
 

 

 

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:  

Avsender(e):  

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  

- Fauske trenger flere møteplasser for ungdom og unge voksne. Fauske-Sprint står sterkt i 

kommunen, men ikke all ungdom deltar i de idrettene de organiserer. Hva kan vi gjøre for å skape 

møteplasser utenfor idrett? 

-  Satse på gode skoler og barnehager. Legge til rette for at de skal kunne bruke nærområdene i 

kommunen i flere fag/timer. Lage natursti langs Farvikelva. Elever kan involveres i arbeidet. Kanskje 

få det inn på timeplanen. 

 

Tema 2 – Klima og miljøvennlig utvikling  

- Kommunen må lage klimaregnskap og vise hvordan den har tenkt å bli en bedre klima-

kommune i årene som kommer. Kommunen har en viktig “oppdrager-rolle”, både for næringslivet og 

overfor innbyggerne 

 

Tema 3 – Omstillingsdyktig næringsliv  

-  Kommunen må bli bedre og hurtigere på saksbehandling. Når verden endrer seg hurtigere 

må næringslivet henge med, og da nytter det ikke å vente på at ting tar tid i behandlingsprosessen. 

- Fauske kommune må bli bedre på digitalisering og anvende mer brukervennlige systemer, 

slik at søknader er enklere å finne og enklere å fylle ut 



 

 

- Etablere en “inkubator” for oppstartsbedrifter, f.eks stille rom med nettilgang tilgjengelig. 

- Benytte Gründerfondet målrettet for etablering av grønne arbeidsplasser. 

 

Tema 4 – Attraktive byer og steder 

- Invitere arkitektstudenter/arkitektstudier til å komme med forslag (som innbyggerne i 

kommunen senere kan stemme over?) på hvordan Fauske bedre kan bruke 

friområdene/grøntområdene i sentrum. Utvikle parker og friområder i sentrum for å bli attraktive 

oppholds- og møtesteder. Knytte dem bedre sammen bl.a. via Strandpromenaden? Lage en helhetlig 

plan å jobbe mot i  fremtiden. 

- Hvordan faktisk bruke amfiet på torget? Det er egentlig litt meningsløst å la noe så flott være 

ubrukt. Det bør lages en plan som gjør det enkelt å stenge Sjøgata og parkeringsplassene rundt 

amfiet etter stengetid, når det likevel ikke er parkeringsavgift.  

- Hva med å prøve på å få hovedfartsåra i sentrum til å promotere Fauske bedre. Kanskje kan 

penger brukt på å forskjønne fasadene på bygningene i sentrum, bli trukket fra på eiendomsskatten? 

 

Tema 5 – Mangfold og inkludering  

- Lage “internasjonal-dag” på Fauske 

- Invitere næringslivet, lag og foreninger til å fortelle om/vise mangfold og inkludering i praksis  

 

Tema 6 – Deltakende innbyggere  

- Det er mange flotte bedrifter her i kommunen som sikkert kan være med å stille opp med 

kunnskap og materiell på dugnad sammen med lag og foreninger. I Venstre tror vi at et samarbeid 

mellom private og det offentlige er med på å fremme samhold og følelse av eierskap, noe som vil 

være viktig for å få innbyggerne i kommunen til å stille opp. 

- Se i hvilken grad kommunen kan invitere næringslivet, lag og foreninger til å sponse og delta i 

oppbygging og utvikling av områder og arenaer hvor innbyggerne møtes. 

 

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? 

 

 

 

Kommentarer til denne måten å gi innspill på? 

 

Likte denne måten å kunne gi innspill på, men fikk av en eller annen grunn invitasjonen først 

på fredag 30.4. Nuvel, vi kom nu i mål! 

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