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Oppsummering 

- Fauske kommune skal nå revidere Kommuneplanens samfunnsdel 

- Planen skal fokusere på muligheter og vekst for hele Fauske kommune 

- Kommunen skal utvikle seg som Folkehelsekommune i planperioden 

- Nærings- og stedsutvikling skal særlig prioriteres 

- Planperioden er satt til 2012 – 2025 

-  Geografisk skal planen dreie seg om hele kommunen med særlig 

fokus på tettstedene i Valnesfjord, Sulitjelma og Fauske sentrum m/ 

omland.  

- Det skal utarbeides planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 

og kommunal planstrategi for Fauske kommune 

- Planprosessen skal ha bred forankring i hele Fauskesamfunnet. 

Involvering, begeistring og engasjement skal være førende for 

arbeidet. 

- Arbeidet skal føre til et enklere og mer oversiktlig plansystem i 

kommunen.  

- Kommuneplanens samfunnsdel skal vedtas i kommunestyret våren 

2011. 

- Forprosjektet datert 16.09.09 er behandlet i Kommunestyret 29.10.09 

som sak 088/09 og danner basis for planprogram for 

Kommuneplanens samfunnsdel. Vedtaket var enstemmig og lyder 

som følger: 

1. Kommunestyret vedtar at fremlagte sluttrapport fra 

forprosjektet legges som basis for det videre arbeid med 

utforming av planprogram og revisjon av kommuneplanens 

samfunnsdel. 
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2. Kommunestyret ber om at de innspillene som framkom i 

fellesmøte mellom formannskapet og planutvalget 19.10.09 tas 

med i det videre arbeidet. 

3. Kommunestyret oppnevner formannskapet som styringsgruppe 

for kommuneplanens samfunnsdel. 

De nevnte innspill fra fellesmøtet er innarbeidet i dette planprogrammet.  

 

 

Lovgrunnlag 

Til grunn for dette planarbeidet ligger Plan og bygningslovens bestemmelser. 

Vedlagt følger noen sentrale paragrafer som omhandler kommuneplanens 
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samfunnsdel, planprosessen, planprogram, medvirkning og høring/offentlig 

ettersyn. 

Dagens plan for Fauske kommune 

Utarbeidet 2000-2002, vedtatt 2002. 

 

Slagord: Marmorbyen 

Visjon: Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen å bo og ha 

sitt virke i 

Hovedmål 1: Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv 

Hovedmål 2: Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes 

befolkning gjennom et godt og likeverdig tjenestetilbud 

Hovedmål 3: Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert 

livsutfoldelse for alle 

For hvert av hovedmålene er det satt opp delmål som mer konkretiserer 

strategier som legges for å nå mål. 



Kommuneplanens samfunnsdel for Fauske kommune 2012 – 2025 Side 5 

 

Alt kommunalt planverk skal i utgangspunktet bygge på vedtatt kommuneplan. 

Blant disse er budsjett, økonomiplan, Strategiske Næringsplan og de ulike 

sektorplanene i kommunen. 

Kommunestyrets ”bestillingsvedtak” - forprosjekt 

Det foreligger vedtak i kommunestyret i saken ”Folkehelse et livsviktig 

lagarbeid” KOM-023/09 den 26.02.09: 

1. Fauske kommune skal være en folkehelsekommune som legger til rette 

for at innbyggerne skal oppleve at kommunen er den beste å bo og ha sitt 

virke i. 

2. Formannskapet skal være styringsgruppe for Folkehelseprosjektet i 

Fauske kommune. 

3. I prosjektperioden skal kommuneplanens samfunnsdel revideres. 

Kommunestyret ber om at dette skjer med bidrag også fra frivillig og 

privat sektor. Forslag fremlegges for kommunestyret høst 2011. 

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak har rådmannen iverksatt arbeidet 

med revisjon av kommuneplanen ved å opprette prosjektgruppe og engasjere 

ekstern bistand for gjennomføring av et forprosjekt.  

Prosjektgruppen har bestått av leder plan/utvikling Gudrun Hagalinsdottir, 

folkehelserådgiver Jakob Djupvik, daglig leder Fauna KF Kristian Amundsen og 

seniorrådgiver Geir Jostein Sandmo fra Bedriftskompetanse as. Mål for 

forprosjektet har vært å utvikle et begrunnet planprogram/konsept for 

gjennomføring av planarbeidet for kommuneplanens samfunnsdel – dette som 

et grunnlag for Fauske kommunestyre til å vedta gjennomføringen av 

planarbeidet. 
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Metode for hovedprosjekt 

- Utarbeiding av planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel  

- Situasjonsanalyse - nåsituasjon 

o Indikatorer (demografi, ressursbruk, levekårsindeks, 

folkehelseindikatorer, KOSTRA, næringsutvikling, 

muligheter/trusler) 

o Utvikle måleparametre for ”folkehelse” 

- Visjon/Mål 

o Utvikles i prosess med de involverte, vedtas som egen sak i 

kommunestyre 

o Mål som er målbart, konkrete, oppnåelig og realistisk 

o Rydde i målene fra sektorplanene 

- Strategier 

o Med utgangspunkt i vedtatte visjon/mål, utvikle strategier 

(hovedgrep) i prosess med de involverte 

o Samordning med planverk for øvrig i kommunen 

- Tiltak 

o Avklare hva, hvem og når 

o Samordning med planverk for øvrig 

- Rapportering underveis i planperioden 2012 – 2025 

o Hva rapporteres og hvordan 

o Forhold til årsmelding og økonomiplanlegging 

o Forhold til nasjonal rapportering (for eksempel levekårsindeks, 

helseundersøkelser, demografi med mer) 

- Det utarbeides IKKE et stort og omfattende plandokument, men fokus 

er: 

o Involvering, engasjement og begeistring 

o Muligheter, egne ressurser, fortinn og vekst 

o Forenkling 

o Felles mål/visjon 

o Tydelige tiltak 

- Som en del av planarbeidet skal det utarbeides en kommunal 

planstrategi. 
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Roller og involvering 

Følgende instanser/nivå skal involveres direkte: 

- Kommune (politisk og administrativt nivå) 

- Frivillige 

- Næringsliv 

 

 
 

Prosjekteier:  Fauske kommune v/ kommunestyret 

Prosjektansvarlig: Rådmann Ragnar Pettersen 

Prosjektleder:  Bedriftskompetanse as v/Geir Jostein Sandmo 

Oppdragsgiver:  Leder plan/utvikling Gudrun Hagalinsdottir 

Styringsgruppe:  Formannskapet 

Referansegrupper: Kan være Rådmannens Strategiske ledergruppe, 

rådmannens utvidete ledergruppe, Planutvalget, Folkehelseutvalget, 

ungdomsrådet, styret i Fauna KF, Fylkeskommune/Fylkesmann, eldreråd, 

Kirkelig Fellesråd, Nærmiljøutvalgene, landbruksorganisasjonene, 

idrettsråd, Frivillighetssentral. 

Prosjektgruppe:  Leder plan/utvikling Gudrun Hagalinsdottir, 

folkehelserådgiver Jakob Djupvik, daglig leder Fauna KF Kristian 



Kommuneplanens samfunnsdel for Fauske kommune 2012 – 2025 Side 8 

 

Amundsen, representant for frivillig sektor og kommunelege I Helga 

Rørvik.  Prosjektleder samordner møtene i prosjektgruppen. Rådmannen 

foretar evt. endringer i prosjektgruppens sammensetning. 

 

Informasjon 

Arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel vil bli annonsert i lokalavis og 

relevant informasjon vil fortløpende bli lagt ut på Fauske kommune sin 

hjemmeside: www.fauske.kommune.no 

 

Det vil bli opprettet kontaktpersoner i forhold til planarbeidet. Disse kan 

kontaktes via mail eller telefon. 

 

Det vil bli arrangert folkemøter i Sulitjelma, Valnesfjord og på Fauske i 

forbindelse med planprosessen. 

 

Skolene, barnehagene, ungdomsråd samt barn- og unges representant i 

planutvalget vil brukes aktivt i planprosessen for å sikre barn- og unges 

medvirkning i planprosessen. 

 

http://www.fauske.kommune.no/
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Fremdriftsplan hovedprosjekt  

Fremdriftsplanen skisseres i planprogrammet med kvartalsvise beskrivelser: 

Oktober 2009 - mars 2010: Vedtak i kommunestyre om rammene for 

kommuneplanarbeidet, utarbeiding av endelig planprogram med høring 

og offentlig ettersyn, annonsering, varsling av planoppstart til berørte 

offentlige organer, arbeide med finansiering av planarbeidet, kartlegge 

nåsituasjon, utrede og avklare måleparametre, involvere regionale og 

statlige myndigheter. Planprogram vedtas av kommunestyre i mars (evt. 

mai). 

April - mai 2010: Visjons- og målarbeid. Prosess med alle tre nivå (frivillig 

sektor, næringsliv og kommune). Innlemme innspill fra 

Folkehelsekonferanse og Strategisk Næringsplan (Fauna). Involvering av 

Valnesfjord, Sulitjelma og Fauske tettsted med folkemøter, Opprydding i 

mål for eksisterende planverk. Samordning inn mot økonomiplan 2011 – 

2014. Rapportering underveis til kommunestyret og 

finansieringspartnere. 

Juni – august 2010: Videre arbeid med strategier og tiltak. Utarbeiding 

og behandling av kommunal planstrategi i kommunestyret.    

September - oktober 2010: Videre arbeid med strategier og tiltak. 

Samordning med budsjett 2011. Rapportering kommunestyre. 

November – desember 2010: Total gjennomgang alt planverk tilpasset 

nye visjoner, mål og strategier.  Forenklings- og samordningsprosess. 

Behandling av budsjett/økonomplan. 

Januar – mars 2011: Kvalitetssikring og utforming av tekstdel til 

kommuneplanens samfunnsdel.  Oppstart formell behandling. 

April – juni 2011: Høringsrunde, offentlig ettersyn, sluttbehandling i 

kommunestyre. 
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Hovedfokusområder 

Folkehelse 

Fauske kommune er en foregangskommune innen folkehelsearbeid. Dette 

fortrinnet vil i plansammenheng tydeliggjøres og videreutvikles. 

Den 14. oktober 2009 ble det avholdt en konferanse i Fauske med fokus på 

folkehelse: ”Din hverdag – hver dag”. Konferansen tok utgangspunkt i 

temaområdene: Oppvekst, bo- og nærmiljø, infrastruktur og stedsutvikling, 

kultur og fritid samt arbeidsliv. 

Visjoner, mål og tiltak for å utvikle hele Fauske samfunnet i et 

folkehelseperspektiv var sluttproduktet etter plenumssamlinger og 

gruppearbeid der over 100 personer fra Fauskesamfunnet var invitert. Disse 

visjoner, mål og tiltak vil innlemmes i arbeidet med revisjonen av 

kommuneplanens samfunnsdel. 

Noen stikkord fra konferansen: 

- Visjoner for Fauskesamfunnet bør fokusere på å få med alle og være 

retningsbestemmende for en ønsket utvikling 

- Bredde, engasjement og ”mot til å tørre” er sentralt i dette arbeidet 

- Folkehelse dreier seg om å ha det bra, å leve livet, å ta eget ansvar for 

egen helse, gjøre mer av det som fremmer ønsket/god helse. 

Følgende forhold blir da viktig: 

o Nærmiljø (der vi er) 

o Sosialt nettverk 

o Livsstil 

o Bli synlig ved å være noen, ville noe og bety noe 

- Barnehage/skole: Kunnskap om og tid til fysisk aktivitet/sosial arena  

- Bo- og nærmiljø: Møteplasser, universell utforming, trygge bomiljø 
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- Kultur/fritid: Informasjon om tilbud, kostnad, arenaer/møteplasser, 

de uorganiserte 

- Arbeidsliv: Arbeidsgiver og arbeidstakers ansvar, 

introduksjonsprogram m/folkehelse, folkehelsepris 

- Infrastruktur/stedsutvikling: Utvikle Sulitjelma, Valnesfjord og Fauske 

ut fra lokale fortrinn og ressurser – lokal forankring/eierskap 
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Forenklingsaspektet ved kommunale planer 

Hovedprosjektet vil gjennomgå all planverk i kommunens organisasjon med 

tanke på forenkling, samordning og konkretisering. Dette samkjøres med ny 

økonomiplan og budsjettarbeidet. 

Også i Fauske kommune er mye planverk forankret i sentrale pålegg og 

føringer, et sterkt faglig begrunnet ønske om å utvikle mange gode 

tjenestetilbud og i liten grad forankret i en realsituasjon i forhold til de 

ressursrammer en kommune operer innenfor. Dette skapet en stor avstand 

mellom sektormål og planlagte tiltak og de budsjettmessige prioriteringer som 

gjøres i en kommune hvert år. 

Mange av planene er omfattende i sine beskrivelser og gjennom dette 

vanskeligere tilgjengelig. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være en samlende og koordinerende plan 

som samler og forenkler disse sektorplanene. Dette for å skape oversikt og 

realisme samlet sett.  

Mulighetsstudiet/Utfordringer i planperioden 

Ut fra de kontakter som er tatt i Fauskesamfunnet innledningsvis i dette 

forprosjektarbeidet, er det enkelte utviklingsområder som det videre 

planarbeidet bør kunne omfatte. Dette er tema som arbeidet med visjon, mål, 

strategier og tiltak kan forankres i. Noen av temaene kan skilles ut av 

planprosessen og kjøres som egne prosjekt. Noen sentrale tema er:  

- Stedsutvikling - de 3 sentraene  

o Sulitjelma 

o Fauske sentrum m/omland 

o Valnesfjord 

- Folkehelse 

o Samarbeidsavtalen med fylkeskommunen 
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o Relevante vedtak 

o Psykisk og psykisk helse viktig 

o Tidligtiltak i barnehager og skoler 

o ”Helse i plan” 

o Innspill fra Folkehelsekonferansen ”Din hverdag – hver dag” 

o Trygg bolig 

o Tilrettelegging for funksjonshemmede (unge og eldre) 

- Næringsutvikling 

o Ny strategiplan for Fauna 

o Stedsutvikling 

o Kommunen som samfunnsutvikler 

o Fauske som knutepunkt (vei, jernbane, havn) 

o Kommunalt eierskap i bedrifter 

o Interkommunale selskap og utlegging av kommunale tjenester i 

interkommunale selskap i et 15-årsperspektiv 

- Omdømme 

o Folks egenoppfatning av Fauske kommune som helhet 

o Andre folks oppfatning av Fauskesamfunnet 

o Avklare hva vi er og hva vi vil være (for eksempel Drammen)? 

o Jobbe med eget omdømme – vedtak eller handling! 

o Identitet og lagfølelse 
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- Frivillig sektor 

o Fauske sitt særpreg (friluftsliv, dans…) 

o Rolleavklaringer 

o Vekst, tilrettelegging, barn/unge 

o Et bredt mangfold av idrettsaktiviteter 

- Den regionale dimensjon – Fauske i forhold til regionens andre 

kommuner og Norrbotten i Sverige.  

o Næringsutvikling 

o Strategier for Saltenregionen 

o Samhandlingsreformen 

o Utvikling av Fauske som regionssenter i Indre Salten 
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o Den videregående skolen og Fauske som regionssenter for 

utdanning, herunder tilrettelegging for nyutdannet ungdom 

- Samisk kultur/næring og rettigheter 

- Miljø/energi, herunder nasjonalparker i kommunen 

 

Kontaktpersoner for planarbeidet: 

- Fauske kommune v/ Gudrun Hagalinsdottir:  

o Mailadresse: gudrun.hagalinsdottir@fauske.kommune.no 

o Telefon: 959 38 301 

- Bedriftskompetanse v/ Geir Jostein Sandmo: 

o Mailadresse: geir.jostein.sandmo@bedriftskompetanse.no 

o Telefon: 957 72 032  

mailto:gudrun.hagalinsdottir@fauske.kommune.no
mailto:geir.jostein.sandmo@bedriftskompetanse.no
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Vedlegg: Noen sentrale lovbestemmelser, jfr. plan- og bygningsloven. 

§ 11-1. Kommuneplan  

       Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med 
handlingsdel og arealdel.  

       Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta 
utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige 
og regionale myndigheter til grunn….  
 

§ 11-2. Kommuneplanens samfunnsdel  

       Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør 
inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.  

       Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i 
kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal 
gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og 
private….  
 

§ 11-3. Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel  

       Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og 
for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen.  

       Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, 
planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens 
økonomiske rammer….  

 

§ 11-12. Oppstart av arbeid med kommuneplan  

       Kommuneplanen kan utarbeides samlet eller for samfunnsdel og kommuneplanens 
arealdel hver for seg, jf. §§ 11-2 og 11-5.  

       Når planarbeid, herunder revisjon av plan, igangsettes, skal berørte offentlige organer og 
andre interesserte varsles om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Det skal 
alltid kunngjøres en melding om dette i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og 
gjennom elektroniske medier.  
 

 

§ 11-13. Utarbeiding av planprogram  
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       For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til 
planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med 
varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom 
elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker.  

       Planprogrammet fastsettes av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere 
myndigheten i samsvar med kommunelovens regler. Kommuneplaner med retningslinjer eller 
rammer for framtidig utbygging skal inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse av 
planens virkninger for miljø og samfunn, jf. § 4-2 andre ledd.  
 

§ 11-15. Vedtak av kommuneplan  

       Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Dersom kommunestyret vil treffe vedtak 
om kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand 
for høring under planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny 
behandling.  

       Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Et eksemplar 
av planen skal sendes til departementet, fylkesmannen, regional planmyndighet og berørte 
statlige myndigheter.  

       Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.  

§ 4-1. Planprogram  

       For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart 
utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.  

       Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med 
frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli 
særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til 
planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av 
planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.  

       Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram 
vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, skal 
dette framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram.  

       Dersom planen får vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, skal planmyndigheten 
sende forslag til program for planarbeidet til berørte myndigheter i denne staten til uttalelse.  

§ 4-2. Planbeskrivelse og konsekvensutredning  

       Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som 
beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og 
retningslinjer som gjelder for området.  

       For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 
utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 
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skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av 
planens virkninger for miljø og samfunn.  

       Kongen kan gi forskrift om planprogram, planbeskrivelse og konsekvensutredninger, 
herunder om behandling av planer med grenseoverskridende virkninger.  

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse  

       Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 
12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.  

       Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser.  

§ 5-1. Medvirkning  

       Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal 
påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.  

       Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å 
delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.  

§ 5-2. Høring og offentlig ettersyn  

       Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til 
alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private 
organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt 
frist.  

       Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett 
eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. 
Ved kunngjøring av planutkast skal det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative 
utkast til planen som ikke har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de 
er tilgjengelige på planmyndighetens kontor.  

       Det skal legges til rette for elektronisk presentasjon og dialog i alle faser av 
planprosessen.  

       Nærmere krav til høring og offentlig ettersyn framgår av bestemmelsene for den enkelte 
plantype.  

 

 

 


