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Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Besvarelse på lovlighetskontroll - Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018 - 2021 
 
 
2, Bruk av midler til utskrivningsklare pasienter fra Nordlandssykehuset 
 
 
3, Kopi av støtteerklæring stans deporteringen til Afghanistan - Træna kommune 
 
 
4, Protokoll for representantskapsmøte i HMTS 040518 og invitasjon til dagsmøte 280518 
 
 
5, Melding om politisk vedtak - Strategiplan mineralnæringen i Salten 2017 - 2027 
 
 
6, Juventes kontrollrapport for 2017 
 
 
7, Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. mai 2018 
 
 
8, Uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende retten til lokal skattlegging 
 
 
9, Uttalelse fra Salten Regionråd vedrørende skattlegging av havbruksnæringen 
 
 
10, Uttalelse fra Salten Regionråd: Ny Salten Trafo og Kobbvatnet Trafo må bygges med økt 
kapasitet 
 
 
11, Protokoll fra Trygg Trafikks landsmøte 24. april 2018 
 
 
12, Protokoll fra årsmøte i Salten IUA 300518 
 
 



13, Uttalelse fra Hauan FAU til kommunestyret 210618 - nedleggelse av Hauan skole 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



       Fauske, 14/6-18 

Uttalelse fra FAU Hauan ang.  rådmannens forslag om nedleggelse av Hauan skole  

 

Hauan FAU har sterke innvendinger mot forslag om nedleggelse av Hauan skole. 

Det foreligger nå et forslag om å stenge Hauan skole fra høsten 2019. Det er ikke lenge siden det var 
en lang prosess rundt dette, hvor dere i posisjon valgte å se verdien i å bevare grendeskolene. Nå 
knappe to år etter, setter dere i gang igjen.  

Vi ønsker å se et regnestykke som viser oss hva og hvor mye dere vil spare på dette tiltaket. Det 
økonomiske bildet har gjennom hele prosessen vært manglende, så når dere nå tar dette opp på nytt 
forventer vi å se et klart regnestykke på hva som er å spare på dette forslaget. Vi ønsker også å høre 
en diskusjon rundt økonomi vs kvalitet. Hva koster mest? Og hva er den mest lønnsomme 
investeringen? 

Videre ønsker vi å poengtere hvilken flott skole Hauan skole er. Skolen har et meget stabilt personale 
over tid. Personalet er faglig godt kvalifiserte og atmosfæren på skolen er fantastisk. Dette gjør at 
elevene opplever trygghet og har en god relasjon til hverandre og de ansatte. Hauan skole er kjent 
for å forme elevene sine på en meget god måte etter kommunens visjon om «robuste onga», og 
lærere på mellomtrinn, ungdomsskole og til og med på videregående skole oppgir at de merker 
hvilke elever som kommer fra Hauan skole – de er høflige, veloppdragne og flinke elever. Noe av 
årsaken til dette kommer av trygghet på skolen, skoleveien og en fantastisk god relasjon mellom 
skole og hjem.  

Dette er verdier som vi ønsker skal være i hele Fauske kommune, og vi er av den oppfatning av at 
større skoler betyr mindre synlige elever! Dette er også noe vi kan lese ut i fra den nylige eksterne 
vurderingen som ble gjort av veilederkorpset, hvor Hauan skole fikk svært gode skussmål. Elevene på 
Hauan skole oppgir at de har det bra på skolen, de trives, det er trygt og godt å ha sin skolehverdag 
der. Dette er ikke uvesentlig! Vi vet så altfor godt at mange av dagens ungdom sliter og dropper tidlig 
ut av skolen, og de første skoleårene er av stor betydning for veien videre. Forskning viser til at barn 
født i vanskeligstilte hjem får mulighet til å ta høyere utdanning og deltar mer aktivt i arbeidslivet 
som voksne dersom de får et trygt og stimulerende læringsmiljø i barneskolealder (Cunha og 
Heckman, 2007). Ved å overføre elevene ved Hauan skole, et trygt og meget stabilt læringsmiljø, til 
en større skole med større klasser og mindre lærertetthet dobles også risiko for disse barna. Det vil 
føre til klasseskille i samfunnet og sosial dumping.  

«Positiv psykisk helse er landets viktigste ressurs. Psykiske lidelser er landets dyreste sykdommer. 

Psykisk sykdom koster Norge 185 milliarder kroner per år. Det er en tredel mer enn alle 

kreftsykdommene til sammen, en tredel mer enn alle hjerte-karlidelsene til sammen, like mye som vi 

investerte i olje og gass i fjor og like mye som det står inne på Folketrygdfondet. Kun 13 prosent av 

dette er helsetjenestekostnader. Resten er indirekte kostnader som tapt utdanning, produktivitet og 

trygdeutgifter. Halvparten av kostnadene skyldes depresjon og angstlidelser. Halvparten av disse 

lidelsene oppstår i barne- og ungdomsalder (Folkehelseinstituttet, 2016; Helsedirektoratet, 2015).» 

Ikke bruk energi på å se på penger spart ved nedleggelse av skoler, men se etter gode driftsmodeller 
både internt og eksternt som igjen kan få kommunens økonomi på rett kjøl – Hauan skole er et 
utmerket eksempel innad i kommunen. På sikt vil kommunen tjene på en god start for etterhvert 
robuste voksne. Det er også viktig å ha i mente at Vestmyra skole ikke har kapasitet til å ta imot flere 
elever, og det er ikke gitt alle elevene fra Hauan skole velger Finneid ved en nedleggelse av skolen 
vår. Gjeninnføring av skolegrenser er noe vi i FAU Hauan mener ville gitt en bedre fordeling av 



elevene, rundt på de ulike skolene i kommunen. Vi vet at uroen rundt skolestrukturen de siste årene 
har ført til at flere har valgt Vestmyra skole, for å slippe å bytte skole underveis.  

Forskerne finner at det for hver krone investert i barndommen vil det være brutto gevinster på 1,4 til 

4,5 kroner (avhengig av anslag). Avkastningen er med andre ord på 40 til 350 prosent og betydelig 

større enn investeringen (NOU 2012:1)  

Snu på regnestykket om dere tør! Å spare 3 millioner kroner på klassesammenslåing er ikke et godt 
sparetiltak på sikt. Tenk på det heller som å investere 3 millioner kroner på fremtida vår, de som skal 
bli ressursene våre og drive samfunnet i fremtida. Å investere 3 millioner kroner vil gi en avkastning 
på 40 til 350 prosent. 3 millioner vil gi 9 til 10 millioner på sikt. God psykisk helse er landets viktigste 
ressurs og man skulle tro folkehelse kommunen Fauske var opptatt av dette. Driftskostnadene ved 
Hauan skole vil uansett koste det samme hvis voksenpedagogisk flytter inn i lokalene. Kan økonomi 
og kvalitet i tilbudene veies mot hverandre?  

 

Dette er en uttalelse gjort av FAU i felleskap. 

 

 

Med vennlig hilsen  

FAU Hauan  

v/ leder Carine Romness Sollund 



Fra: Carine Romness Sollund 
Sendt: tirsdag 19. juni 2018 15.16 
Til: Postmottak 
Emne: Uttalelse fra Hauan FAU til kommunestyret 21/6-18 
Vedlegg: Uttalelse fra Hauan FAU til kommunestyret 21. juni 2018.docx; 

ATT00001.htm 
 

 

Vi i Hauan FAU ønsker å komme med en uttalelse ift. forslaget om å legge ned 

Hauan skole og flytte elevene til Finneid.   

 

Som en digresjon har det akkurat vært fullsatt gymsal på den årlige sommer syng 

med oss’n ved Hauan skole. En fantastisk tradisjon som både ansatte, elever og 

foresatte setter enormt stor pris på.  

 

Mvh Hauan FAU  

V/ leder Carine Romness Sollund 
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