
 

 

Bodø, den 3. februar 2010 

 

 

 

 

Fauske kommune, kommuneplanens samfunnsdel, referat fra møte i 
prosjektgruppen 2010-02-03.   

 

Sted; Fauske Rådhus.   

Møtetid: 10:00 til 12:00 

Til stede:   

 Rådmann Ragnar Pettersen, Fauske kommune 

 Enhetsleder plan/utvikling Gudrun Hagalinsdottir, Fauske kommune 

 Avd.ing. plan Jan Erik Johansen, Fauske kommune 

 Kommuneoverlege Helga Rørvik, Fauske kommune 

 Daglig leder Kristian Amundsen, Fauna KF 

 Senior rådgiver Geir Jostein Sandmo, Bedriftskompetanse as 

 Senior rådgiver Morten Selnes, Bedriftskompetanse as 

 

Fraværende:   

 Folkehelserådgiver Jakob Djupvik, Fauske kommune 

 

 

Gjennomgang av Planprogram, Fauske kommune, kommuneplanens 

samfunnsdel 2012 – 2025.   

Planprogrammet var utsendt til prosjektgruppen på forhånd.  Planprogrammet har pr nå 

status som Rådmannens forslag.   

Geir Jostein Sandmo gjennomgikk Planprogrammet med kommentarer fra møtet.   

 Planprogrammet vil bli drøftet i Regionalt Planforum den 16. februar i Bodø.  Fra 

Fauske kommune deltar rådmannen og Hagalinsdottir.  Bedriftskompetanse as 

deltar. Hagalinsdottir avklarer møtested.   

 Rådmannen og Amundsen har hatt møte med styret i Fauna KF vedr. redigerte 

vedtekter for Fauna KF.  I dette møtet framkom et klart ønske om en tydeligere 

rolleavklaring mellom Fauna KF og Fauske kommune.  Spesielt kommer dette til 

uttrykk i forholdet mellom næringsutvikling vs stedsutvikling.  Dette bør 

tydeliggjøres gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.   

 Forventningene til dette prosjektet i Formannskapet / styringsgruppen kan være at 

prosjektet skal legge fram mer ferdige prosessdokumenter til behandling, og i 

mindre grad åpne prosesser. Det er viktig at styringsgruppen får et nært eierforhold 

til planprosessen – da særlig i første omgang visjon og mål. Dette avklares med og 

i neste Styringsgruppemøte. 

 Folkehelseutvalget vil være en viktig premissleverandør i forhold til fokus på 

Folkehelse.   

 I forhold til næringslivet kan det være riktig med en mer direkte linje til bedriftene i 

tillegg til kontakten med Fauna KF og Fauske Næringsforum.  Fauske 

Næringsforum omfatter 168 medlemsbedrifter.  Styreleder er Harald Helgesen, 
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Pitney Bowes Fauske og kan kontaktes for å drøfte involvering av næringslivet i det 

videre arbeidet.   

 Representasjon i forhold til frivillig sektor; avklares med Stig Løvseth, enhetsleder, 

Kultur.  I det referatet skrives foreligger det forslag fra Stig L. på Bjørn Are Melvik 

(leder i ungdomsavdelingen i Fauske Sprint) samt Laila Nordhaug (tidligere leder 

av Fauske IL) 

 Det er ønskelig å forsterke bruken av hjemmesiden i forbindelse med dette 

prosjektet.  Line Kristiansen er kontaktperson her.  Her gjelder prinsippet at vi heller 

legger ut for mye informasjon enn for lite.  Det er aktuelt å åpne for en blogg i 

forbindelse med kommuneplanprosjektet. Når referatet skrives er det avholdt slik 

møte. Det opprettes et eget område for kommuneplanens samfunnsdel på 

hjemmesiden – vi gir prosjektet her en egen arbeidstittel ”Fauske 2025!”  

 Det er etablert et eget nettverk mellom skole og barnehage i Fauske.  Det vil være 

viktig å kunne delta i nettverksmøter.  Kontaktperson her er Kristian Øse.   

 Det er viktig å se framdriften av kommuneplanen i relasjon til budsjett- og 

økonomiplanarbeidet.  Kontaktperson her er Jonny Riise.   

 Omdømmebygging er blitt et viktig ”nyord”.  Omdømme er også noe en kommune 

må gjøre seg fortjent til.  Omdømme er videre et resultat av summen av det 

arbeidet som gjøres i kommunen. Kommuneplanens prosess kan synliggjøre disse 

sammenhengene.   

 Kommuneplanarbeidet i Fauske må sees i en regional dimensjon:   

o Sammenslåingsprosessen av kommuner i regionen er parkert 

o IRIS – Salten forvaltning er en viktig enhet.  Det samme er Salten Regionråd.  
Det er viktig å finne ut hva som er / vil bli satt på dagsorden i disse organene.   

o Sett i forhold til Sørfold kommune er det utviklet en god kontakt på 
skolesektoren og noe kontakt innen teknisk sektor.  Det vil sannsynligvis bli 
utviklet en sterkere kontakt med nabokommunen som følge av helsereformen, 
felles arbeids- og boligmarked samt Sjunkhatten nasjonalpark.    

o Bodø vil være et hovedfokus som regional samarbeidsaktør – det er viktig å 
styre seg inn på tunge prosesser i Bodø.   

 Det er viktig å se Kommuneplanens samfunnsdel i sammenheng med Arealdelen.  

Kommuneplanens Arealdel er ca 10 år gammel, men er blitt kontinuerlig 

oppgradert.  Arealdelen har nå vært ute på 1. gangs høring – innsigelser fra 

Fylkesmannens Landbruksavdeling.  Innsigelse også fra Fiskeridirektoratet vedr. 

areal for fortøyning av oppdrettsanlegg.  De aller fleste innsigelser er tatt til følge.  

Planen er nå ute på ny begrenset høring.  Neste møte i Planutvalget er 2. mars.  

Arealplanen behandles etter gammel PBL.  Det er sannsynligvis ikke aktuelt med 

en Megling.   

 Planprogrammet med de innspill som kom fra møtet i prosjektgruppen oversendes 

Gudrun H. som sørger for annonsering, utlegging til offentlig ettersyn i minst seks 

uker og utsending til aktuelle kommuner og forvaltningsnivå (jfr. PBL § 11-13 

Utarbeiding av planprogram.).  

 Planstrategi.  Kommunen har en god oversikt over planstatus i kommunen. Mye av 

arealplanmaterialet er digitalisert, sektorplanene er av varierende alder og 

aktualitet. Det rettes en forespørsel fra prosjektet til kommunen for gjennomgang av 

dette materialet noe senere i planprosessen (til våren). 

 Gudrun H. avklarer om og når kommuneplanprosjektet vårt skal presenteres for 

rådmannens strategiske ledergruppe og/eller utvidete ledergruppe (med 

enhetslederne), gjerne i løpet av februar/mars. 
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Erfaringer fra planarbeidet i Øksnes.   

Bedriftskompetanse as arbeider parallelt bl.a. med Kommuneplanens samfunnsdel i 

Øksnes kommune.  Planprogrammet er ute på høring, og det er innkommet 

høringsuttalelse fra bl.a. Fylkesmannen i Nordland.  Denne uttalelsen er av generell 

karakter og inneholder bl.a. en viktig lenke til notatet ”Innspill til kommuneplanens 

samfunnsdel”   

http://www.fylkesmannen.no/Innspill_til_kommuneplanens_samfunnsdel_06-

12_1fQVf.pdf.file 

I dette notatet er det et eget kapittel (kap 5.1.) om folkehelse.  I dette kapitlet er det flere 

nyttige lenker til bl.a. helsedirektoratets kommunehelseprofiler.   

Det er gjennomført et ”fremtidsverksted” i forbindelse med gjennomføringen av 

kommuneplanen i Øksnes.  Fremtidsverkstedet er gjennomført i regi av 

Læringsentreprenørene DA og rapporten kan skaffes dersom det er av interesse.   

I Øksnes er alle invitert til å formulere en framtidsvisjon for Øksnes.  Denne invitasjonen er 

lagt ut på hjemmesida til Øksnes kommune.  Invitasjonen har vakt positiv oppmerksomhet i 

det regionale nettstedet VOL (Vesterålen Online), i lokalradioen og i enkelte organisasjoner.   

http://www.vol.no/nyheter/article331251.ece 

 

Tidsplan.  Viktige møter:   

 16. februar: Kl. 09.00 – 11.00 Møte i Regionalt Planforum.  Bodø.  Gudrun H. 

avklarer møtested. På dette møtet deltar rådmann og Gudrun fra Fauske kommune 

samt Geir J. og Morten S. fra BK. Geir J. er ansvarlig for presentasjon av 

planprogrammet. 

 10. mars: kl. 12:00-15:15.  Prosjektgruppen.  Sted: Fauna KF.  Et viktig tema her 

kan være avklaring mellom næringsutvikling og stedsutvikling. Representant fra 

frivillig sektor inviteres til å delta. Signaler fra møte i regionalt planforum 

gjennomgås samt noe om innhold fra konferansen ”Helse i Plan” tas av 

Jakob/Gudrun. Folkehelseprosjektet ”En levende folkehelsekommune” 

gjennomgås.  

 7. april.  Kl. 12:00-15:15.  Prosjektgruppen. Forberede møte med Styringsgruppen 

/ Formannskapet.   

 26. april.  Styringsgruppen / Formannskapet m/ behandling av planprogrammet.   

Annet.   

Strategisk plan for FAUNA KF er nylig vedtatt av styret.  Sendes til prosjektet (er mottatt når 

referatet skrives).   

 

Ref.: 

Morten S./Geir J.S. 

http://www.fylkesmannen.no/Innspill_til_kommuneplanens_samfunnsdel_06-12_1fQVf.pdf.file
http://www.fylkesmannen.no/Innspill_til_kommuneplanens_samfunnsdel_06-12_1fQVf.pdf.file
http://www.vol.no/nyheter/article331251.ece

