Møteprotokoll

Utvalg:

Utvalg for oppvekst og kultur

Møtested:

Nye Gruben barneskole -

Dato:

23.11.2021

Tidspunkt:

10:00 -14:50

Til stede:
Navn
Nils Notler
Christine Schybaj Antonsen
Rolf Solvang
Fransisca Kappfjell Herbst
Malin Maria Mathisen
Stig Bjarne Haugen
Nina Veronica Mikkelborg
Hallstein Hegerholm

Funksjon
Leder
Nestleder
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Lillian Nærem
Pål Stian Sjåvik
Pål Homnes
Holger Eskil Nyheim

Parti Varamedlem for
AP
H
AP
Carina Hoff-Johansen
AP
MDG
SP
FRP
R
Alf Helge Straumfors

Stilling
kommunaldirektør oppvekst og kultur
Skolesjef
avdelingsleder park og idrett
sekretariatet

Innkalling: Godkjent
Saksliste: Godkjent
Fravær: John Erik Andersen (SV), Anne Sirili (SP), Vegar Alterås (SP) meldte forfall til møtet.
Det lyktes ikke å få inn vara for representantene. Møtet ble derfor satt med 8
representanter.
Permisjon: Rolf solvang (AP) ble innvilget permisjon fra kl. 10:35. Han var med under
behandling av sak PS 54, 55 og 56.

Habilitet: Fransisca K. Herbst (AP) erklærte seg inhabil i sak PS 59/21 "Dioc Big Band Tilskudd julekonsert 2021", og var ikke med under behandling av saken.
Protokollgodkjennere:
 Stig Bjarne Haugen, SP
 Christine S. Antonsen, H
 Nina Mikkelborg, FRP
Befaring: Utvalget fikk en omvisning ved nye Gruben barneskole.
Orienteringer:
 Planlagt visning av film, konsert Petrosavorsk ble ikke gjennomført.
 Kommunaldirektør oppvekst og kultur Lillian Nærem orienterte om Optimisten.

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 12/21
RS 13/21
PS 54/21
PS 55/21

Tittel
Referat fra samarbeidsutvalgsmøte 04.11.2021
Utskarpen barne- og ungdomsskole
Rapport over fordeling av kulturmidler Utvalg for
oppvekst og kultur 23. november 2021
Søknad om ny partnerskapsavtale med Åga IL.

Lukket Arkiv-saksnr
2020/9028
2019/1487
2016/1203
2017/1414

PS 58/21

Søknad om ny partnerskapsavtale med Bossmo &
Ytteren IL - Skillevollen idrettspark
Plan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplan
og prioritering av spillemidler for 2021, med tildeling i
2022.
Opprusting og utbedring av Skonseng og Storforshei
skoler
Vikabandet - søknad om tilskudd,

PS 59/21

DIOC BIG BAND - tilskudd julekonsert 2021

2020/1170

PS 60/21

Søknad om tilskudd kortfilm - Mattima films

2021/4148

PS 61/21

Søknad om prosjektmidler til galleribelysning

2019/3085

PS 62/21

Gruben musikkorps - tilskudd konsert

2021/4230

PS 63/21

Etablering av internasjonalt grunnskoletilbud i Rana
kommune
Boligstrategi 2022-2025 Rana kommune

2021/4225

PS 56/21
PS 57/21

PS 64/21

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

2021/4005
2021/4170
2021/3792

2021/4261

RS 12/21 Referat fra samarbeidsutvalgsmøte 04.11.2021 Utskarpen barne- og
ungdomsskole
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 12/2021 i møte den 23.11.2021:
Vedtak
Behandling
Referatsaken 12/21 ble tatt til orientering.

RS 13/21 Rapport over fordeling av kulturmidler Utvalg for oppvekst og kultur
23. november 2021
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 13/2021 i møte den 23.11.2021:
Vedtak
Utvalg for oppvekst og kultur ber om å få beholde de midler som utvalget skulle ha delt ut i
2021, og få de overført til 2022.
Det har vært en spesiell situasjon i Norge og verden siden 12.03.2020 på grunn av Covid-19. I
store perioder har Norge vært stengt ned og det har vært få kulturelle tilstelninger i
kommunen vår. Dette har gjort at vi ikke har delt ut alle midler vi skulle gjort i 2021. Utvalget
ber om å få beholde disse midlene over til budsjett 2022, slik at vi kan hjelpe flere i 2022 når
det blir normale tilstander i kommunen.
Behandling
Saken ble politisk behandlet, og skal videreføres i formannskapet og kommunestyret.
Utvalg for oppvekst og kultur ber om å få beholde de midler som utvalget skulle ha delt ut i
2021, og få de overført til 2022.
Det har vært en spesiell situasjon i Norge og verden siden 12.03.2020 på grunn av Covid-19. I
store perioder har Norge vært stengt ned og det har vært få kulturelle tilstelninger i
kommunen vår. Dette har gjort at vi ikke har delt ut alle midler vi skulle gjort i 2021. Utvalget
ber om å få beholde disse midlene over til budsjett 2022, slik at vi kan hjelpe flere i 2022 når
det blir normale tilstander i kommunen.
Votering: Enstemmig vedtatt (7-0)

PS 54/21 Søknad om ny partnerskapsavtale med Åga IL.
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 54/2021 i møte den 23.11.2021:
Vedtak
Det inngås partnerskapsavtale med Åga IL med en varighet på 5 år (2022 – 2026) hvor
avtalebeløpet er kr. 210 000,- (indeksregulert pr. august 2021).
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (8-0)

PS 55/21 Søknad om ny partnerskapsavtale med Bossmo & Ytteren IL Skillevollen idrettspark
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 55/2021 i møte den 23.11.2021:
Vedtak
1.Det inngås partnerskapsavtale med Bossmo & Ytteren IL med en varighet på 5 år (2022 –
2026) hvor avtalebeløpet er kr. 1 313 000,- (indeksregulert pr. august 2021).
2.Følgende endring i partnerskapsavtalen pkt. 6.2, første kulepunkt: Kan bidra til brøyting og
strøing ved parkeringsplassen ved Skillevollen idrettspark ved ledig kapasitet innenfor
ordinær arbeidstid på hverdager (kl. 07.00 – 15.00).
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (8-0)

PS 56/21 Plan for idrett og friluftsliv - rullering av handlingsplan og
prioritering av spillemidler for 2021, med tildeling i 2022.
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 56/2021 i møte den 23.11.2021:
Vedtak
Rana kommune påtar seg de forpliktelser som kommer frem av Kulturdepartementets
bestemmelser i tilknytning til spillemiddelordningen, og vedtar handlingsprogram med
forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for 2021 i samsvar med liste datert 26.
oktober 2021 (vedlegg 1).

Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (8-0)

PS 57/21 Opprusting og utbedring av Skonseng og Storforshei skoler
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 57/2021 i møte den 23.11.2021:
Vedtak
 Kostnadsoverslag for opprustning av Storforshei og Skonseng skolebygg tas til
orientering.
 Kommunestyret ber om at følgende utredes
- Ny ungdomsskoledel og renovering av dagen barneskole på Storforshei
- Renovering av Skonseng skole
 Kostnader for utredningen dekkes av disposisjonsfondet.
Behandling
Utvalget la fram fellesforslag:
 Kostnadsoverslag for opprustning av Storforshei og Skonseng skolebygg tas til
orientering.
 Kommunestyret ber om at følgende utredes
- Ny ungdomsskoledel og renovering av dagen barneskole på Storforshei
- Renovering av Skonseng skole
 Kostnader for utredningen dekkes av disposisjonsfondet.
Votering: Fellesforslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling. Fellesforslaget ble
enstemmig vedtatt (7-0) og rådmannens innstilling falt.

PS 58/21 Vikabandet - søknad om tilskudd,
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 58/2021 i møte den 23.11.2021:
Vedtak

Vikabandet tildeles et tilskudd på kr. 5000,- til sin konsert En musikalsk reise uten
karanteneplikt.
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 (7-0).

PS 59/21 DIOC BIG BAND - tilskudd julekonsert 2021
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 59/2021 i møte den 23.11.2021:
Vedtak
DIOC Big Band tildeles et tilskudd på kr. 10 000,- til sine julekonserter Swing it, it’s Christmas
time.
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
Representant Fransisca Herbst erklærte seg som inhabil og var ikke med under behandling
av saken.
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (6-0).

PS 60/21 Søknad om tilskudd kortfilm - Mattima films
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 60/2021 i møte den 23.11.2021:
Vedtak
Mattima films tildeles tilskudd på kr. 25 000,- til sitt filmprosjekt «The Cabinet of dr. Winge».
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 innstiling ble enstemmig vedtatt (7-0)

PS 61/21 Søknad om prosjektmidler til galleribelysning
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 61/2021 i møte den 23.11.2021:
Vedtak
Søknaden avslås.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (7-0)

PS 62/21 Gruben musikkorps - tilskudd konsert
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 62/2021 i møte den 23.11.2021:
Vedtak
Gruben musikkorps tildeles et tilskudd på kr. 5000,- til sin Stemningskonsert i lys og bilder
2021.
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 (7-0).

PS 63/21 Etablering av internasjonalt grunnskoletilbud i Rana kommune
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 63/2021 i møte den 23.11.2021:
Vedtak
1.Kommunestyret tar fremlagte forstudie for etablering av en internasjonal skole til
orientering

2.Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette et forprosjekt, der saken belyses
ytterligere før saken legges frem for ny behandling.
3.Det lyses ut en 1-årig stilling som prosjektleder for «Forprosjekt – Internasjonalt
skoletilbud i Rana». Rådmann kommer tilbake til finansiering med 1 mill. kr. i forbindelse
med reguleringssak i 2022.
4.Det gjennomføres en spørreundersøkelse i løpet av januar for å avdekke interesse og
betalingsvilje for elever som i dag går i offentlig skole og kan tenkes å delta i et internasjonalt
undervisningstilbud.
Behandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt (7-0)

PS 64/21 Boligstrategi 2022-2025 Rana kommune
Utvalg for helse- og omsorgs behandling av sak 8/2021 i møte den 23.11.2021:
Vedtak
1.Kommunestyret vedtar «Boligstrategi 2022-2025 Rana kommune». Boligstrategien
revideres ved behov, og legges frem til politisk behandling dersom det gjøres vesentlige
endringer.
2.Rana kommune tar i bruk utbyggingsavtaler i større utbyggings- og boligprosjekt, jfr.
kapittel 17 i plan- og bygningsloven.
Behandling
Votering:
Enstemmig vedtatt (10-0)
Utvalg for oppvekst og kulturs behandling av sak 64/2021 i møte den 23.11.2021:
Vedtak
1.Kommunestyret vedtar «Boligstrategi 2022-2025 Rana kommune». Boligstrategien
revideres ved behov, og legges frem til politisk behandling dersom det gjøres vesentlige
endringer.
2.Rana kommune tar i bruk utbyggingsavtaler i større utbyggings- og boligprosjekt, jfr.
kapittel 17 i plan- og bygningsloven.

 Legge til ekstra punkt i boligstrategien under punkt 1.3 Boligbygging som
tilrettelegger for ønsket utvikling og vekst. " Sikre at alle innbyggere har tilgang til
attraktive leke- og grøntarealer i sitt bolig miljø"
 Legge til følgende tekst ", og tilsyn hos private aktører i utleiemarkedet" bak teksten
til punkt 1.1.3 i boligstrategien.
Behandling
Utvalget la fram to tilleggsforslag:
 Legge til ekstra punkt i boligstrategien under punkt 1.3 Boligbygging som
tilrettelegger for ønsket utvikling og vekst. " Sikre at alle innbyggere har tilgang til
attraktive leke- og grøntarealer i sitt bolig miljø"
 Legge til følgende tekst ", og tilsyn hos private aktører i utleiemarkedet" bak teksten
til punkt 1.1.3 i boligstrategien.
Votering: Rådmannens innstilling med tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt (7-0).

