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Vedlegg: Interpellasjon fra representanten Kjetil Sørbotten (FL)

Sammendrag:

Det vises til interpellasjon fra representanten Kjetil Sørbotten (FL).

Siv Anita Johnsen Brekke
ordfører



Interpellasjon

Fiber til folket

Nærmiljøutvalget i Valnesfjord har lagt ned et stort arbeid i å utrede muligheten for
fiber, ikke bare i Valnesfjord, men i hele Fauske kommune. Dette arbeidet har de
fulført så langt som de har muligheten tiL. Nå er det opp til kommunen å ta arbeidet
videre.
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Fiber er og vil bli en svært viktig del av infastruen i et samfu. Om ti år vil det
sansynligvis bli like vanskelig å selge et hus uten fiber, som å selge et hus uten
inagt vann og avløp. Departementet gjennom fylkeskommunen støer fremdeles-

fiberutbygging med 50% av kostnadene. Etter hvert som deknngsgraden på fiber
nærmer seg regjeringens mål, vil denne støeordngen trolig falle bort. Dette er
trolig et av de siste togene som går i denne samenheng.
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Vi bør etter min mening ta stiling til dette i vår kommune av flere åisaker. Det ene er
at vi i kommuneplanens overordnede mål sier at vi skal jobbe for å øke både
nærigsliv og øvrigtilflyting til kommunen. Flere og flere nærigsaktører er
avhengig av stabil og kapasitetsmessig tilfredsstilende bredbånd og fiber er det
eneste som kan tilfredsstile dette i fremtiden. Morgendagens inYtere til Fauske er
i dag 18 - 20 år gamle og de vil ha klare krav til digitale tjenester der de skal flytte tiL.
Fiber i hele kommunen vil gjøre oss attrakive for denne gruppen og for næringslivet.

Det er også viktig at vi i kommunen ta tak i denne saken for å gi like muligheter til
alle innbyggerne i kommunen. I dag er det helt vilkårlig hvilken hastighet du rar til
huset ditt. Det er avhengig av avstand til sentral, kapasitet i sentralen og kapasitet i
linenettet. Om du har fibèr til huset ditt eller ikke. Vi i Felleslista mener at en så
vikig del av inastrkten ike bør overlates til tilfeldighetene. Vi kan ikke risikere
å ende opp med et digitalt A og B lag basert på tilfeldig utvalg. Vi ber dedor
kommunestyret om å støte et prisippvedta om fiber i hele kommunen slik at
administrasjonen kan fà et klar og entydig vedta å jobbe ut i fra.

Med henvisnig til overstående vil jeg fremme følgende forslag til prinsipielt vedta:

Fauske kommunestyre ser vikigheten av å tilrettelegge og støte utbyggin av
morgendagens inastru for å møe det digitae behov til både innbyggere og
nærigsliv i fremtiden.

Fauske kommunestyre ber adminstrasjonen følge opp det arbeidet som er overlevert
fra nærmljøutvalget i Valnesfjord slik at kommunestyret snarest kan ta stiling ti
eventuelle kostnader og videre fremdrft av arbeidet med fiber til alle.Kt~,
kommunestyrerepresentat
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