
FAUSKE KOMMUNE 
 

Tilleggsinnkalling for Plan- og utviklingsutvalg 
 
 
 
Tid: 04.09.2018 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, Kommuestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Orienteringer ved rådmann 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 8/2018 
Sak nr. Sakstittel  
104/18 Delegasjon av fullmakt til å legge ut rullering av  planforslaget 

til kommunedelplan for trafikksikkerhet (Trafikksikkerhetsplan 
2019-2023) til offentlig ettersyn og høring 

 

 
 
 
Fauske, 31.08.18 
 
 
Kjetil Sørbotten 
Utvalgsleder 
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Sak nr.   Dato 
104/18 Plan- og utviklingsutvalg 04.09.2018 

 
 
Delegasjon av fullmakt til å legge ut rullering av  planforslaget til 
kommunedelplan for trafikksikkerhet (Trafikksikkerhetsplan 2019-2023) til 
offentlig ettersyn og høring 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan- og utviklingsutvaglet delegerer fullmakt til Rådmannen for å sende planforslag til rullering av 
kommunedelplan for trafikksikkerhet (Trafikksikkerhetsplan 2019-2023) til føring og legge det ut 
til offenlig ettersyn. 
 

 
Sammendrag: 
Planprogram for rullering av kommunedelplan for trafikksikkerhet (Trafikksikkerhetsplan 2019-2023) ble 
vedtatt av Fauske kommunestyre under sak 063/18 den 21. juni 2018. 
 
Saksopplysninger: 
I hht vedtatt framdriftsplan i planprogrammet skal politisk behandling av planforslaget i PLUT skje den 4. 
september 2018 og planen skulle legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker den 5. september. 
 
På grunn av ferieavvikling lot det seg ikke gjøre å få avholdt møte i arbeidsgruppa før den 22. august 
2018. Arbeidet med selve planutkastet er derfor ikke ferdigstilt slik at dette kan behandles/sendes ut før 
møtet i PLUT den 4. september 2018. 
 
For at den øvrige politiske behandlingen i hht planprogrammet, PLUT den 20. november 2018 og 
Kommunestyret den 13. desember 2018 skal kunne overholdes, ber Rådmannen om fullmakt til å legge 
ut planforslaget til offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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