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Vedtak som innstilling fra Formannskap - 08.06.2021 

Innstilling til kommunestyret: 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel legges ut til høring og offentlig ettersyn, i tråd med 
bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-14. 

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel legges ut til høring og offentlig ettersyn, i tråd med 
bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-14. 
 

 
Formannskap 08.06.2021: 
 
Behandling: 

Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 036/21 Vedtak: 

Innstilling til kommunestyret: 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel legges ut til høring og offentlig ettersyn, i tråd med 
bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-14. 

 
Kommunestyre 17.06.2021: 
 
Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM- 062/21 Vedtak: 

Vedtak: 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel legges ut til høring og offentlig ettersyn, i tråd med 
bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 11-14. 

 
Vedlegg: 

24.05.2021 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 1476843 

24.05.2021 Faktagrunnlag - kommuneplanens samfunnsdel 1476842 

19.03.2021 Folkehelsa i Fauske 2020_Versjon 1_oppdatert 19 08 20 1450065 

01.06.2021 Helhetlig_ROS_Fauske_2018_endelig 1477650 

04.05.2021 Innspill fra Senterpartiet til kommuneplanens samfunnsdel 1474924 

04.05.2021 Innspill fra Fauske venstre til kommuneplanens samfunnsdel 1474926 

04.05.2021 Skjema - innspill fra politiske partier til kommuneplanens samfunnsdel 1474927 



23.05.2021 Innspill fra Fauske arbeiderparti til kommuneplanens samfunnsdel 1476838 

06.05.2021 Innspill fra Fauske høyre til kommuneplanens samfunnsdel 1475272 

29.04.2021 Innspill fra Fauske Frp til kommuneplanens samfunnsdel 1474386 

11.05.2021 Hjertesaker fra Fauske ungdomsråd 1475612 

01.06.2021 Referat fra møte med næringslivet 17.03.21 1476544 

01.06.2021 Referat fra møte med næringslivet 22.04.21 1476545 

01.06.2021 Referat fra politisk verksted 1 - 080421 1476587 

01.06.2021 Referat fra politisk verksted 2 130421 1476590 

01.06.2021 Aldersvennlig lokalsamfunn - spørreundersøkelse 1476588 

01.06.2021 Resultat fra meningsmåling om kommunens visjon 1476589 

01.06.2021 Folkehelseprofil 2021 for Fauske kommune 1476658 

01.06.2021 Innspill fra elevrådene til kommuneplanens samfunnsdel 1476840 

01.06.2021 Framtidsdrømmer fra barnehagebarn 1476839 

01.06.2021 Innspill fra Sulitjelma nærmijøutvalg - utdrag av Facebook kommentarer 1476841 

01.06.2021 Referat fra møte med lag, foreninger og frivilligheten 26.04.21 1476845 

01.06.2021 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 1477439 

 

Sammendrag: 
Fauske kommune har utarbeidet forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2022 – 
2034. Det skal i denne saken tas stilling til om det fremlagte planforslaget skal sendes ut på høring og 
offentlig ettersyn. Endelig kommuneplanens samfunnsdel sluttbehandles av kommunestyret. 
 
Saksopplysninger: 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier legges fram til vedtak om høring og 
offentlig ettersyn.  
Høring og offentlig ettersyn skal kunngjøres i minst én avis samt gjøres tilgjengelig elektronisk. 
Høringsfristen skal være minimum seks uker.  
Med bakgrunn i sommer- og fellesferie blir høringsperioden utvidet til åtte uker: Fra og med 17. juni til 
og med 15. august 2021. 
 
Etter vurdering av innkomme uttalelser til forslag til ny kommuneplanens samfunnsdel, vil planforslaget 
bearbeides og legges fram for ny politisk behandling. Det tas sikte på endelig vedtak i 
kommunestyremøte i desember 2021.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
Det vises til kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, 
vedtatt  i kommunestyremøte av 11.12.20, sak 20/455. Det framlagte planforslag vurderes til å være i 
tråd med fastsatt planprogram.   
 
Hvorfor ny samfunnsplan?  
Etter plan- og bygningsloven §11-1 skal alle kommuner utarbeide en kommuneplan som et strategisk 
dokument og virkemiddel for kommunens utvikling. Den skal skissere viktige trekk ved 
samfunnsutviklingen og bruk av arealene i kommunen. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med 
handlingsplan, og en arealdel.  
 
Fauske kommune utarbeidet sist kommuneplanens samfunnsdel i 2011, som gjennomgikk en mindre 
revidering i 2015. I forbindelse med utarbeiding av kommunal planstrategi 2020-2023 ble behovet for ny 
samfunnsplan bragt fram. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble derfor utarbeidet 
sammen med planstrategien. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel peker ut de langsiktige målene med strategier for den ønskede 
utviklingen i kommunen. Planen skal være grunnlaget for sektorenes planere og virksomhet i 
kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal 



gjennomføres. Planlegging er veien til god samfunnsutvikling. Gjennom arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel lages det en overordnet strategisk retning for hvordan kommunen skal utvikles i et 
langsiktig perspektiv.  
 
Medvirkning og involvering 
Medvirkning i en usikker tid med tanke på koronapandemi har vært utfordrende. Digital deltakelse er 
for mange en terskel, og Fauske kommune opplever vanskeligheter med formidling av informasjon og 
møtedeltakelse.  
 
Administrasjonen i Fauske kommune har mottatt tilbakemeldinger på at det er enklere å delta på 
verksteder, møter og andre innspillsrunder når det foreligget et konkret forslag. Det er for tiden 
utfordrende å skape engasjement rundt arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel over digitale 
løsninger som Teams og lignende.  
 
Fauske kommune ønsker å aktivt forsøke å fortsette å bedrive medvirkning utover den lovpålagte og 
formelle høringsprosessen.  
Når planforslaget har vært ute til høring og offentlig ettersyn, er det ønskelig å gjennomføre folkemøter, 
enten fysiske eller digitale. Det tas og sikte på å gjennomføre politiske verksteder knyttet til 
planforslaget, med et særlig blikk på kommunens visjon, slagord og verdigrunnlag. Dette kan 
gjennomføres som temamøter, men en kobling til økonomiplanen og budsjett. 
 
Det har vært gjennomført en rekke medvirkningsprosesser for å nå flest mulig innbyggere og relevante 
aktører med i arbeidet. Medvirkningen har tatt form gjennom administrative og politiske verksted, 
digitale og fysiske møter. Det har vært gjennomført møter med følgende aktører:  
 

· Administrative møter og verksted 
· Brukerutvalgene for hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester 
· Eldrerådet 
· Kommunalt foreldreutvalg  
· Lag, foreninger og frivilligheten  
· Politiske verksted  
· Sulitjelma nærmiljøutvalg  
· Ungdomsrådet 
· Valnesfjord nærmiljøutvalg  

 
Det har også vært gjennomført spørreundersøkelser for allmennheten: 

· Digital spørreundersøkelse angående kommunens visjon  
· Digital spørreundersøkelse angående et aldersvennlig samfunn  

 
Grunnskolene i kommunen fikk utdelt spørsmål og oppgaver som de skulle svare på, og barnehagene i 
kommunen ble oppfordret til å sende inn barnas framtidsdrømmer. 
 
Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse og reinbeitedistriktene i kommunen har vært 
kontaktet flere ganger uten hell. Fauske kommune vil forsøke å gjennomføre møter med de i løpet av 
høsten 2021. 
 
Kunnskapsgrunnlag 
Det vises til saksframleggets vedlegg, særlig «Faktagrunnlag – kommuneplanens samfunnsdel», 
«Folkehelsa 2020» og Helhetlig ROS-analyse. Referat fra møter og verksteder er og lagt ved. 



 
Om forslag til kommuneplanens samfunnsdel  
Samfunnsplanen vurderes å være i tråd med fastsatt planprogram, og er delt inn i seks områder:  

· God oppvekst og godt liv  
· Klima- og miljøvennlig utvikling  
· Omstillingsdyktig næringsliv  
· Attraktive byer og steder  
· Mangfold og inkludering  
· Deltakende innbyggere  

 
Et hvert prioriteringsområde er knyttet opp til FNs bærekraftsmål, som også gjenspeiles i forslag til mål 
og strategier i planen. Til hvert område er det laget hovedmål, delmål og strategier. De er listet opp i 
tilfeldig rekkefølge, og er ikke oppført etter prioritering. Tiltak vil komme i kommuneplanens 
handlingsdel. 
 
Verdigrunnlag, visjon og slagord  
Med bakgrunn i pandemien vi er inne i, har det vært utfordrende å gjennomføre verksteder knyttet til 
verdigrunnlag, visjon og slagord, sammen med politikerne i Fauske kommune.  
 
Administrasjonen har derfor kommet med forslag i høringsforslaget, og det legges opp til politiske 
verksteder omkring dette, etter at høringsperioden er over. Administrasjonens forslag legges fram på 
bakgrunn av meningsmålingen om kommunens visjon og de andre medvirkningsprosessene som er 
utført.  
 
Langsiktige arealstrategier 
Arealstrategiene er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen i kommunen. Fauske kommune 
har behov for en tydelig, politisk forankret og helhetlig arealpolitikk 
Arealstrategiene peker ut de overordnede prinsippene som skal være retningsgivende for utviklingen av 
Fauske kommune fram mot 2032. Strategiene er basert på kunnskapsgrunnlag og mål i 
kommuneplanens samfunnsdel, og nasjonale og regionale mål og prioriteringer. 
 
 
 
Ellen Beate Lundberg 
kommunedirektør 
 


