
 

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL  

Fauske kommune lager for tiden ny kommuneplanens samfunnsdel. Planen er kommunens 

øverste styringsdokument. Alle politiske partier sendes skjema for muligheten å komme med 

innspill. Frist for å levere skjema er 3. mai 2021. 

Fastsatte prioriteringsområder i ny samfunnsplan: 

1. God oppvekst og godt liv  

2. Klima- og miljøvennlig utvikling  

3. Omstillingsdyktig næringsliv  

4. Attraktive nyer og steder  

5. Mangfold og inkludering  

6. Deltakende innbyggere  

Dato: 3. mai 2021 

Avsender(e): Fauske Senterparti 

Hvordan skal vi utvikle Fauske i framtiden? 
Hva skal til for å oppnå prioriteringsområdene? Hva er viktig at vi har fokus på innenfor disse 

områdene?  

Tema 1 – God oppvekst og godt liv  

Fokus på trafikksikkerhet og ulykkesforebygging, spesielt for myke trafikanter 

Satsningen på tidlig innsats og foreldrestøttearbeid skal fortsett, samt videreutvikle familiens hus 

Mindre teori og mer praksis i skolene, tilstrekkelig tilpasset undervisning 

Flere lærlingeplasser og sikre god søkertilgang til videregående skoler 

Sikre aktiviteter for alle barn og unge 

Bidra til gode samlingssteder og steder for aktivitet, utvikle grøntområdene i sentrum til å brukes 

aktivt. 

Eldre kan bo hjemme så lenge de ønsker det og ha gode tjenester i hjemmet. Det er nok tilpassede 

boliger for eldre og demente. Vaktmestertjenester for hjemmeboende satt i system. Et system for 

kontakt mellom unge pensjonister og eldre som har behov for hjelp.  

Eldres hus- forebyggende tjenester til eldre. 

Tema 2 – Klima og miljøvennlig utvikling  

God naturforvaltning er god klimapolitikk. Vi tror på bærekraftig forvaltning av naturressursene i 

kommunen. Vern av matjord eller erstatte matjord hvis det er nødvendig for utviklingen, ved 

prosjektering av infrastruktur. Sikre kommunens innbyggere mot ekstremvær og andre potensielle 

trusler.  



 

Tema 3 – Omstillingsdyktig næringsliv  

Pulserende by.  

Næringsliv som har omstilt seg til det digitale kjøpemarkedet.  

Legge til rette for at lokalt næringsliv blir brukt lokalt.  

Ha fokus på reiselivssatsing, Fauske er blitt en av de ledende høyfjellsdestinasjonene i Nord/Norge. 

Det ønsker vi å styrke og videreutvikle i samarbeid med de private aktørene i markedet. 

Ny gruvedrift er kommet på plass, og opprydning etter gammel gruvedrift er satt i gang.   

Det er gode industriområder i flere deler av kommunen, med etableringer som sikrer mange 

arbeidsplasser. Fauske er et senter for kraftforedling.  

Fauske kommune satser på grønne næringer og er størst på matproduksjon pr. innbygger i Salten.  

Tema 4 – Attraktive byer og steder 

Kulturhus tilpasset Fauske kommunes behov må på plass når økonomien tillater det.   

Fortsette å være en aktiv kulturarrangør. I Fauske kommune skal det være små og store 

kulturarrangementer som bidrar til et godt og innholdsrikt liv for innbyggerne på Fauske. Det skal 

også være et like godt idrettstilbud til alle som i dag. Støtte opp om frivilligsentralens arbeide.  

Ja til Nord-Norge banen 

Oppgradering av Nordlandsbanen for hurtigere transport, og hyppigere avganger for pendlere i 

Salten.  

E6 legges utenfor sentrum og sentrumsutviklingen skyter fart med mange attraktive leiligheter og et 

yrende liv i sentrum.  

Fokus på trafikksikkerhet og ulykkesforebygging, spesielt for myke trafikanter 

God korrespondanse mellom buss, tog, fly. Gode vilkår og tilbud for pendlere 

Ja til regulert snøscooterkjøring.  

Bredbåndstilbud og telefondekning til alle kommunens innbyggere. 

Tema 5 – Mangfold og inkludering  

Sjunkhatten folkehøgskole er etablert som et flaggskip for inkludering, i tillegg til det store 

kompetansemiljøet ved VHSS som står sterkt.  

«Folk i husan». Legge til rette for bosetting i alle deler av kommunen og mulighet for pendling.  

Tema 6 – Deltakende innbyggere  

Ha godt samarbeid med nærmiljøutvalgene og opprette flere i flere deler av kommunen.  

Satse på frivillig innsats, bidra til et enda bedre samarbeid med frivillige lag, organisasjoner og 

foreninger om et godt samlet aktivitetstilbud i kommunen.  



 

 

 

 

 

Forslag til arealstrategier?  

Administrasjonen la fram forslag til arealstrategier i planprogrammet til 

kommuneplanen: 

- Ressursgrunnlaget for primærnæringene skal ikke forringes, og kommunen 
skal legge til rette for næring og industri som kan og vil bidra til at 
landbruksnæringene fortsatt har gode vilkår   

- Kartlegging av behov for bolig- og næringsareal, og utarbeide 
prioriteringsrekkefølge 

- Definere viktige landbruksareal  

- Kartlegge og legge av arealer for massedeponi for å imøtekomme utbygging i 
Salteneregionen   

- Legge til rette for fortetting og høyere utnyttelsesgrad   

- Kartlegging og sikring av verdifulle friluftsområder for framtiden 

- Kartlegging og sikring av arealer for moderne transportårer 

Har dere andre innspill/merknader?  

 

Andre innspill? 

Eksisterende IKS> Salten brann, Iris, Helse og miljotilsyn Salten, Vannkoordinator 
Salten mangler.  

 

 

 

Kommentarer til denne måten å gi innspill på? 

 

 

Skjema sendes til liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no, senest 3. mai 2021. 
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