
 

 

 

Fauske kommune, kommuneplanens samfunnsdel, referat 
fra møte i prosjektgruppen 2010-03-10.   

 

Sted: Fauna KF sine lokaler.   
Møtetid: Kl. 12.00 – kl. 16.00 
Til stede:   
 Enhetsleder plan/utvikling Gudrun Hagalinsdottir, Fauske kommune 
 Daglig leder Kristian Amundsen, Fauna KF 
 Folkehelserådgiver Jakob Djupvik 
 Ildsjel Laila Nordhaug, frivillig sektor 
 Senior rådgiver Geir Jostein Sandmo, Bedriftskompetanse as 
 Senior rådgiver Morten Selnes, Bedriftskompetanse as 

 
Fraværende:   
 Kommuneoverlege Helga Rørvik, Fauske kommune 

 
 
Følgende saker var satt opp til behandling: 
 
1. Godkjenning av referat fra møte 03.02.10.  

Referatet ble gjennomgått og godkjent. Referat legges fortsatt ut på 
kommunens hjemmeside samt sendes til prosjektgruppens 
medlemmer. 

2. Status fra høringsrundet for planprogrammet 

Frist for høringen er satt til 6. april. Pr i dag foreligger det få innspill, 
det forventes innspill fra Fylkesmann og Fylkeskommunen samt 
nabokommuner innen fristens utløp. Dette tas på neste møte i 
plangruppen.  

Bloggen hadde ikke vært benyttet – men idet referatet skrives registreres 
det med glede at Laila har vært inne med en artikkel! En oppfordring går 

dermed til oss alle om å enten selv, eller gjennom å utfordre andre, går 

inn og bruker denne bloggen.   
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Referatet fra møte med Regionalt planforum gjennomgått og 
prosjektgruppen tar dette referatet til orientering. 

3. Innspill fra konferanse ”Helse i plan” 

Helga, Gudrun, Jan Erik og Jakob deltok fra Fauske kommune. Av 
landets 37 ”Helse i plan”-kommuner kommer 4 fra Nordland (Fauske, 
Vefsn, Brønnøy og Vestvågøy). 

Målet er å gi planfaglig innspill til helsesektoren og helsefaglig innspill 
til plansiden i kommunen. Referat fra seminaret sendes ut til 
prosjektgruppens medlemmer av Gudrun H 

Erfaringene og status fra kommunene varierer sterkt, Fauske 
kommune presenterte sine planfaglige tilnæringer som passet godt 
med intensjonene i ”Helse i plan”.  En ny konferanse planlegges i 
høst. 

En del felles utfordringer ble beskrevet – bl.a. knyttet til å skape 
engasjement og deltakelse i planleggingen, tverrsektoriell samarbeid 
samt behovet for rullering/oppdatering av planverket. 

4. Orientering omkring prosjektet ”En levende 
folkehelsekommune” 

Jakob D. orienterte om prosjektet og status så langt er at prosjektet 
nå skal søkes finansiert.  Dette er et 5 årig prosjekt som er en direkte 
oppfølging av Folkehelsekonferansen i oktober 2009.  Prosjektet er 
foreløpig planlagt fram til 2011.   

I denne sammenhengen ble det skissert en mulighet knyttet til SIVA 
sin inkubatorordning (kontaktperson Ulf Hustad). Geir J. følger opp 
dette. BOLYST 2010 ble også nevnt men ikke prioritert i denne 
sammenhengen. 

5. FAUNA KF – Strategiplan 

Kristian A. orienterte om arbeidet med strategiplan for Fauna KF. Nye 
vedtekter for Fauna KF politisk behandlet i Fauske kommune 
11.02.10. Mange felles skjæringspunkter med Kommuneplanens 
samfunnsdel – krever stor grad av koordinering som bl.a. sikres med 
Fauna KF sin deltakelse i prosjektgruppen.   

Fauna KF skal fokusere på nærings- og stedsutvikling i Fauske, som bl.a. 

innbefatter omdømme, nytenking/innovasjon og prosjekt utledet av 

Partnerskap Salten. 

6. Drøftinger omkring steds- og næringsutvikling. 
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Utgår – da bl.a. de nye vedtektene i Fauna KGF klargjør ansvar og 
innhold. 

7. Nytt medlem i Prosjektgruppen 

Laila Nordhaug presenterte seg og prosjektgruppen ønsket henne 
velkommen i laget. Skal bli spennende og nyttig å ha med frivillig 
sektor videre. 

8. Blogg på Fauske kommune sin hjemmeside – oppfølging 

Prosjektgruppen registrerer at det er en utfordring å få bloggen på 
hjemmesiden til å bli en aktiv del av planprosessen. Etter en lengre 
diskusjon ble følgende momenter notert: Ønsker å bruke bloggen på 
Fauske kommune sin hjemmeside.  

- Deltakerne i prosjektgruppen utfordrer personer til å bruke 
bloggen (alle følger opp) 

- Bloggen søkes lagt mer sentralt på hjemmesiden (Geir J. 
følger opp overfor Line K.) 

- I møte med rådmannens ledergruppe søkes det en 
avklaring på om eget facebook side/gruppe skal etableres 
evt. om andre tiltak kan gjennomføres (Gudrun og Geir J. 
følger opp). 

- Det gjøres ingen tiltak på nettet utover dette før neste møte 
i prosjektgruppen. 

9. Faktadelen 
 
Utsettes til neste møte i prosjektgruppen i april. 
 
10. 3 folkemøter til våren 
 
Arrangement gjøres i samarbeid med: 
 Valnesfjord: Valnesfjord Nærmiljøutvalg v/leder 
 Sulitjelma: Sulitjelma Nærmiljøutvalg v/ leder Egil Setså 
 Fauske sentrum: Det etableres en koordinerende gruppe bestående 
av Harald Helgesen, Jørn Jonassen og Åke Holmstrøm. Kommunen 
vurderer evt. å velge person til denne gruppen.   
Konklusjon: Gudrun skal møte medlemmene i Nærmiljøutvalgene  
med det første. Hun signaliserer at deres deltakelse på disse 
folkemøtene vil vi komme tilbake til. Saken tas opp nærmere på neste 
møte i prosjektgruppen. 
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11. Neste prosjektgruppemøte 
 
Neste møte blir onsdag 7. april på Fauske (administrasjonsbygget). 
Saksliste fremkommer av de 2 siste møtereferatene i prosjektgruppen 
samt til planprogrammet. Endelig saksliste sendes ut i forkant. 
Gudrun melder allerede nå forfall – Geir J. kommuniserer tett med 
henne i forkant og etter neste prosjektgruppemøte slik at hun er 
oppdatert og kan gi sine innspill. 

Tidsplan.  Viktige møter:   

 22. mars kl. 08.30 (?) Møte utvidet ledermøte i Fauske kommune. 
Saker: Planprogrammet, planstrategi og bruk av internett for 
informasjon og involvering. Gudrun og Geir J. møter.  

 7. april.  Kl. 12:00-15:15.  Prosjektgruppen. Forberede møte med 
Styringsgruppen / Formannskapet. Møtested administrasjonsbygget, 
3. etg. Jakob ordner møterom. 

 26. april.  Styringsgruppen / Formannskapet m/ behandling av 
planprogrammet, forventinger til faktadelen og visjonsdrøftinger. Geir 
J. presenterer, hele plangruppen inviteres til å delta (?).   

 

Ref.: 

Morten S./Geir J.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 


