
 

 

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: 5.5.2021 

Avsender(e): Fauske Høyre 

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  

- Flere inntak i barnehager gjennom året 

- Framsnakke kommunen og være en «ja-kommune» 

- Gode skoler med kvalifiserte lærere og gode bygg 

- Gode barnehager med kvalifiserte ansatte og gode bygg 

- Tidlig innsats 

- Ha en sunn kommuneøkonomi 

- Trygge oppvekstsvilkår 

- Gode og brede tilbud til barn og unge 

- Styrke frivilligheten 

- Trygg skolevei 

Tema 2 – Klima og miljøvennlig utvikling  

- Bedre kollektivtilbud, buss og jernbane 

- E6 og RV 80 utenom sentrum 

- Opparbeide næringsarealer for miljøvennlig etableringer 

- Gruvedrift i Sulis 

- Legge til rette for grønn teknologi 

- Bruke mer kraft lokalt 

- Flere muligheter for at alle skal komme seg ut i naturen (ski, til fots, sykkel, snøscooter) 

- Arealer for sikker og trygg deponering av masser 

Tema 3 – Omstillingsdyktig næringsliv  

- Et bærekraftig reiseliv 

- Attraktive arbeidsplasser slik at ungdommen kommer tilbake etter endt utdanning 

- Styrke Fauna og få et enda tettere samarbeid med kommunen 



 

 

- Netthandel i tillegg til lokal butikk 

 

Tema 4 – Attraktive byer og steder 

- Mer gatelys og bedre vei i Sjøgata 

- Bybadestrand 

- Et mer attraktivt sentrum, mer tilrettelegging for næringslivet. (fylle alle tomme 

butikklokaler) 

- Forlenge strandpromenaden 

- Et sentrum for alle - lekeplasser, skatebaner, grønne lunger og rekreasjon 

- Utvikle bobilparkering 

- Profilere bygdetunet 

- Et rikt kulturliv 

- Lokaler for fremføring av kultur i alle aldre 

- Tømme søppel, rydde, la det være koselig og rent i sentrum 

- Flere båter ved brygga  

- Flere steder med uteservering 

- Ny(e) hotell i sentrum 

- Mer handel i sentrum 

- Flere leiligheter i Sulitjelma 

- Flere Leiligheter i Valnesfjord 

Tema 5 – Mangfold og inkludering  

- Engasjere innbyggerne mer i saker 

- Inkludere innvandrere bedre i lokalmiljøet 

- Sentrumsnære leiligheter 

- Frivilligheten styrkes 

Tema 6 – Deltakende innbyggere  

- Bedre og enklere nettside for innbyggerne å komme i kontakt med kommunen på ulike nivå 

- Styrke nærmiljøutvalgene 

- Enklere saksbehandling for kommunale søknader 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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?  

Generelt må det legges til rette for etablering av bærekraftig og grønn og gjerne 

kraftkrevende industri.  

Andre innspill? 

 

Kommunen må få orden på økonomien 

Mange av punktene over kan passe på flere av prioriteringsområdene 

Kommentarer til denne måten å gi innspill på? 

 

Enkelt og greit. Utfordrende å engasjere i disse koronatider.  

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