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Utskrift er foretatt den  12.12.12  

 

MERKNADER: 
 

Møtet var innkalt på lovlig måte. Sakslista var kunngjort i distriktets lokalaviser, og 

dokumentene var utlagt til ettersyn på kommunens hjemmeside. 

 

Ordfører Siv Anita Johnsen Brekke og varaordfører Ronny Borge ledet møtet. 
 

Kommunestyret minnet Henry Tvedt med et minutts stillhet. 

Som kulturinnslag fikk kommunestyret høre kulturskolelærer Jasmina Kozic med elev Helen 

Borrack på fiolin. 

 

Det var ingen merknader til innkalling. 

 

Merknader til dagsorden: 

 Jørn Stene (FL): 

1. Etterspør sak ang. innkjøpsreglement 

2. Budsjettforslaget til Felleslista er nå tilgjengelig 

 Bjørn Inge Gabrielsen (AFI): 

Ber om svar på tidligere spørsmål 

 Ole Tobias Orvin (SV): 

Sak fra kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede ang. budsjettet. Hvor 

mange trenger tilrettelagte arbeidsplasser? Er det satt av midler til dette? 

 Hege Harsvik (FL): 

Status Fauskebadet. Får vi sak til politisk behandling ang. kostnader? 

 Per Gunnar Skotåm (R): 

Hva er status fra ordfører på spørsmålene om gjerde Bursi og hjertestarter Sulitjelma.  

 

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Svar på spørsmål: 

Jørn Stene: 

Pkt. 1. Ordfører svarte. Saken vil komme til behandling i kommunestyre på nyåret. 

Per Gunnar Skotåm:  

Hjertestarter Sulitjelma. Ordfører svarte. Pr. tiden finnes hjertestarteren på Salten Brann avd. 

Sulitjelma. 

Resten av spørsmålene besvares i kommunestyret torsdag 13.12.2012. 

 

I kommunestyre 13.12.2012 vil det bli en orientering ang. status Sagatun. 
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165/12: GODKJENNING AV MØTEBOK  
 

INNSTILLING : 
 

Vedlagte møtebok nr. 11/2012 godkjennes. 

 

 

KOM-165/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

166/12: REFERATSAKER I PERIODEN  
 

INNSTILLING : 
 

Refererte dokumenter tas til orientering. 

 

 

KOM-166/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 

167/12: BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012  
 

INNSTILLING : 
 

Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas. 

 

 

FOR-158/12 VEDTAK-  26.11.2012 
 

Saken trekkes. 

 

 

FOR-164/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas. 

 

 

KOM-167/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 



Forslag til budsjettreguleringer investeringer 2012 vedtas. 

 

 

168/12: ALLAKTIVITETSHUS I FAUSKE KOMMUNE  
 

INNSTILLING : 
 

1) Fauske kommune jobber videre med planene om et eget allaktivitetshus i Fauske 

kommune, med basis i framlagt skisse. 

2) Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, 

med konkrete kostnader for etableringen av et slikt hus, slik at Kommunestyret får 

et godt beslutningsgrunnlag for veien videre.   

3) Det settes av 2,2 millioner kroner til dette forprosjektet fram til juni 2013. 

4) Bygg/Eiendom overtar prosjektansvaret for dette, og blir prosjekteier i tråd med 

hvordan kommunen håndterer utbygging av kommunale bygg. 

5) Utvikling av dette bygget må ses i sammenheng med en helhetlig strategi for 

eiendomsporteføljen i kommunen der retningslinjer for eiendomsstruktur og 

økonomi gis gjennom politiske beslutninger og at grensegangen mellom 

kjernevirksomhet og andre funksjoner er klarlagt. 

 

 

FOR-163/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Ronny Borge (H) foreslo endring i innstillingens pkt. 2: 

Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, med 

konkrete kostnader for etableringen og driften av et slikt hus, slik at Kommunestyret får 

et godt beslutningsgrunnlag for veien videre.   

 

H’s endringsforslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Innstillingen med endring ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1) Fauske kommune jobber videre med planene om et eget allaktivitetshus i Fauske 

kommune, med basis i framlagt skisse. 

2) Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, 

med konkrete kostnader for etableringen og driften av et slikt hus, slik at 

Kommunestyret får et godt beslutningsgrunnlag for veien videre.   

3) Det settes av 2,2 millioner kroner til dette forprosjektet fram til juni 2013. 

4) Bygg/Eiendom overtar prosjektansvaret for dette, og blir prosjekteier i tråd med 

hvordan kommunen håndterer utbygging av kommunale bygg. 

5) Utvikling av dette bygget må ses i sammenheng med en helhetlig strategi for 

eiendomsporteføljen i kommunen der retningslinjer for eiendomsstruktur og 

økonomi gis gjennom politiske beslutninger og at grensegangen mellom 

kjernevirksomhet og andre funksjoner er klarlagt. 

 

 

KOM-168/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Ivar Lyngner fra Rodeo arkitekter orienterte. 

 

Trine Nordvik Løkås (AP) foreslo tillegg i pkt. 4 til slutt: 

Kulturhuskomiteen videreføres som referansegruppe. 



 

AP’s forslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

Formannskapets innstilling med endring ble vedtatt med 20 mot 11 stemmer. 

 

VEDTAK: 

1) Fauske kommune jobber videre med planene om et eget allaktivitetshus i 

Fauske kommune, med basis i framlagt skisse. 

2) Det legges fram en egen sak til junimøtet 2013, hvor forprosjektet legges frem, 

med konkrete kostnader for etableringen og driften av et slikt hus, slik at 

Kommunestyret får et godt beslutningsgrunnlag for veien videre.   

3) Det settes av 2,2 millioner kroner til dette forprosjektet fram til juni 2013. 

4) Bygg/Eiendom overtar prosjektansvaret for dette, og blir prosjekteier i tråd 

med hvordan kommunen håndterer utbygging av kommunale bygg. 

Kulturhuskomiteen videreføres som referansegruppe 

5) Utvikling av dette bygget må ses i sammenheng med en helhetlig strategi for 

eiendomsporteføljen i kommunen der retningslinjer for eiendomsstruktur og 

økonomi gis gjennom politiske beslutninger og at grensegangen mellom 

kjernevirksomhet og andre funksjoner er klarlagt. 

 

 

169/12: VEDTEKTER FOR EIENDOMSSKATT - FAUSKE KOMMUE  
 

INNSTILLING : 
 

Forslag til eiendomsskattevedtekter for Fauske kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 

01.01.2013. 

 

 

FOR-159/12 VEDTAK-  26.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Forslag til eiendomsskattevedtekter for Fauske kommune vedtas og gjøres gjeldende fra 

01.01.2013. 

 

 

KOM-169/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer. 

 

VEDTAK: 

Forslag til eiendomsskattevedtekter for Fauske kommune vedtas og gjøres gjeldende 

fra 01.01.2013. 

 

 

170/12: DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSUDD OMSORGSBOLIGER  
 

INNSTILLING : 
 

 



Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2013: 

 

Helsetunet brl                   677 330  

Strømsnes brl                     63 581  

Erikstadtunet brl                   212 226  

Buveien brl                     93 180  

Totalt omsorgsboliger                1 046 317  

 

 

FOR-156/12 VEDTAK-  26.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2013: 

 

Helsetunet brl                   677 330  

Strømsnes brl                     63 581  

Erikstadtunet brl                   212 226  

Buveien brl                     93 180  

Totalt omsorgsboliger                1 046 317  

 

 

KOM-170/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Fauske kommune yter driftstilskudd til følgende borettslag (omsorgsboliger) for 2013: 

 

Helsetunet brl                   677 330  

Strømsnes brl                     63 581  

Erikstadtunet brl                   212 226  

Buveien brl                     93 180  

Totalt omsorgsboliger                1 046 317  

 

 

171/12: RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 2012-2016 - 2. 

GANGS BEHANDLING  
 

NY INNSTILLING: 

 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske 

kommune 2012 – 2016 med følgende endringer: 

a. Teksten i beskrivende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes inn som anbefalt av 

Trygg Trafikk og NFTU 



b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med 

beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. Handlingsprogrammet 

rulleres årlig. 

 

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende for 

kommunens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan og 

årsbudsjett.  

 

 

PLUT-108/12 VEDTAK-  20.11.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske 

kommune 2012 – 2016 med følgende endringer: 

a. Teksten i beskrivende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes inn som anbefalt av 

Trygg Trafikk og NFTU 

b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med 

beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. Handlingsprogrammet 

rulleres årlig. 

 

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende for 

kommunens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan og 

årsbudsjett.  

 

 

KOM-171/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Nils Christian Steinbakk (FL) foreslo følgende tiltak inn i planen: 

Tungtrafikk fra Krokdalsmyra kanaliseres ut på E6. Det innledes samtaler med Statens 

vegvesen om oppsetting av de nødvendige skilter. 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

Plan- og utviklingsutvalgets innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til trafikksikkerhetsplan for Fauske 

kommune 2012 – 2016 med følgende endringer: 

a. Teksten i beskrivende del kap 2.1, 2.4 og 6 kortes inn som anbefalt av 

Trygg Trafikk og NFTU 

b. Tiltaksdelen, kap 8 og 9, følges opp med et handlingsprogram med 

beskrivelse av tiltak, frister, ansvar og kostnad. Handlingsprogrammet 

rulleres årlig. 

c. Tungtrafikk fra Krokdalsmyra kanaliseres ut på E6. Det innledes samtaler 

med Statens vegvesen om oppsetting av de nødvendige skilter. 



 

2. Kommunestyret vedtar at trafikksikkerhetsplanen skal være retningsgivende for 

kommunens trafikksikkerhetsarbeid. 

 

3. Mål og tiltak i planen følges årlig opp gjennom prosessene med økonomiplan og 

årsbudsjett.  

 

 

172/12: SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 16/12 - PLAN FOR 

FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015  
 

INNSTILLING FRA KONTROLLUTVALGET: 
 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 

2012-2015 med følgende prioriterte fokusområder: 

 

1. Vedlikehold av kommunale bygg 

 

2. Anbud og innkjøp 

 

3. Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger i kommunen 

 

4. Oppfølgning av elever med særskilte behov 

 

5. Bemanning og effektivisering 

 

6. Kommunens lønnsfunksjon 

 

 Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i 

planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig 

 

 

KOM-172/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 

2012-2015 med følgende prioriterte fokusområder: 

 

1. Vedlikehold av kommunale bygg 

 

2. Anbud og innkjøp 

 

3. Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger i kommunen 

 

4. Oppfølgning av elever med særskilte behov 

 

5. Bemanning og effektivisering 

 

6. Kommunens lønnsfunksjon 

 



 Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i 

planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig 

 

 

173/12: SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 17/12  - PLAN FOR 

SELSKAPSKONTROLL 2012-2015  
 

INNSTILLING FRA KONTROLLUTVALGET: 
 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2012-

2015, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i følgende 

selskaper: 

 

 Fauske Parkering AS 

 PPT 

 Eiaveien 7B 

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i 

planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig 

 

 

KOM-173/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 

2012-2015, og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres selskapskontroll i 

følgende selskaper: 

 

 Fauske Parkering AS 

 PPT 

 Eiaveien 7B 

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i 

planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig 

 

 

174/12: SÆRUTSKRIFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 18/12  - 

GJENNOMFØRT SELSKAPSKONTROLL: 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV SELVKOST 

RENOVASJON I IRIS  
 

INNSTILLING FRA KONTROLLUTVALGET: 
 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i i 

IRIS er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  

2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.  

3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre 

oppfølgning fra selskapet:  



Kommunestyret viser til at en andel av inntekter fra Miljøtorgene 

vedrørende selvkost for årene 2008-2010 skulle vært med i 

selvkostregnskapet. Ifølge selskapets økonomiplan 2013 – 2017 utgjør 

dette ca kr 12 mill. Det forutsettes at dette blir rettet opp.  

Kommunestyret registrerer at det er uenighet mellom selskapet og 

kommunerevisjon om hvilket råd som ble gitt selskapet vedrørende føring 

av inntekter fra Miljøtorg i forhold til selvkost. Kommunestyret forutsetter 

at slike viktige råd / premisser for selvkost dokumenteres. 

Kommunestyret anbefaler at representantskapet utvider revisjon av 

selskapet til å inkludere årlig vurdering fra revisor om selvkost.   

 

 

KOM-174/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Gjennomgang av selvkostområdet renovasjon i 

i IRIS er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.  

2. Selskapet bes merke seg revisors anbefaling.  

3. Kommunestyret vil trekke frem og påpeke følgende forhold for videre 

oppfølgning fra selskapet:  

Kommunestyret viser til at en andel av inntekter fra Miljøtorgene 

vedrørende selvkost for årene 2008-2010 skulle vært med i 

selvkostregnskapet. Ifølge selskapets økonomiplan 2013 – 2017 utgjør 

dette ca kr 12 mill. Det forutsettes at dette blir rettet opp.  

Kommunestyret registrerer at det er uenighet mellom selskapet og 

kommunerevisjon om hvilket råd som ble gitt selskapet vedrørende 

føring av inntekter fra Miljøtorg i forhold til selvkost. Kommunestyret 

forutsetter at slike viktige råd / premisser for selvkost dokumenteres. 

Kommunestyret anbefaler at representantskapet utvider revisjon av 

selskapet til å inkludere årlig vurdering fra revisor om selvkost.   

 

 

175/12: OVERFORMYNDERIET - VALG AV NY OVERFORMYNDER  
 

INNSTILLING : 
 

Som ny overformynder velges fram til ordningen overføres Fylkesmannen, velges: 

 …………………….. 

 

Som forretningsførende overformynder fram til ordningen overføres Fylkesmannen, 

velges: 

 ……………………. 

 

 

KOM-175/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Tom Vidar Karlsen (AP) foreslo: 

Som ny overformynder velges fram til ordningen overføres Fylkesmannen, velges: 



 Marita Hammernes 

 

Som forretningsførende overformynder fram til ordningen overføres Fylkesmannen, 

velges: 

 Torbjørn Hansen Fagerbakk 

 

Innstillingen med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som ny overformynder velges fram til ordningen overføres Fylkesmannen, velges: 

 Marita Hammernes, Nystad, 8215 Valnesfjord 

 

Som forretningsførende overformynder fram til ordningen overføres Fylkesmannen, 

velges: 

 Torbjørn Hansen Fagerbakk, Ternevn. 7, 8207 Fauske 

 

 

176/12: ORIENTERING - DELEGERINGSREGLEMENTET OG 

KOMMUNEOVERLEGE  
 

INNSTILLING : 
 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

 

KOM-176/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Kommunestyret tar saken til orientering. 

 

 

177/12: VALG AV KOMMUNALT RÅD FOR LIKESTILLING AV 

FUNKSJONSHEMMEDE I FAUSKE FOR PERIODEN 2011 - 2015 - FORSLAG 

TIL VARAMEDLEM  
 

INNSTILLING : 
 

Som nytt varamedlem fra Diabetesforbundet Indre Salten til kommunalt råd for 

likestilling av funksjonshemmede for perioden 2011 – 2015 velges: 

 Jan Nystad, Sjåheiveien 11, 8209 Fauske 

 

 

KOM-177/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK: 

Som nytt varamedlem fra Diabetesforbundet Indre Salten til kommunalt råd for 

likestilling av funksjonshemmede for perioden 2011 – 2015 velges: 



 Jan Nystad, Sjåheiveien 11, 8209 Fauske 

 

 

178/12: INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTE 11. DESEMBER 

2012  
 

 

KOM-178/12 VEDTAK-  11.12.2012 
 

Ordførers svar: 

Ordfører er enig i at det er viktig med bredbånd og at det er en viktig del av 

infrastrukturen i kommunen. Er orientert om at Fauna er i god dialog med Valnesfjord 

nærmiljøutvalg om denne saken. 

 

Jeg viser til informasjonen som ble gitt i planutvalget 20. november, der bakgrunnen 

og prosessen rundt etablering av fiber ble beskrevet. 

 

Betraktningene av fiber vs andre alternativer for å etablere tilgang til internett er helt 

riktige, og det er ingen diskusjon rundt hva som er den beste løsningen i dag. 

 

Fauske kommune står likevel overfor en situasjon der det ikke kan tas hensyn til 

hvilke tjenester og teknologi markedet ønsker å tilby ved bruk av fibertraseen. 

 

Fibertrase mellom Valnesfjord helsesenter og VHSS er eid av Fauske kommune og 

VHSS. En av forutsetningene i fylkets tildeling av midler var at 1/3 av kapasiteten 

skulle være åpen for private aktører til å kunne tilby tjenester i det private markedet. 

Dette vil for alle, i større eller mindre grad, bety investeringer i utbygging av 

infrastruktur da dagens kabel bare kan benyttes som stamvei langs traseen. I forhold til 

likebehandling av private tilbydere, må kommunen åpne for bruk av fiber på like 

vilkår til alle aktører i markedet. 

 

I dag er det aktører med interesse for å tilby tjenester både ved bruk av fiber og 

trådløst. 

Alternativer som baseres på delfinansiering fra fylkeskommunale bredbandsmidler, 

vil, etter signaler fra Fylkesmannen, kreve en notifisering i forkant. 

Fauske kommune må behandle private aktører likt i forhold til tilgang til kommunens 

fiber og eventuell økonomisk støtte til notifisering og etablering. 

 
En notifikasjon er en utredning/kartlegging av et område der det skal avdekkes hvilke 

utbyggingsplaner som finnes for området, og hvilke private aktører som har planer for 

utbygging. ( http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/regler-om-

offentlig-stotte/offentlig-stotte-melding-notifikasjon-.html?id=430122   ) 

Denne kreves ofte som bakgrunn før en eventuelt kan få tilsagn om offentlig støtte. 

Hvis kartleggingen avdekker at et område trolig vil bli utbygd av private aktører, vil det gjøre 

det vanskeligere å søke offentlig støtte til utbyggingsprosjekter. 

 

Hvis saken gjelder kommunal støtte til en notifiseringsjobb som skal dekke de deler av Fauske 

kommune som fortsatt ikke har tilfredsstillende bredbåndsdekning, vil det være fornuftig av 

kommunene å gi støtte til dette.  

Hvis saken gjelder støtte til en notifisering av kun Valnesfjord, der kommunen er kjent med at 

det finnes utbyggingsplaner allerede, ser jeg på det som en konkurransevridning at kommunen 

gir støtte.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte/offentlig-stotte-melding-notifikasjon-.html?id=430122
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte/offentlig-stotte-melding-notifikasjon-.html?id=430122


Nordkontakt, (som har signalisert en utbygging) og Telenor, er ikke avhengig av kartlegging, 

og da vil støtte i praksis gi en konkurransefordel for de som trenger det (Signal).  

 

 

 

Kjetil Sørbotten (FL) fremmet følgende forslag: 

Fauske kommunestyre ser viktigheten av å tilrettelegge og støtte utbygging av 

morgendagens infrastruktur for å møte det digitale behov til både innbyggere og 

næringsliv i fremtiden.   

Fauske kommunestyre ber administrasjonen følge opp det arbeidet som er overlevert 

fra nærmiljøutvalget i Valnesfjord slik at kommunestyret snarest kan ta stilling til 

eventuelle kostnader og videre fremdrift av arbeidet med bredband med høyhastighet 

som dekker fremtidens nettjenester til alle. 

 

FL’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

VEDTAK: 

Fauske kommunestyre ser viktigheten av å tilrettelegge og støtte utbygging av 

morgendagens infrastruktur for å møte det digitale behov til både innbyggere og 

næringsliv i fremtiden.   

Fauske kommunestyre ber administrasjonen følge opp det arbeidet som er overlevert 

fra nærmiljøutvalget i Valnesfjord slik at kommunestyret snarest kan ta stilling til 

eventuelle kostnader og videre fremdrift av arbeidet med bredband med høyhastighet 

som dekker fremtidens nettjenester til alle. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


