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KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Vedlegg: Utkast til komnunal planstrategi for Fauske kommune datert 4. september 2012 m/vedlegg,
faktadel

Saksopplysninger:

Plandelen i den nye plan- og bygmngsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Som et nyt verktøy i
kommunal planlegging er det innført et ha i lovens § lO-10m at kommunestyret minst en gang i
hver valgperiode skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Formålet med planstrategien
er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør stare opp med eller videreføre i valgperioden
for å legge til rette for ønsket utvikling i komnunen.

De sentrale elementene i en komnunal planstrategi er;
.l Den skal være et verktøy for kommunens politiske/administrative ledelse for å skape en

oversikt over planverket i komnunen.
.l Den skal være et verktøy for å identifisere planer som er modne for revisjon.

.l Den skal kune identifisere planer som skal saneres.

.l Den skal kune påvise områder der komnunen bør utvikle nye planer.

Saksbehandlers vurdering:

Kommunal planstrategi for Fauske kommune bygger på arbeidet gjennomført i forbindelse med
. utvikling av komnuneplanens samfusdel ((Fauske2Ö25)).
Videre er innspil fra planutvalgets politiske verksted med tema planstrategi i mai i år,.
innarbeidet i utkastet. Enhetslederne har også bidratt med gjennomgang av egne temaplaner.

Planstrategien skal ikke sendes på vanlig høring, slik plan- og bygningsloven krever for ordinære
plansaker, men forslaget til kommunestyret skal gjøres offentlig kjent minst 30 dager før
kommunestyrets behandling. '
Fauske kommune har nylig oppdatert det overordna planverk, kommuneplanen, både arealdelen

- -- --og samfusaeien, med vedtãl¿T2-0Tl-:Råamanen liar iKKe fUel grunnlag tirå anoefãle --
revisjon av det overordna planverket i inneværende valgperiode.

Rådmannen anbefaler at planutvalget ta vedlagte planstrategi til orientering og at den gjøres
offentlg kjent i 30 dager hvor den legges ut i servicetorget og på kommunens. nettside.



Kommunen vil ta stiling til innomne synspunter og evt innarbeide disse i planstrategien før
den sendes videre til formanskap og kommunestyre.

INNSTILLING:

1. I tråd med plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen minst en gang hver
valgperiode utarbeide en komnunal planstrategi.

2. Planutvalget tar vedlagte utkast til komnunal planstrategi til orientering
3. Planutvalget vedtar å offentliggjøre planstrategien for å innente synspunter

før den fremmes videre til formanskap og komnunestyre.

PLUT -086/12 VEDTAK- 18.09.2012

Gry Janne Rugås (FL) foreslo:
En styrket plan på kvaliteten på bar og ungdom særlig vekt på barnehager og
grunnskoler.
Budsjettene er innenfor barehager og skoler blitt kraftig redusert i periodeR 2010-
2012. For å sikre kvaliteten bes budsjettene oppjusteres for å sikre mangfold og
trygghet for sun læringsutvikling for bar og ungdom. SU i de ulike barnehager og
skoler inkluderes i arbeidet.

Janne Hatlebrekke (AP) foreslo.:
Planutvalget anser det som hensiktsmessig at komnuneplanens arealdel rulleres i
kommende planperiode, med oppstar 2013. Det settes av ressurser i kommende års
budsjett til dette arbeidet.

Linn Normann Goc.tfredsen.(AP) foreSlO:
PLUT foreslår at det utarbeides en kulturinneplan for kommunen, og at dette
arbeidet stares i løpet av planperioden.

Erling Palitar (KR) foreslo:
Boligsosial handliiigsplan ((Alle trenger en bolig)) 2006. Planen som foreligger er
utdatert og må fOl1yes i planperioden.

AP's forslag (Hatlebrekke) ble enstemmig vedtatt.
KR's forslag ble enstemnig vedtatt.
AP's forslag (Godtfredsen) ble enstemmig vedtatt.
FL's forslag legges ved planen.
Innstilingen med endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: --- - ------- ------ -_. - - - ---- -- ---- -- -
1. I tråd med plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen minst en gang hver

valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi.

2. Planutvalget tar vedlagte utkast til komnunal planstrategi til orientering med
følgende endringer:



. Planutvalget anser det som hensiktsmessig at kommuneplanens arealdel

rulleres i kommende planperiode, med oppstar 2013. Det settes av
ressurser i kommende års budsjett til dette arbeidet.

. Boligsosial handlingsplan ((Alle trenger en bolig)) 2006. Planen som

foreligger er utdatert og må fornyes i planperioden.
. PLUT foreslår at det utarbeides en kulturminneplan for kommunen, og at

dette arbeidet stares i løpet av planperioden.
. Følgende legges ved saken:

En styrket plan på kvaliteten på bar og ungdom særlig vekt på barehager
og gruskoler.

Budsjettene er innenfor barehager og skoler blitt kraftig redusert i
perioden 2010- 2012. For å sikre kvaliteten bes budsjettene oppjusteres for
å sikre mangfold og trygghet for SUnn læringsutvikling for bar og ungdom.
SU i de ulike barehager og skoler inkluderes i arbeidet.

3. Planutvalget vedtar å offentlggjøre planstrategien for å innente synspuner
før den fremmes videre til formanskap og komnunestyre.

Nye vedlegg: Oppdatert utkast ti planstrategi for Fauske kommune datert 18.9.2012.

Forslag til planstrategi 2012 -2015 har vært offentliggjort på kommunens hjemneside i 4
uker. Planutvalgets vedtak oversendes komnunestyet.

~L-
Even Ediassen
Rådman

Utskrift sendes:
Enhetsleder plafutvikling til
videre forføyning


