
Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 

 

Møtedato: 26.03.2019 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 3/2019 Til kl. 10:02 Møtested: Administrasjonsbygget, 
kommunestyresalen 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 

Medlemmer Parti 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Arnt Pedersen H 

 

Varamedlemmer Parti 
Nils Sture Bringsli FL 
Vegard Setså FL 

 

Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Inger-Lise Evenstrøm 
Jørn Stene 
Kariann Skar Sørdahl 
Terje Valla 

 
 
 
 
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 26.03.19 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Nils-Christian Steinbakk 
utvalgsleder 

representant representant 

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

 
 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 

Saksnr. Sakstittel  
008/19 Endring av skolestruktur i Fauske kommune og 

innføring av kretsgrenser 
 

 
 
  



Side 3 
 

008/19: Endring av skolestruktur i Fauske kommune og innføring av kretsgrenser  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fra skoleåret 2019-2020 legges Hauan skole og Erikstad skole ned og elever flyttes fra 
Erikstad skole til Vestmyra skole og elever fra Hauan skole flyttes til Finneid skole.  
 

Fra skoleåret 2019-2020 innføres det skolekretser i Fauske kommune j.fr. forslag til 
forskrift om skolekretser.  

 
Arbeidsmiljøutvalg 21.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Følgende omforente forslag ble fremmet: 
1. AMU har drøftet rådmannens forslag til endring av skolestruktur. 
2. AMU støtter rådmannens forslag til endring av skolestruktur da den vil ha de beste 
arbeidsmiljømessige effekter. 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt 
 
AMU- 004/19 Vedtak: 
Vedtak: 

1. AMU har drøftet rådmannens forslag til endring av skolestruktur. 
2. AMU støtter rådmannens forslag til endring av skolestruktur da den vil ha de beste 
arbeidsmiljømessige effekter. 

 
 

 
Partssammensatt utvalg 26.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
PART- 001/19 Vedtak: 
Innstilling til oppvekst- og kulturutvalget: 

Fra skoleåret 2019-2020 legges Hauan skole og Erikstad skole ned og elever flyttes fra 
Erikstad skole til Vestmyra skole og elever fra Hauan skole flyttes til Finneid skole.  
 
Fra skoleåret 2019-2020 innføres det skolekretser i Fauske kommune j.fr. forslag til 
forskrift om skolekretser.  

 
Oppvekst- og kulturutvalg 26.03.2019: 
 
 
Behandling: 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 008/19 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fra skoleåret 2019-2020 legges Hauan skole og Erikstad skole ned og elever flyttes fra 
Erikstad skole til Vestmyra skole og elever fra Hauan skole flyttes til Finneid skole.  
 
Fra skoleåret 2019-2020 innføres det skolekretser i Fauske kommune j.fr. forslag til 
forskrift om skolekretser.  

 
 
 


