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Utvalg for oppvekst og kultur
Kommunestyresalen, 2. etg., Rådhuset/ Park 22
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Navn
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MEDL

Representerer
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SP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Jan Inge Rødahl
Anne Blyseth
Rolf Solvang
Peter Eide Walseth
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Lillian Nærem
Frode Berg
Geir Waage
Pål Sjåvik
Rita Jørgensdatter
Nils-Jørgen Mehus
Veronica Olsen
Sonja Skogvoll

Representerer
SP
AP

Stilling
Kommunaldirektør oppvekst og kultur
Kommuneoverlege
Ordfører
Skolesjef
Kultursjef
Rådgiver oppvekst og kultur
Sekretær
Sekretær

Møteformalia
Merknad til innkalling: Godkjent
Merknader til saksliste: Godkjent
Forfall: Peter Eide Walseth(AP) hadde forfall fra kl.12:00 og var ikke med ved behandling av
politiske saker. Rolf Solvang(AP) kom inn som vara.
Protokollgodkjennere:
Stig Bjarne Haugen(SP)
John Erik Andersen(SV)
Christine S. Antonsen(H)
Spørsmål og svar til/fra administrasjon:
Spørsmål fra Nina Mikkelborg(FRP)
Skoleskyssordningen for barn bosatt i Langneset har siden Langneset skole ble nedlagt vært
gratis for elever ved 1 - 4 trinn etter hard kamp fra foresatte. Dette fordi skoleveien mellom
Langneset og Lyngheim er preget av mye farlig trafikk, senest i sommer ble et barn påkjørt på
gangoverfeltet ved Kiwi i langneset på tur til skolen.
Skoleskyssordningen har i utgangspunktet fungert fint, og skyssbevis har blitt utstedt
automatisk slik at familiene ikke har måtte gjort noe for å få denne ordningen. I tillegg har barn
med astma og/eller allergi fått dekket skyss etter 4 trinn, gjennom søknad med vedlagt
legeerklæring.
For oss er det viktig å understreke at disse barna skal gå ca. 3,3 km langs en tungt trafikkert vei,
i morgenrushet. Vi mener det er grunnleggende viktig at trafikksikkerhet hensyntas når man
legger føringer for skoleskyssordningen. Derfor lurer vi på hva det er som gjør at trafikken i
sentrum er mindre farlig for en tiåring enn for en niåring, er det foretatt risikovurderinger rundt
dette?
Nå er reglene endret, alle barn inkludert elever fra 1 - 4 trinn må søke om skoleskyssen. Dette
anser vi i Rana FrP som unødvendig byråkrati, vi lurer derfor på hvorfor kommunen har valgt å
innføre dette kravet om å søke for å få skoleskyss. Er det nå umulig at man kan utstedte
skoleskyss bevis automatisk til elever bosatt i Langneset?
Foresatte betaler i dag 32 kroner hver vei for elever de mener ikke kan gå alene til skolen. To
barn utgjør 128 kroner hver dag, sluttsummen blir da 24 320 kr i året. Kommunen ønsker
mindre trafikk i sentrum, men med så store summer velger man heller å kjøre barna selv og det
genererer mer trafikk, ikke mindre.
Vi mener derfor kommunen må kunne tilby gratis skoleskyss for alle barneskoleelever som bor
i Langneset. Vi lurer på hvor mye Rana kommune betaler i dag for skoleskyss til elevene og
hvor mye det vil koste å gi skoleskyss til elever som bor på Langneset også fra 5 - 7 trinn? Hvor
mange elever er bosatt i Langneset? Holder det med skolebussen som allerede går hver morgen
fra Langneset, eller må det settes opp ny dersom kommunen skulle tilby skoleskyss også for
elever ved 5 - 7 trinn?

Har vi andre steder i kommunen med ordninger som dette pga trafikksikkerhet? Og er det steder
hvor denne ordningen med skoleskyss burde vært utredet?
Dersom det er for dyrt for kommunen å dekke skoleskyssen for alle barneskoleelever burde
kommunen jobbe opp mot fylkeskommunen, for å innføre en rabattert pris for månedskort til
barn på lik linje med studenter.
Oppsummering av spørsmål:
1. Hva det er som gjør at trafikken i sentrum er mindre farlig for en tiåring enn for en
niåring?
2. Er det foretatt risikovurderinger rundt dette?
3. Hvorfor har kommunen valgt å innføre krav om å søke for å få skoleskyss?
4. Er det ikke mulig å fortsette ordningen med å utstedte skoleskyssbevis automatisk til
elevene bosatt i Langneset?
5. Hvor mye betaler Rana kommune i dag for skoleskyss til elevene bosatt i Langneset?
6. Hvor mye vil det koste å gi skoleskyss til elever som bor i Langneset også fra 5 - 7
trinn?
7. Hvor mange elever er bosatt i Langneset?
8. Holder det med skolebussen som allerede går hver morgen fra Langneset, eller må det
settes opp ny dersom kommunen skulle tilby skoleskyss også for elever ved 5 - 7 trinn?
9. Har vi andre steder med farlig trafikk i kommunen vi bruker en slik skoleskyssordning
til?
10. Er det flere steder i kommunen vi burde fått utredet for skoleskyss grunnet farlig
skolevei?
-Nina V. Mikkelborg, Rana FrP.
Svar fra kommunaldirektør Lillian Nærem:
Retningslinjene for særlig farlig skolevei er fra 2006. Det er disse vi følger i dag. Der er elever
1.- 4. trinn, bosatt i Langneset, innvilget fri skoleskyss.
Forut for vedtatte retningslinjer ble strekningen risikovurdert i forbindelse med utarbeidelsen.
De som er innvilget skoleskyss må ikke søke på nytt hvert år. De som må søke er nye 1.
klassinger, når eleven skal over til ungdomsskole, ved endringer som delt bosted og nyankomne
elever.
https://www.rana.kommune.no/barn_familie_skole/skole_sfo/ranaskolen/Sider/Skoleskyss.aspx.
Rana kommune betaler bussbilletten til Nordland Fylkeskommune per elev per dag for elever
med ordinær fri skoleskyss. Rana kommune betaler denne summen også for elever med vedtak
om fri skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei så fremt disse kan følge allerede oppsatte
busser. Må det settes ikke ekstra transport belastes kommune for dette når det gjelder farlig
skolevei.
Kilometergrensen for fri skoleskyss er fastsatt i Opplæringsloven § 7, denne skoleskyssen er
Fylkeskommunen ansvarlig for. Kommunen fastsetter retningslinjer for avstand under denne
grensen.
I retningslinjene for særlig farlig skolevei finner du de områdene som er omfattet.

https://www.rana.kommune.no/barn_familie_skole/skole_sfo/Documents/skoleskyss.pdf
- dette gjelder Gamle Nesnavei til Båsmå barneskole
- Steinbekkhaugveien , Brennåsveien og Hammerveien til Gruben barneskole
- Åenget til Selfors b
- Langfjellveien, Plurheiveien, Røvassdalsveien med flere til Skonseng skole
- Nevermoen, Fjellbakken og Solbrå til Storforeshei skole
- RV mot Stokkvågen og mot Nesna, Dilkestad til Utskarpen skole
Dersom det skal gjøres noe med betingelsene for å få tildelt skoleskyss, må retningslinjene
revideres.
Orienteringer/informasjon:
Det ble gitt opplæring i elektronisk registrering av reiseregning og møtegodtgjørelse, og to
felles orienteringer sammen med utvalget for helse og omsorg:
- Orientering om barneverntjenesten i Rana ved kommunaldirektør oppvekst og kultur
Lillian Nærem
- Orientering Korona-viruset ved kommuneoverlege Frode Berg og ordfører Geir Waage
Det var orientering om skolesituasjonen i lukket møte jr. offentleglova § 13 ved
kommunaldirektør oppvekt og kultur Lillian Nærem og skolesjef Pål Sjåvik.
Utvalget var på befaring på Rana biblioteket og Park 22.

PS 10/20 Referatsaker
Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 10.03.2020 - sak 10/20
Behandling: RS 15/20 ble behandlet som en politisk sak PS 20/20. De andre RS ble tatt til
orientering.

RS 15/20 Tilstandsrapport grunnskolen i rana kommune 2020
RS 16/20 Referat fra samarbeidsutvalg 06.01.20 Båsmo barnehage
RS 17/20 Referat fra møte i samarbeidsutvalget - Barnas hus 12.12.2019
RS 18/20 Rapport beredskapsvakta barneverntjenesten
RS 19/20 Rapport over fordeling av kulturmidler OK-utvalget pr. mars 2020

PS 11/20 Fordeling av tilskudd kultur 2020
Rådmannens innstilling
Oppvekst- og kulturutvalget vedtar fordeling av kulturelle tilskudd for 2020, i tråd med
saksframlegget.

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 10.03.2020 – sak 11/20
Vedtak:
Oppvekst- og kulturutvalget vedtar fordeling av kulturelle tilskudd for 2020, i tråd med
saksframlegget.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt (10-0).

PS 12/20 Søknad om kulturstøtte til Svartisenfestivalen 2020
Rådmannens innstilling
Svartisfestivalen innvilges tilskudd på kr. 15 000 til Svartisfestivalen 2020.
Tilskuddet dekkes over konto for kulturelle tiltak 5302 14700 3850

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 10.03.2020 – sak 12/20

Vedtak:
Svartisfestivalen innvilges tilskudd på kr. 15 000 til Svartisfestivalen 2020.
Tilskuddet dekkes over konto for kulturelle tiltak 5302 14700 3850.
Votering: Innstilling ble enstemmig vedtatt (10-0).

PS 13/20 Søknad om støtte til deltakelse i norgesmesterskap for
Janitsjarkorps 2020
Rådmannens innstilling
Mo Hornmusikk gis et tilskudd på kr. 30 000 til deltakelse i norgesmesterskap 2020.
Tilskuddet dekkes av konto 5302 14700 3850

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 10.03.2020 – sak 13/20
Vedtak:
Mo Hornmusikk gis et tilskudd på kr. 30 000 til deltakelse i norgesmesterskap 2020.
Tilskuddet dekkes av konto 5302 14700 3850.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt (10-0).

PS 14/20 Søknad om tilskudd til Bakeribyggfestivalen
Rådmannens innstilling
Bakeribyggfestivalen tildeles et tilskudd på kr 20 000,- for 2020
Tilskuddet dekkes over konto 5302 14700 3850

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 10.03.2020 - sak 14/20
Vedtak:
Bakeribyggfestivalen tildeles et tilskudd på kr 20 000,- for 2020.
Tilskuddet dekkes over konto 5302 14700 3850.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt (10-0).

PS 15/20 Søknad om tilskudd til prosjekt "Hip Hop arena Helgeland"
Rådmannens innstilling
Prosjekt Hip Hop arena Helgeland gis et tilskudd på kr. 20 000.
Tilskuddet dekkes av konto 5302 14700 3850

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 10.03.2020 - sak 15/20
Vedtak:
Prosjekt Hip Hop arena Helgeland gis et tilskudd på kr. 20 000.
Tilskuddet dekkes av konto 5302 14700 3850.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt (10-0).

PS 16/20 Søknad om støtte til filmprosjekt
Rådmannens innstilling
Det er ikke rom for å prioritere filmprosjektet «Nordlands Jeanne d’Arc», og prosjektet avslås
dermed.

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 10.03.2020 - sak 16/20
Vedtak:
Saken oversendes Formannskapet. Mener dette er et godt prosjekt som Rana bør støtte.
Behandling:
Nytt forslag fra Nina Mikkelborg(FRP), Stig Bjarne Haugen(SP), Alf Helge Straumfors(Rødt)
og Jan Inge Rødahl(V): Saken oversendes formannskapet. Mener dette er et godt prosjekt som
Rana bør støtte.
Votering:
Rådmannens innstilling falt med 4 stemmer(AP,H) mot 6 stemmer(V,FRP,Rødt,SP,SV,MDG).
Det nye forslaget fra Nina Mikkelborg(FRP), Stig Bjarne Haugen(SP), Alf Helge
Straumfors(Rødt) og Jan Inge Rødahl(V) ble vedtatt med 6 stemmer(V,FRP,Rødt,SP,SV,MDG)
mot 4 stemmer(AP,H).

PS 17/20 Søknad om tilskudd til Havmannutstilling
Rådmannens innstilling

Rana kunstforening gis et tilskudd på kr. 25 000 Havmannutstillingen 2020
Tilskuddet dekkes over konto for kulturelle tiltak: 5302 14700 3850

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 10.03.2020 – sak 17/20
Vedtak:
Rana kunstforening gis et tilskudd på kr. 25 000 Havmannutstillingen 2020.
Tilskuddet dekkes over konto for kulturelle tiltak: 5302 14700 3850.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt (10-0)

PS 18/20 Søknad om kulturstipend - Jøran Svaleng Nyheim
Rådmannens innstilling
Jøran Svaleng Nyheim innvilges kulturstipend på kr. 10 000
Tilskuddet posteres konto for kulturstipend 5301 14717 3770

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 10.03.2020 – sak 18/20
Vedtak:
Jøran Svaleng Nyheim innvilges kulturstipend på kr. 10 000.
Tilskuddet posteres konto for kulturstipend 5301 14717 3770.
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt (10-0)

PS 19/20 Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturelle formål, Rana
Rådmannens innstilling
Saken legges frem uten innstilling.

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 28.01.2020 - sak 8/20
Vedtak: Saken ble utsatt til neste møte.

Innstilling til Formannskapet fra utvalg for oppvekst og kultur - 10.03.2020 sak 19/20
Vedtak:
Forskriftene vedtas med endringer og evalueres etter 2 år.
Følgende endres i forskriftene:
§ 4 Definisjoner
Det må være minimum 20 betalende medlemmer ....
§11 Kulturstipend
Det må kunne søkes fortløpende.
§12 Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger
Prinsipper for tildeling av driftstilskudd:
c) ....minst 20 medlemmer.
§14 Tilskudd til kulturprosjekter
Det må kunne søkes fortløpende. Det skal være mulig å søke støtte til kursvirksomhet,
seminarer, studiereiser eller utdanning. Fjern punkt C)
§15 Tilskudd til festivaler og §16 Kulturpris
Begge paragrafene utgår. Det kan søkes om vanlige kulturmidler.
Behandling:
Det ble gitt en innledning til forskrift for tildeling av kulturmidler av rådgiver Nils-Jørgen
Mehus før behandlingen av saken.
Christine S. Antonsen(H) la fram felles forslag fra utvalget:
Forskriftene vedtas med endringer og evalueres etter 2 år.
Følgende endres i forskriftene:
§ 4 Definisjoner
Det må være minimum 20 betalende medlemmer ....
§11 Kulturstipend
Det må kunne søkes fortløpende.
§12 Driftstilskudd til frivillige lag og foreninger
Prinsipper for tildeling av driftstilskudd:
c) ....minst 20 medlemmer.
§14 Tilskudd til kulturprosjekter
Det må kunne søkes fortløpende. Det skal være mulig å søke støtte til kursvirksomhet,
seminarer, studiereiser eller utdanning. Fjern punkt C)
§15 Tilskudd til festivaler og §16 Kulturpris
Begge paragrafene utgår. Det kan søkes om vanlige kulturmidler.
Votering:
Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt (10-0)

PS 20/20 Tilstandsrapport grunnskolen i Rana kommune 2020.
Rådmannens innstilling

Saksprotokoll - Utvalg for oppvekst og kultur - 10.03.2020 – sak 20/20
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Forslag fra Nils Notler(AP) til vedtak: Tilstandsrapporten tas til orientering.
Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt (9-0). Jan Inge Rødahl var ikke tilstede under
voteringen.

