
 

 

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: 29. april 2021 

Avsender(e): Fauske FrP 

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  

Boliger for førstegangskjøpere el. førstegangsetablerere, ev. ungdomsboliger. 

 

Tema 2 – Klima og miljøvennlig utvikling  

Insentivere lokalt næringsliv til å ta i bruk flere digitale løsninger. 

 

 

Tema 3 – Omstillingsdyktig næringsliv  

Etablere et godt nettverk for næringsdrivende.  

 

 

Tema 4 – Attraktive byer og steder 

Avvikle avgiftsparkering, slik at flere ser seg likt i å ta i bruk sentrum.  

Innbydende og tilrettelagte rasteplasser i hele kommunen.  

Strategisk næringsetablering, slik at ungdom ønsker å forbli her. F.eks. Mækkær’n, nettkafé o.l. 

 



 

 

Tema 5 – Mangfold og inkludering  

 

 

Tema 6 – Deltakende innbyggere  

Noe liknende til Steigartinget – et offentlig diskusjonsforum for innbyggerne i lokalsamfunnet.   

En bedre oversikt over hvilke frivillige organisasjoner som fins i kommunen og relevante 

kontaktpersoner.  

 

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? 

Vi må være en «ja»-kommune! – Vi skal ikke være de som setter stopper for etablering på Fauske.  

 

 

Kommentarer til denne måten å gi innspill på? 

Hadde fungert bedre i et format, der man skriver flere i et felles dokument med direkteredigering. 

Gjorde man noe liknende, hadde man kunne fått bedre oversikt over hvilke innspill som allerede er 

innkomne.  



 

 

 

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