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Sammendrag:

Fauske kommune har mottatt ca 2000 underskrifter mot storskole i Fauske kommune, og
kommunen skal behandle saken etter § 39a i Kommuneloven

Saksopplysninger:

Kommunelovens § 39a beskriver hvilke saker som kan fremmes som innbyggerinitiativ og
hvilke retningslinjer som gjelder for kommunestyrets behandling av initiativet. Formålet med en
slik initiativrett er å kunne sette saker på dagsordenen i kommunestyret eller fylkestinget.

Kort oppsumert må følgende vilkår være tilstede for å ta opp saken;

i .

1. Forslaget må omfatte oppgaver som kommunen rent faktisk er engasjert i,
2. Det må ha minimum 300 underskrifter,
3. Det kan ikke i same valgperiode fremmes forslag ((dersom dette har samme innold

som en sak som er behandlet av kommunestyret el fylkestinget i løpet av valgperiodem),
§ 39apkt 3b.

Formelle krav til selve forslaget;
1. Kravet må dokumenteres i form av underskrifter. Underskriften må være gitt aven som

er bosatt i kommunen.
2. Det må kunne kreves at initiativtakere oppgir talspersoner for forslaget.
3. Kommunestyret må behandle saken innenfor en frist av 6 måneder

Kommunens saksbehandling;
1. Administrativt;

a. Rådmanen skal ta stillng til hvorvidt et forslag oppfyller lovens vilkår for
behandling

b. Rådmanen er ansvarlig for at saken gies en forsvarlig utredning på lik linje med
øvrige saker til kommunestyet



2. Politisk;

a. Saken skal behandles av kommunestyret

b. Dersom forslaget oppfyller lovens vilkår for behandling skal kommunestyret ((Ía
stiliïig til forslageb)

i. Å ta stiling til forslaget innebærer iht kommentarene i loven; ((å sette

saken på dagsorden og bestemme seg hvordan man skal forholde seg til
forslageb)

c. Kommunestyret behandler saken som følger;
i. Det er intet krav om et realitetsvedtak

ii. Det er ikke tvuget til å treffe vedtak i samsvar med forslaget, eller å

avvise det helt
111. Kommunestyret står fritt til å avvise et innbyggerinitiativ uten å måtte

begrunne det
iv. Det må åpnes for en realietsdebatt før votering, slik at velgerne ser

hvordan de folkevalgte forholder seg til saken. Det understrekes at
realitetsdebatten skal knyttes til selve saken som sådan. Kommunestyret
trenger derfor ikke å debattere spørsmålet om skolestruur ettersom det
allerede er behandlet i kommunestyrets møte i jun 20 12.

d. Kommunestyret kan;

i. Avvise forslaget (med eller uten begruelse)
ii. Bestemme at saken/forslaget skal utredes videre (av rådmanen)

iii. Oversende saken til anet organ i kommunen
iv. Fatte vedtak iht forslag

Saksbehandlers vurdering:

Rådmanen er av den oppfatning at innbyggerinitiativet oppfyller de krav som settes til et slikt
forslag iht Kommuneloveiis § 39a, og anbefaler at saken behandles direkte av kommunestyret i
første møte i 20 13.

Dog vil rådmannen peke på noen formaliteter i saken;

1. pkt 3b i §39 omtaler innbyggerinitiativ som fremmer saker med same innold som har
vært behandlet tidligere i valgperioden. Som kjent har kommunestyret i juni 2012
behandlet spørsmålet om Fauske kommunes frèmtidige skolestruktur.
Innbyggerinitiativet retter seg direkte mot spørsmålet om antall skoler i sentru. Således
er det mulig å si at spørsmålet om skolestrutur, allerede er behandlet av kommunestyret
og saken derfor kan avvises. Rådmannen har imidlertid kommet til å anbefale at saken
allkevel behandles

2. Dët er normalt vanlig praksis at det i saken oppgis talspersoner for innbyggerinitiativet,
ettersoni loven setter som vilkår at de skal underrettes om kommunestyrets vedtak. Det er
ikke et krav om at samtlige som har underskrevet skal underrettes om kommunestyrets
beham.ling,men-kun-talspel"sener-oRådmanen-felUtsetter-at-de-sem-evel"le-verte-listene----
kan anøres som talspersoner for initiativet

3. Det vedlegges i innbyggerinitiativet et forslag til vedtak om klassetrinn i de tre skolene
Hauan, Finneid og Erikstad samt hvordan Vestmyra bør håndteres. Det vites ikke om det
konkete forslaget var en del av de underskriftslistene som lå ute i kommunen til
signering. Således kan det stiles spørsmål med hvorvidt de som har underskrevet listene
er innorstått med, og støtter det konkete forslaget som fremkommer i vedlagte



oversendingsskriv. Rådmanen er av den oppfatning aven slik formalitet ikke er
avgjørende for behandling av saken.

4. Når det gjelder underskrifter er det innevert totalt 1747. 131 av disse oppgir ikke å være
bosatt i Fauske kommune. I tilegg kommer ett par signaturer som ikke kan
godkjennes/identifiseres tydelig. Kravet til minimum 300 underskrifter er dermed
oppfylt.

5. Når det gjelder rådmanens ansvar for å sørge for en forsvarlig utredning av saken er det
tatt utgangspunt i hvordan ett innbyggerinitiativ skal håndteres etter Kommunelovens §
39a i denne saksfremstiling.

6. Når det gjelder spørsmålet hvordan skolestruuren i Fauske kommune skal være i
fremtiden er det fattet vedtak om dette i kommunestyret i juni 2012. Rådmanen ser
derfor ingen gru til å foreta en utredning knytet til det direkte forslaget som følger
innbyggerinitiativet. Dersom kommunestyret skulle ønske en nærmere utgreiing må
saken sendes tilbake til rådmanen for en utredning av forslaget.

Saken fremmes uten forslag til innstiling.

Even Ediassen
Rådman



Innbyggerinitiativ
Med bakgrnn i over 2000 underskrifter MOT storskole i Fauske kon:une,Jilateevi_oss..L-

fremme et innbyggerinitiativ. €i Fauske kommune
ORD saksbeS

11/
/12. \ 2..Forslag til vedtak:

Klassering1-4 skole i Hauan
1-7 skole på Finneid
1- 7 skole på Erikstad

J.IO S.ID
\ i, L og d1 \2-l-d57'~

Vestmyra skole utvides med 4-6 klasserom, avhengig av behov. Resterende bygnngsmasse
renoveres i henhold til dagens krav. Uteområdet ved Vestrnyra skole utbedres for å
tilfredsstile i -4 elevenes behov for aktiv lek i henhold til folkehelseperspektivet i Fauske
Kommune.

Begrunnelse for innbyggerinitiativet:

. Innbyggeril1itiativet tar hensyn til tidlig innsats i skolen, samt forholdet til barnas

oppvekstvilkår; herunder også elevenes behov for uteaktiviteter.

. Forslaget har også en betydelig besparelse i forhold til kommunestyrevedtak 124/12.

. Forslaget tar også hensyn til anbefaling fra Stortinget og Regjeringen om maksimal
skolestørrelse på 450 elever.

. Det forutsettes at trafikksikerhetstiltakene blir ivaretatt og utbedret for samtlige

skoler.

Fauske 07.12.12


