Behandling i Formannskapet - 28.10.2019:
Representant Silje Nordgård (Ap) fremmet følgende forslag til tillegg:
Levekårsutvalget innstilling med tillegg:
Pkt 1, avkjøringsfelt, Skålsvik legges til.
Ordfører Bjørn M. Pedersen (H) fremmet følgende forslag til tillegg:
Det søkes Nordland Fylkeskommune om tilskudd til reguleringsplanarbeide for gang- og
sykkelsti på prioriterte områder i kommunen (Inndyr).
Representant Ida Heen (Sp) fremmet følgende forslag til tillegg:
Gang- og sykkelvei til Øye, elever vgs, merkes som prioritert tiltak.
Omforent forslag til vedtak:
Trafikksikkerhetsplan for perioden 2019-2023, med forslag til revidert handlingsprogram
vedtas med følgende tillegg:
1. Etablering av avkjøringsfelt på FV17 på kryss ved Skaugvoll og Kjelling.
2. Det må etableres mobildekning i tuneller på FV17.
3. Godkjente fotgjengeroverganger på Inndyr etableres ved siden av dagens felt, og
merkes/skiltes som godkjente overganger.
4. De glatte områder, bestående av granitt, må behandles slik at de ikke fremstår som farlige
for fotgjengerne, spesielt ved vinter og snø.
5. Det må skiltes parkeringsplasser for handikappede ved alle kommunale og offentlige bygg.
6. Økonomiske konsekvenser må fremkomme i planen.
Avstemming:
Forslag fra Nordgård: Enstemmig vedtatt
Forslag fra Pedersen: Enstemmig vedtatt
Forslag fra Heen: Enstemmig vedtatt
Omforent forslag: Enstemmig vedtatt
Formannskapets innstilling:
Trafikksikkerhetsplan for perioden 2019-2023, med forslag til revidert handlingsprogram
vedtas med følgende tillegg:
1. Etablering av avkjøringsfelt på FV17 på kryss ved Skaugvoll, Kjelling og Skålsvik.
2. Det må etableres mobildekning i tuneller på FV17.
3. Godkjente fotgjengeroverganger på Inndyr etableres ved siden av dagens felt, og
merkes/skiltes som godkjente overganger.
4. De glatte områder, bestående av granitt, må behandles slik at de ikke fremstår som farlige
for fotgjengerne, spesielt ved vinter og snø.
5. Det må skiltes parkeringsplasser for handikappede ved alle kommunale og offentlige bygg.
6. Økonomiske konsekvenser må fremkomme i planen.
7. Det søkes Nordland Fylkeskommune om tilskudd til reguleringsplanarbeide for gang- og
sykkelsti på prioriterte områder i kommunen (Inndyr).
8. Gang- og sykkelvei til Øye, elever vgs, merkes som prioritert tiltak.

