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Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
  
1, Nærpolitireformen i Nordland - status og avslutning 
 
 
2, SR-sak 14/18: Etablering av et regionalt ettervernsteam innen rus og psykiatri i Salten - 
Forslag til 3-årig prosjekt 
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Grunngitt spørsmål til kommunestyret 03.05.2018 - Den gamle skolen og 
skoletomta i Valnesfjord 
 
 
 
 
Vedlegg: 
30.04.2018 Grunngitt spørsmål til ordfører 1379956 
 
Sammendrag: 
Viser til vedlagte grunngitte spørsmål fra representant Jens B. Kyed (KRF). 
 
I reglement for kommunestyre § 24 står det: 
 
§ 24. Grunngitt spørsmål. 

Grunngitt spørsmål og forespørsler som gjelder konkrete forhold kan fremmes 
av et medlem overfor ordfører senest 3 dager før møtet i kommunestyret. 
 
Spørsmålsstilleren får ordet til fremføring av spørsmålet, deretter får ordfører 
ordet for å besvare det. Spørsmålsstilleren får deretter anledning til å stille 
tilleggsspørsmål og svareren gis anledning til å avgi tilleggssvar. Andre enn 
spørsmålsstiller og svarer kan ikke delta i ordskiftet i forbindelse med 
grunngitte spørsmål. 
 
Det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med grunngitte spørsmål. 

 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Grunngitt spørsmål til ordfører i kommunestyremøtet den 3. mai 2018 

Interessen for hva som skal skje med den gamle skolen og skoletomta i Valnesfjord er stor. Det 
viste blant annet antallet frammøtte på folkemøtet i Valnesfjord helse og sosialsenter om saken for 
få uker siden. Der fikk ordfører med selvsyn se den store interessen.


Folk i bygda har lenge lurt på hva kommunen planla å gjøre med tomta til den gamle skolen nå når 
nyskolen snart står klar. Det var da også en mengde innspill som kom fram under folkemøtet. 
Flere av dem pekte på at det burde være smart av kommunen å ta seg litt betenkningstid og heller 
bruke litt ekstra tid på prosessen og på den måten sikre best mulige løsninger, enn å forhaste seg 
fram til dårlige løsninger for bygda og kommunen som helhet.


Kommunen har hatt god tid i denne saken. Det er snart to år siden det ble gjort vedtak om å 
bygge ny skole i Valnesfjord i kommunestyret. Det skulle likevel ta nesten halvannet år før 
kommuen valgte å lette på sløret å legge en reguleringsplan for området ut på høring. Og plutselig 
virker det som om man har hastverk?


Det er flere forhold som taler for å ikke forhaste seg i denne saken. Med andre ord, forhold som 
tilsier at i stedet for å haste igjennom en reguleringsplan for området kanskje nå allerede før 
sommeren, så bør man heller gi seg selv litt lenger betenkningstid, slik at man ender med de mest 
optimale løsningene for bygda Valnesfjord og for kommunen som helhet.


For det første er det forhold ved utnyttelsesgraden i området som bør behandles bedre. Det er 
fastsatt at dette skal klassifiseres som tettbygd strøk - noe et stort flertall av de frammøtte på 
folkemøtet syntes å være enige i. Da bør man se på hvordan man kan få en smartest mulig og 
best mulig utnyttelse av området og som sikrer at det gir den mest optimale befolkningsmiksen. 
Valnesfjord Nærmiljøutvalg etterlyser dette og ønsker å bidra her, men har gitt tydelig beskjed 
både på folkemøtet og i media om at de trenger en lenger tidsfrist for å kunne klare å bidra. 


Dernest er det slik at dette området ikke ligger helt isolert. Flere private reguleringsområder ligger 
kant i kant. Disse burde tas med i reguleringsområdet i den forstand at de samme byggemessige 
reguleringer samt utnyttelsesgrad av tomtene gjelder her som for planens hovedområde - dvs. 
skoletomta. Dette da områdene ikke ligger isolert men må kunne anses for å henge sammen og 
slik sett utfylle hverandre. Jeg tenker da på så vel området som kalles «Lykkeløkka» som på 
området som har g.nr 56 bnr. 57 på Løkås. Jeg kan her legge til at det i eksisterende planutkast 
for skoletomta alt synes å inngå to privateide tomter.


Å sikre en helhetlig utvikling av hele området, ikke bare skoletomta men også tilstøtende områder, 
er viktig ikke minst også sett i et nasjonalt perspektiv, der det nå er en helt klar strategi for 
fortetting i sentrumsnære områder. Staten har blant annet bidratt gjennom opprusting av 
Valnesfjord trafikknutepunkt og jernbanestopp og flere statsråder har i de senere år spilt ballen 
tilbake til kommunen og gitt tydelig beskjed om at nå må kommunen levere i form av flere 
reisende og flere innbyggere i nær tilknytning til trafikknutepunkt for offentlig transport, dersom 
det skal kunne bli aktuelt ytterligere å styrke og forbedre tilbudet. Med andre ord vil en smart 
utvikling av Løkås-området der det legges opp til fortetting og en relativt sett høy utnyttelsesgrad 
av tomtene kunne være medvirkende til at Saltenpendelen rustes ytterligere opp med flere 
avganger.


Fauske kommune har et skrikende behov for økt skatteinngang for å kunne finansiere drifta. En 
måte å sikre dette på er å sikre flere innbyggere til kommunen. Hele Løkås - området - og da 
snakker jeg om skoletomta så vel som tilliggende reguleringsområder utgjør i så måte en indrefilet 
i Valnesfjord og er et kinderegg for kommunen. En klok og smart plan for hele området kan sikre 
at kommunen får maksimal uttelling i form av tilflytting og ditto økt skatteinngang. 


På samme vis vil en forhastet plan, et forhastet salg med ditto muligvis dårligere løsninger 
medføre at kommunen får lavere inntekter over tid i form av færre tilflyttere og lavere 
skatteinngang. 


Ordfører, i den situasjonen kommunen er i nå økonomisk har vi ikke råd til å la muligheter for økte 
skatteinntekter til kommunen gå forbi. Og la meg legge til, det er kanskje ikke først og fremst flere 



eneboligtomter Valnesfjord trenger. Det viser blant annet arbeidet nærmiljøutvalget har gjort der 
det pekes på behovet for leiligheter, småhus og mindre rekkehus mv. Bygging av slike vil frigjøre 
mange eneboliger da mange eldre innbyggere gjerne kan tenke seg å selge dersom et interessant 
alternativ skulle dukke opp. Og skoletomta er nettopp et slikt alternativ som kan vise seg å være 
interessant om det utvikles rett.


Derfor lurer jeg på følgende, ordfører: 


Vil ordfører bidra til at denne reguleringsplanen får en fullgod og helhetlig behandling og at 
tilstøtende områder også inkluderes?


Kan ordfører bidra til at Valnesfjord Nærmiljøutvalg gis en større rolle i prosessen rundt regulering 
og utnyttelse av området? Kommuen har tidligere hatt gode erfaringer med å inkludere 
Nærmiljøutvalget og jeg oppfordrer til at dette gjøres i denne saken også.


Vil ordfører, for å sikre at planen ikke blir forhastet og slik sett risikerer å bli dårlig for kommunen, 
ikke minst ved at den ikke sikrer så stor framtidig skatteinngang som den kunne gjort, bidra til at 
arbeidet med en endelig plan gis noe bedre tid slik at alle parter som har innspill og interesser i 
dette arbeidet vil kunne få mulighet til å bidra konstruktivt og godt?


Ordfører har uttalt at han ønsker at gammelskolen rives innen årsskiftet. Jeg vil tro at det ikke 
burde være umulig å få dette til selv om selve reguleringsplanen for området skulle bli noe senere 
ferdig enn hva som ble skissert på folkemøtet i Valnesfjord. Kan ordfører bekrefte dette? 


Jens B. Kyed

Kommunestyrerepresentant

Kristelig Folkeparti
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