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REFERAT FRÅ MØTE 30. JANUAR 2020 
 
Tilstede:    

Tom Erik Holteng   Enhetsleder barn, familie og barnehage 
Erik Alvestad    Skolefaglig rådgiver 
Lena Holmstrøm   Folkehelserådgiver 
Liss-Ane Simonsen   Samfunnsplanlegger/sekretær 
Per Arnt Ludvigsen  Politiet 
Evy Pedersen    Statens vegvesen 
Tore Jeremiassen   Trygg Trafikk 
John.Harald Løkås  Rådet for likestilling av funksjonshemmede 
June Haukland  Ungdomsrådet 
Felix Lundh   Ungdomsrådet 
Bjørn Thomas Hansen Kommunalt foreldreutvalg 
 
 

Forfall:  Kaare Barkhald  Kjøreskolene 
Lill-Tove Amundsen  
Kjell Christensen  Statens vegvesen 
Finn Terje Lauritsen  Busskoordinator 
 

Møtested: Fauske kommune, Administrasjonsbygget, Møterom 3 Suliskongen 
Møtetid: Torsdag 30. januar, kl. 13:30 – 15:30. 
Møteleder: Lena Holmstrøm 
 
 
Saksliste: 

Sak 1/20: Orientering om FTFs rolle og ansvar 

Sekretær og folkehelserådgiver orienterer om avklaringer angående forumet, og gjennomgår 

det skriftlige mandatet. Det gjøres en avklaring rundt at FTF fortsatt kan ha skoleskyss-saker 

som diskusjonstema, selv om det ikke står i mandatet. Det er ønskelig med politisk forankring 

av trafikksikkerhetsarbeidet. Det drøftes at forumet eventuelt kan arbeide for å skape 

bevissthet rundt forumet og dets rolle. Foreslås at noen politikere av og til inviteres med av og 

til, eller minimum informeres om forumets saker. Dersom noen har andre innspill angående 

innsendt skriftlig mandat, kan disse ettersendes sekretær. OBS: Sammen med enhetsleder for 

plan og utvikling, har sekretær foreslått at FTFs referat sendes til plan- og utviklingsutvalget. 

Sak  2/20: Godkjenningsordningen Trafikksikker kommune  

Sekretær og Tore Jeremiassen fra Trygg Trafikk orienterer om påbegynt arbeid. Det er 

bestemt at Fauske kommune i løpet av 2020 skal inneha godkjenningsordningen Trafikksikker 
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kommune. Forumets rolle i dette arbeidet er å påse at dette gjennomføres, og etterspørre 

resultater. Det gjennomføres informasjonsmøte med de kommunale enhetene 25. februar. 

Sak 3/20: Plansak – Furnes vest 

Arealplanlegger Jan Ivar Karlsen presenterer plankart og planområdet. Det diskuteres 

hvorvidt økt utbygging vil påvirke trafikksikkerheten rundt hele Furnes-området og vegen ut 

mot Skaft. Forumet har tidligere behandlet skoleskyss-saker i dette området, og utbygging av 

flere boliger kan endre trafikkbildet til at FTF vil betegne skolevegen som særlig trafikkfarlig. 

Forumet mener det ikke er forsvarlig å tillatte utbygging av så mange boliger, med mindre 

dette følger med en etablering av gang- og sykkelveg, og en eventuell utbedring av kjøreveg. 

Sekretær vil skrive en egen merknad til planforslaget, basert på innspillene som kom i 

diskusjonen av denne saken (vedlegg 1). 

Sak 4/20: Trafikksituasjonen rundt Vestmyra skole 

Sekretær redegjør for status angående «Kiss and ride-sonen». Det er bekreftet at denne skal 

etableres i løpet av 2020. Forumet drøfter hvordan trafikksikkerheten kan ivaretas i 

mellomtiden. Forslag som kommer opp er; vikepliktskilt ved utkjøringen mot Hegrevegen og 

fysisk stenging/blokkering av areal der brakkeriggene tidligere var. Det enes om at sekretær, 

skolefaglig rådgiver og leder i foreldreutvalget møtes for å se på trafikkbildet i sin helhet. 

Forumet vil orienteres om saksgangen.  

Sak 5/20: Holdningsskapende midler for 2020 

Det informeres om holdningsskapende midler for vår 2020. Alle i forumet oppfordres til å 

vurdere å søke, eller spre informasjonen videre.  

Sak 6/20: Godkjenning av møteplan for 2020 

Vi blir enige om å avholde neste møte i forumet Torsdag 7. mai 2020. Det settes ingen eksakt 

møtedato-plan for 2020, men forumet forholder seg til dette forslaget med mindre det sees 

behov for annet; januar, mai, august og oktober/november. 

 
 
Referent  
Liss-Ane Simonsen, sekretær i FTF  
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Merknad til planforslaget Furnes Vest  

FTF mener det ikke er forsvarlig å tillatte utbygging av så mange boenheter, med mindre 

dette følger med en etablering av gang- og sykkelveg. Etablering av 39 nye boenheter vil 

endre trafikkbildet kraftig.  

Vi minner om at Furnesveien er en skoleveg. Det opplyses også om at skolen og barnehagen i 

området benytter seg av vegen for å komme seg på tur. I tillegg utgjør Furnes et 

rekreasjonsområde for alle aldersgrupper i bygda. 

Å etablere gang- og sykkelveg vil kunne øke områdets attraktivitet, og bidra til å ivareta 

trafikksikkerheten.  

Forumet har tidligere behandlet skoleskyss-saker i dette området, konklusjonen har da vært at 

veien ikke betegnes som særlig farlig eller vanskelig.  Utbygging av flere boliger vil kunne 

endre trafikkbildet slik at FTF vil betegne veien som særlig farlig eller vanskelig skolevei.  

 

Forumet mener det ikke er forsvarlig å tillatte utbygging av så mange boliger, med mindre 

dette følger med en etablering av gang- og sykkelveg, og opprusting av kjøreveg. 

 

 

Faglig Trafikkforum Fauske, 31.01.2020 

 


