
 

 

Bodø/Fauske 2010-02-16 

 

Regionalt Planforum.  Oppsummering av møte.  16. februar 2010.  Sak;   
Fauske kommune.  Kommuneplanens samfunnsdel – planprogram.   

 

Sted:  Fylkeshuset, Bodø 

Tid:  2010-02-16.  Kl 09:00 – 10:00 

Til stede;   

 

Navn Avd Inst 

Trine Fredriksen Næring og Regional 

Utvikling 

Nordland fylkeskommune 

Hanne Mari Myrvik Folkehelse Nordland fylkeskommune 

Helge Lynghaug Plan og miljø Nordland fylkeskommune 

Geir Davidsen Plan og miljø Nordland fylkeskommune 

Hans-Christian Engum Plan og miljø Nordland fylkeskommune 

Ole Christian Skogstad Miljøvernavd Fylkesmannen i Nordland 

Svein Stuen Miljøvernavd Fylkesmannen i Nordland 

Øyvind Skogstad Miljøvernavd Fylkesmannen i Nordland 

Øystein Lynum Landbruksavd Fylkesmannen i Nordland 

Ragnar Pettersen Rådmann Fauske kommune 

Gudrun Hagalinsdottir Enhetsleder Plan / Utvikling Fauske kommune 

Geir Jostein Sandvik  Bedriftskompetanse as 

Morten Selnes  Bedriftskompetanse as 

 

Møtet ble ledet av Helge Lynghaug.   

 

Fauske kommune.  Kommuneplanens samfunnsdel – planprogram.   

 

Rådm. Ragnar Pettersen innledet.  Bakgrunnen for dette planarbeidet er at Fauske 

kommune nå har mange og omfattende prosesser parallelt på gang.  Arealplanen rulleres, 

styringsstrukturen endres og det pågår viktige regionale prosesser.   

 

Geir Jostein Sandmo gjennomgikk planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, 

Fauske.  Dette dokumentet sendes i disse dager ut på en formell høring.  På Fauske 

kommunes hjemmeside er det åpnet en egen link Fauske 2025 til denne planprosessen.   

 

Momenter fra møtet / innspill.   

 
 Viktig å etablere gjennomgående perspektiver som i Fylkesplanen, bl.a.; 

 Miljø og bærekraftig næringsutvikling 
 Universiell utforming 

 Folkehelse 
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 Arealdisponering i forhold til stedsutvikling – muligheter i forhold til kommuneplanens 

arealdel.  

 Planen bør synliggjøre også konkrete tiltak som gir planen en mer aktiv handlingsdel.  

 Politisk styring i forbindelse med samfunnsdelen er det sentrale.   

 I forhold til energi- og klimaplan (felles for hele Saltenområdet), er det viktig at  

 Industrien må selv ta ansvaret for sine utslipp 

 I forbindelse med transport bør bosetting samles i sentra evt må transportbehovet 

løses gjennom kollektivtransport.   

 Samfunnsdelen kan være et viktig beslutningsgrunnlag i forhold til strukturen i 

bosettingsmønsteret 

 Landbruk og disponering av landbruksareal vurderes i forhold til næringsvirksomhet 

og bosetting.   

 Folkehelseperspektivet er meget viktig.   

 Det er utviklet en veileder i folkehelsearbeid, jfr. Høgskolen i Vestfold/ 

www.helseiplan.no 

 En kartlegging av nå-situasjonen i kommunen kan gjennomføres via verktøyet 

HEPRO.  4 kommuner i Nordland har gjennomført en slik kartlegging.   

 Samarbeid med Fylkeskommunen  

 Kunnskapsbasert forvaltning.   

 Hvilke kunnskapsbehov har kommunen?  Her må kommunen selv prioritere sine 

behov for mer kunnskap.   

 Salten Friluftsråd har kartlagt arealer for friluftsliv.  Denne kartleggingen er ferdig i 

Fauske.   

 Landskap – landskapsanalyser av viktige landskapstyper.  Viser til EU’s 

landskapskommisjon.  Kartlegging av ”hverdagslandskap”.   

 Kartlegging av funksjonell strandsone.  Kartlegging av ulovlig byggevirksomhet i 

strandsonen – dette kan gebyrfinansieres.   

 Biologisk mangfold.  Kunnskapsbasert forvaltning etter ”Føre-var-prinsippet”.   

 Plansammenheng 

 Kobling mellom samfunnsdelen og arealdelen er viktig 

 Klima og energiplan 

http://www.helseiplan.no/
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 Metode viktig  

 Planprosess med involvering av innbyggere svært sentralt – jfr. ”Borgerne på 

banen” (dansk rapport). Fauske kommune får særlig ros for sitt forsøk på å få 

barn/unge med i planarbeidet. 

 Prioritering 

 Det vil ikke være mulig – heller ikke ønskelig - å prioritere alle tema innen 

Kommmuneplanens Samfunnsdel.  Hensikten med samfunnsdelen er å synliggjøre 

valgmuligheter og effekter av prioriteringene. 

Morten Selnes/Geir J. Sandmo (ref) 


