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TILSTEDE PÅ MØTET: 
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Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling og dagsorden. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 08.11.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 
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formannskap og kommunestyre 

 

 
 
  



Side 4 
 

031/18: Ressurstildelingsmodell skole  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Ny modell for ressurstildeling vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2019/2020 
Faktorer for styrking justeres ut fra budsjettvedtaket for 2019  
Der elevtallet ved sammenslåing av klasser blir færre enn 24 elever, tildeles ressurser ut 
fra en fådelt modell.  
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 031/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Ny modell for ressurstildeling vedtas slik den foreligger og gjøres gjeldene fra og med 
skoleåret 2019/2020 
Faktorer for styrking justeres ut fra budsjettvedtaket for 2019  
Der elevtallet ved sammenslåing av klasser blir færre enn 24 elever, tildeles ressurser ut 
fra en fådelt modell.  
 

 
 
 
032/18: Anmodning utredning skolestruktur  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig 

nedleggelse av Hauan og Erikstad skole. 
2. Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen. 
3. Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019. 

 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 08.11.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
OPKU- 032/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Rådmannen iverksetter utredning av ny skolestruktur i Fauske sentrum knyttet til mulig 

nedleggelse av Hauan og Erikstad skole. 
2. Opprettelse av skolekretsgrenser i Fauske sentrum skal være en del av utredningen. 
3. Utredningen fremlegges endelig behandling i kommunestyret mai 2019. 
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033/18: Møteplan 2019 for plan- og utviklingsutvalg, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- 
og kulturutvalg, formannskap og kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg. 

 
Plan- og utviklingsutvalg 24.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Utvalgsleder fremmet følgende omforente forslag: 
Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som 
allerede ligger i planen. 

Følgende datoer foreslås i tillegg: 
22.01.19 
09.04.19 
27.08.19 

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 118/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Med bakgrunn i saksmengde og hensynet til publikum foreslås 3 møter i tillegg til de som 
allerede ligger i planen. 

Følgende datoer foreslås i tillegg: 
22.01.19 
09.04.19 
27.08.19 

 
Formannskap 30.10.2018: 
 
 
Behandling: 
Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 
Kommunestyremøte 7. februar 

Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
AP's forslag ble vedtatt med 8 (1AP, 4FL, 1FRP, 2H) mot 1 stemme (1R). 

 
FOR- 091/18 Vedtak: 
Innstilling til kommuestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med tillegg 
av kommunestyremøte 7. februar. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 08.11.2018: 
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Behandling: 
Rådmannen endret forslag til innstilling: 
Oppvekst- og kulturutvalget flyttes fra 23. mai til 2. mai 2019. 

Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 
OPKU- 033/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Møteplan for kommunestyre, formannskap, helse- og omsorgsutvalg, oppvekst- og 
kulturutvalg og plan- og utviklingsvalg 2019 godkjennes som vist i vedlegg med endring  
av møte i oppvekst- og kulturutvalget fra 23. mai til 2. mai 2019. 

 
 
 
 


