik andre kommuner klarer.
Svar:
Vi jobber kontinuerlig med å redusere ventetiden. Vi er i gang med prosjektet, Tidlig inn
Rana, som har et overordnet mål om å snu ressursinnsatsen fra reparasjon til forebygging og
tidlig innsats. Dette innebærer at forebyggende arbeid skal være en del av den daglige
driften i oppvekst- og kultursektoren. Tidlig innsats innebærer at vi går tidlig inn med
tverrfaglig innsats, eksempelvis allerede i barnehagen eller skolen, som vil medføre mindre
behov for tiltak. Målet for logopedtjenesten er at ventelisten skal bort og antall henvisninger
til logopedtjenesten skal stabilisere seg.

FO 12/21 Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Nils Notler (AP) - OK-møte
26.10.2021 - samisk opplæring i grunnskolen
Utvalg for oppvekst og kultur sin behandling av sak 12/2021 i møte den 26.10.2021:
Behandling
Spørsmål:
Hvordan organiseres samisk opplæring i grunnskolen?
Svar fra kommunaldirektør oppvekst og kultur Lillian Nærem:
Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir
oppfylt. (jf. opplæringslov og læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020) Skoleeier skal se til at
det gis forsvarlig opplæring i samisk.
I Ranaskolen har vi de siste årene hatt 6-10 elever som har benyttet seg av sin rett til samisk
opplæring. Vi har i dag 10 elever fordelt på sørsamisk, nordsamisk samt 1 elev som får tilbud
om lulesamisk språkopplæring. Opplæringen tilbys i hovedsak som nettundervisning, og i
noen grad i kombinasjon med språksamlinger (ukesamlinger for de som ønsker det).
Opplæringen tilbys i samarbeid med Sør-samisk kunnskapspark i Hattfjelldal.
Gledelig nok ser vi en liten økning i antall barn som ønsker opplæring i samisk, og vi har i år
også fått elever på 1. trinn. Det at vi nå har elever på laveste trinn krever at vi må
videreutvikle hvordan lokal skole understøtter den nettbaserte opplæringens. Vi har derfor
avtalt et samarbeidsmøte med sørsamisk kunnskapspark den 29. oktober, der vi skal
diskutere revidert samarbeidsavtale, og hvordan vi i felleskap sikrer et godt
skole/hjemsamarbeid, samt hvordan tilby en fleksibel og godt tilpasset språkopplæring som
gir økt motivasjon og mestring for eleven.
Skolesjef har hatt samarbeidsmøter og er i dialog med Raanen Saemieh, der tema har vært
informasjonsarbeid og andre mulige samarbeidsområder som kan styrke og videreutvikle
tilbudet på samisk og aktivitet rundt samisk kultur. Vi tenker også bidra inn i samhandling
med Vitensenter Nordland på dette området.
Statsforvalteren i Nordland tildeler timer og utbetaler refusjon til kommuner i Nordland som
gir opplæring i sørsamisk, lulesamisk eller nordsamisk.

FO 13/21 Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Nils Notler (AP) OK - møte
26.10.2021 - aktivitetsutstyr Rana ungdomsskole
Utvalg for oppvekst og kultur sin behandling av sak 13/2021 i møte den 26.10.2021:
Behandling
Spørsmål:
Hvordan lagres kanoer og annet aktivitetsutstyr ved Rana ungdomsskole?
Svar fra kommunaldirektør oppvekst og kultur Lillian Nærem:
Etter etablering av Rana ungdomsskole har skolen ikke funnet en permanent løsning for
lagring av en henger med 6 kanoer og annet aktivitetsutstyr som bl. annet benyttes i SEIREtilbudet, kroppsøving osv. Lagringsbehovet for lagring av henger og utstyr ble meldt inn i
forbindelse med prosjektering av Rana ungdomsskole. Behovet er pr. dato ikke dekket.
Tilhengeren med 6 kanoer har vært lagret midlertidig på Selfors, men denne løsningen kan
ikke benyttes i vinter. Annet utstyr har vært lagret i kjellerarealer og andre tilgjengelige rom
ved de to skolestedene. Saken tas opp på nytt med tekniske tjenester / KF bygg for å finne
en mer permanent løsning på lagringsbehovet (helst innendørs)

FO 14/21 Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Carina Hoff-Johansen (AP)
OK-møte 26.10.2021 - Ventelister PPT
Utvalg for oppvekst og kultur sin behandling av sak 14/2021 i møte den 26.10.2021:
Behandling
Spørsmål:
Hvor store er ventelistene og ventetiden i PPT?

Svar gitt fra kommunaldirektør oppvekst og kultur Lillian Nærem:
Venteliste
3. kvartal i 2021

3. kvartal i 2020

Antall saker på ventelisten

49

80

Antall henviste saker

11

10

Gjennomsnittlig ventetid
2019

1 år

Desember 2020

229 dager

Juni 2021

103 dager

Oktober 2021

165 dager

 Har ingen saker som har stått over 1 år på ventelisten, den som har stått lengst er fra

desember 2020.
 Hadde forventet nedgang i henvisninger etter håndboken for tilpasset opplæring,

henvising fra skolene er stabil og vi ser en liten økning hos kommunal og private
barnehager. Dette antas å skyldes stadig strammere økonomiske rammer.
 Stor andel av de som blir henvist er for lese- og skrivevansker.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra meldt sak til sakkyndig vurdering er ferdig for
tidsrommet januar – oktober2021 er 4,9 mnd (ferieavvikling og skoleferie i to mnd), januar –
juni 2021 er 2,3 mnd.
Årsak til at noen saker har lengre saksbehandlingstid/ ventetid – kan være at PPT venter på
dokumentasjon fra skoler og andre instanser og utredninger. Det er imidlertid viktig å vite at
selv om det ikke foreligger en sakkyndig vurdering settes det inn tiltak i barnehagene og
skolene i påvente av denne.
Første halvår i år var det en økning med 13 henvisninger fra Rana kommune sammenlignet
med 2020.

FO 15/21 Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Christine S. Antonsen (H)
OK- møte 26.10.2021 - venteliste barnehager
Utvalg for oppvekst og kultur sin behandling av sak 15/2021 i møte den 26.10.2021:
Behandling
Spørsmål:
Hvor mange barn står det på ventelista i barnehagene?
Svar gitt av barnehagesjef Anita Vonstad:
Ønsket plass:

Innen
01.01.2022
Innen
01.03.2022

Kommunale

Private

Totalt antall barn på

barnehager

barnehager

ventelisten

13

5

18

25

20

45

Totalt startet det opp 268 nye barn høsten 2021.
Det var til sammen for alle barnehagene 1196 barn høsten 2020
666 i private barnehager (665 barn pr. 15.12.2019)
530 i kommunale barnehager (799 barn pr. 15.12. 2019)
Der er pr. d.d. 1148 barn i barnehagene
Fordelt på
 490 barn i kommunal barnehage
 658 i private barnehager
En nedgang på 48 barn. Styrt reduksjon.
Det er pr. 25. oktober tatt inn 18 barn uten rettighet i private barnehager, (barn født etter 30.
november 2020)

0 barn uten rettighet i kommunale barnehager.

FO 16/21 Skriftlig spørsmål til administrasjon fra Nils Notler (AP) OK- møte
26.10.2021 - skolemat ungdomsskolen
Utvalg for oppvekst og kultur sin behandling av sak 16/2021 i møte den 26.10.2021:
Behandling
Spørsmål:
Hva er status for skolemat i ungdomsskolen?

Svar fra kommunaldirektør oppvekst og kultur Lillian Nærem:
Storforshei barne- og ungdomsskole
Skolen har arealer som har gjort det mulig og servere formiddagsmat gjennom hele
koronaperioden. Dette uavhengig av grønt, gult og rødt nivå, bortsett fra to-tre uker der vi
alle måtte områ seg litt i 2020, og de dagene/ukene der elevene hadde digital undervisning.
Har sammen med elevrådet besluttet at vi går gradvis tilbake til ordinær organisering med
matservering fra skolekjøkkenet i løpet av november

Utskarpen barne -og ungdomsskole
Skolen har vært smittefri og hatt lunsjordning hele 2021, også på gult nivå. Skolen har
pekebufet, der ansatt legger på fatene til elevene, dermed reduseres kontaktpunkt. Vi har så
få elever at vi har sett at dette fungerer utmerket, og har derfor videreført dette også nå. En
effektiv ordning som fører til lite matsvinn og redusert rydding/renhold. Det er en assistent
som ordner til, serverer, rydder og noterer opp bestilling.

Rana ungdomsskole
Skolen har ikke kunnet tilby skolefrokost så lenge vi har vært på gult/rødt nivå.
Få dager etter at skolen åpnet på grønt kom skolen i gang med skolefrokost igjen. Den blir

gjennomført i begge bygg som tidligere beskrevet; buffet med brødmat, assortert utvalg
pålegg, havregrøt, frukt og grønnsaker. Melk og te som drikkealternativ. Gluten – og
laktoseintoleranse er hensyntatt. Elevene får også tilbud om å lage seg skolemat under
frokosten.
Skolen vil se på muligheten for å tilby lunsj også, sammen med FAU og elevrådet.

