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Planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1.  I tråd med plan- og bygningslovens §10-1 skal kommunen minst en gang hver valgperiode 

utarbeide en kommunal planstrategi.  
2. Planutvalget vedtar fremlagte planstrategi for perioden 2017-2020 

 
 
Vedlegg: 

10.10.2016 Forslag til planstrategi 2017-2020 1328694 

07.10.2016 Kopi av Statistikkpakke Fauske pr 01.03.2016 1328499 

07.10.2016 folkehelseprofil fauske 1328502 

07.10.2016 Kopi av Folketall grunnkretser Fauske 2000-2016 1328500 

07.10.2016 Hva skjer i Fauske- faktagrunnlag 1328501 

 

Plan- og utviklingsutvalg 25.10.2016: 
 
Behandling: 

Kathrine Moan Larsen (FL) foreslo nytt pkt. 3: 
Rådmannens forslag til vedtak pkt. 1 og 2  
+ pkt. 3: Revidering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan igangsettes 2017. 

FLs tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens forslag til vedtak med FLs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
PLUT- 096/16 Vedtak: 

Vedtak: 
1.  I tråd med plan- og bygningslovens §10-1 skal kommunen minst en gang hver valgperiode 

utarbeide en kommunal planstrategi.  
2. Planutvalget vedtar fremlagte planstrategi for perioden 2017-2020. 
3. Revidering av Rusmiddelpolitisk handlingsplan igangsettes 2017. 

 

 
Sammendrag: 
I kommunal planlegging er det krav i plan og bygningslovens § 10-1 at kommunestyret minst en gang i 
hver valgperiode skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 
Formålet med planstrategien er å redegjøre for viktige utviklingstrekk og utfordringer, vurdere 
langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre 



planlegging. Planstrategien er en prioritering av kommunens planlegging de kommende fire årene.  
 
De sentrale elementene i en kommunal  planstrategi er :  

· Være et verktøy for kommunens politiske- og administrative ledelse 
· Være et verktøy for å identifisere planer som er modne for revisjon 
· Den skal identifisere planer  som skal saneres 
· Den skal kunne påvise områder der kommunen bør utvikle nye planer  

 
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 .  
 
Rådmannen anbefaler at planutvalget tar vedlagte planstrategi til orientering og at den gjøres offentlig 
kjent i 30 dager hvor den legges ut i servicetorget og på kommunens hjemmeside. 
 
Kommunen vil ta stilling til innkomne synspunkter og eventuelt innarbeide disse i planstrategien før den 
sendes videre til formannskap og kommunestyre. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


