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Årsbudsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse har ingen merknader til Årsbudsjett 2026 
– Økonomiplan 2023-2026. 
 

 
Fauske kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse 06.12.2022: 
 
Behandling: 
Brøyting og overganger, foreslått av Audun Krarup Jonassen, Kristelig Folkeparti 
Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse hadde befaring februar 2022 i Fauske sentrum, 
hvor vi så på fremkommelighet for personer med funksjonsnedsettelse. Da ble det tydelig for oss at 
butikkene er flinke til å holde orden på fremkommeligheten på gangveiene i sentrum, og at E6 og 
Sjøgata jevnt over er godt ryddet for snø. Det som bekymrer dette rådet er alle overganger og gangfelt 
som blir brøytet igjen eller ikke ryddet for snø. Vi savner noen som koordinerer timingen med 
brøytingen, slik at overganger ikke blir brøytet igjen på ugunstig tidspunkt.  

Torgheisen har ikke vært tilgjengelig de siste årene og dette hemmer også fremkommeligheten 
betraktelig.  

Videre ser vi behovet for flere brøytede tilganger inn på strandpromenaden på vinterstid. Rådet foreslår 
at det kommer frem, i budsjettet, en plan for hvordan disse problemstillingene løses økonomisk. 

 

Kommunedirektør Ellen Beate Lundberg orienterte. 
 
Utvalgsleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
Oversikt over befaring Fauske sentrum 15. februar 2022 vedlegges til kommunestyret. 
 
FUN- 016/22 Vedtak: 

Vedtak: 

Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse hadde befaring februar 2022 i Fauske 
sentrum, hvor vi så på fremkommelighet for personer med funksjonsnedsettelse. Da ble det 
tydelig for oss at butikkene er flinke til å holde orden på fremkommeligheten på gangveiene i 
sentrum, og at E6 og Sjøgata jevnt over er godt ryddet for snø. Det som bekymrer dette rådet er 
alle overganger og gangfelt som blir brøytet igjen eller ikke ryddet for snø. Vi savner noen som 
koordinerer timingen med brøytingen, slik at overganger ikke blir brøytet igjen på ugunstig 



tidspunkt.  

Torgheisen har ikke vært tilgjengelig de siste årene og dette hemmer også fremkommeligheten 
betraktelig.  

Videre ser vi behovet for flere brøytede tilganger inn på strandpromenaden på vinterstid. Rådet 
foreslår at det kommer frem, i budsjettet, en plan for hvordan disse problemstillingene løses 
økonomisk. 

Oversikt over befaring Fauske sentrum 15. februar 2022 vedlegges til kommunestyret. 
 
Vedlegg: 

29.11.2022 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 1527510 

16.11.2022 Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026 -- 
Fauske kommune 

1527512 

23.11.2022 Vedlegg 1 - Betalingsregulativ 2023 - Forslag fra kommunedirektør 1527513 

23.11.2022 Vedlegg 1B - Notat til betalingsregulativ 2023 1527514 

16.11.2022 Vedlegg 1C - Momentum Budsjettnotat - Fauske kommune 2023 
(2022_09_25) 

1527515 

16.11.2022 Vedlegg 1D - Prisliste 2023 - Iris Salten 1527516 

16.11.2022 Vedlegg 2 - Innarbeidede driftstiltak 1527517 

 

Sammendrag: 
Det vises til kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2023 – Økonomiplan 2023-2026 med vedlegg. 
Formannskapets innstilling til kommunestyret vil bli ettersendt kommunalt råd for personer med 
funksjonsnedsettelse. 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
 


