
 

 

 

Fauske kommune, kommuneplanens samfunnsdel, referat 
fra møte i prosjektgruppen 2010-04-07.   

 

Sted:  Fauske kommune, rådhuset, kantina.   

Møtetid: Kl. 12.00 – kl. 15.30 

Til stede:   

 Daglig leder Kristian Amundsen, Fauna KF 

 Folkehelserådgiver Jakob Djupvik 

 Ildsjel Laila Nordhaug, frivillig sektor 

 Kommuneoverlege Helga Rørvik, Fauske kommune 

 Senior rådgiver Geir Jostein Sandmo, Bedriftskompetanse as 

 Senior rådgiver Morten Selnes, Bedriftskompetanse as 

 

Fraværende:   

 Enhetsleder plan/utvikling Gudrun Hagalinsdottir, Fauske kommune 

 

 Helga Rørvik måtte forlate møtet ca kl 14.  

 

 

Dagsorden:  Følgende saker var satt opp til behandling: 

 

1. Godkjenning av referat fra møte 10.03.10.  

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  ved høringsfristens slutt, foreligger det 3 

innspill;   

 Dans Fauske 

 Beboere i Balmigata 

 En korringering av Planprogrammet.   

 

Dans Fauske bør gis en positiv oppmerksomhet for at de har gitt innspill. 

Det må forventes at Fylkesmann og Fylkeskommunen samt nabokommuner gir innspill.  

Disse kan kontaktes for evt innspill.   

 

3.  Bloggen på Fuske kommunes hjemmeside.   

Laila har skrevet et innlegg på loggen.  Bloggen ligger noe ”gjemt” på hjemmesida.  Dette 

er tatt opp med webansvarlig Line.   

Det er viktig at Fauske opererer med bare en portal – felles for all virksomhet.   

Det bør sendes en mail til alle ansatte i Fauske kommune der det oppfordres til bruk av 

bloggen.   
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Det kan tas kontakt med frivillige organisasjoner gjennom Frivillighetssentralen.  Dette er et 

viktig nettverk.   

Næringsforeningen er et viktig nettverk. Disse kan kontakes via Nils-Ole Steinbakk. 

Idrettsrådet i Fauske v/ Jørn Jonassen kontakes. 

Saltenposten og AN vurderes fortløpende. 

Det bør lages en felles tekst her som inviterer til aktivitet på bloggen.  Hva er bra i Fauske – 

hva trekker dette inntrykket ned?   

4 + 5. Faktadelen – kommuneplanens samfunnsdel.  Målavklaring – 
strategiprosess. 

Morten gjennomgikk presentasjoner.  Kommentarer til presentasjonen:   

- Kultur er et viktig element– dette bør framheves.   

- Den regionale dimensjonen – Fauskes rolle i regionen   

- Skolestruktur og administrasjonsstruktur 

- Infrastruktur 

o Aksen mot Bodø 

o Aksen sørover og sørøstover (Grenseovergangen mot Graddis - 

Kjernfjellet).   

- Likestilling som eget tema kan tas ut.   

- Folkehelse – arbeidsliv – bedrifter.   

o Identitet – omdømme 

o Utarbeide en metode for målbarhet av folkehelse 

o En infrastruktur som fremmer folkehelse 

o Folkehelse – mer robuste Fauskeværinger 

o Fokus på foreldrestøtte 

o Allianser – lagarbeid – samarbeid – frivillig sektor.   

- Hvordan forankrer vi Kommunal Planstrategi i Kommuneplanens strategidel?   

o Som en egen strategi? 

- Det er en viktig at vi i planarbeidet ser ting i en sammenheng.   

- Presentasjonene kjøres for Styringsgruppemøtet den 26. april. Det samme gjelder 

selve planprogrammet og visjon/måldebatt.   
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6. Folkemøter.   

Lederne i Nærmiljøutvalgene Kjetil Sørebotten (Valnesfjorden) og Egil Setså (Sulitjelma) er 

kontaktet og informert om våre planer for folkemøter.   

7. Involvering av næringslivet 

Kristian Amundsen: 

- Styreleder av Næringsforum Harald Helgesen kan kontaktes 

- Styret i Fauna KF blir informert om vårt arbeide ved at møtereferatene fremlegges 

som orienteringssaker der 

- Det skal være årsmøte i Næringsforum den 29. april.  Dette kombineres med en 

næringskonferanse samme dag.  Kristian avklarer med Nils-Ole om 

Kommuneplanens samfunnsdel kan presenteres ved denne anledningen (er gjort 

når referatet skrives).   

8. Forholdet til referansegruppene.   

Gjennomgang av status i forhold til arbeidet i referansegruppene. Geir J. følger opp.   

9.  Samisk kultur og næring.   

Det tas kontakt med Inga-Lill Pavall, Reindriftsforvaltningen på Fauske.  Geir Jostein følger 

opp her.   

10. Møteplan.   

Møte i styringsgruppen den 26. april. Prosjektgruppen inviteres til å delta 
dersom de har mulighet til det! Vi kommer nærmere tilbake til klokkeslett for vår 

sak i formannskapsmøtet. Tema her blir: 

 - Planprogrammet (v/Gudrun) 

 - Ståsted/faktagrunnlaget (v/Geir J.) 

 - Visjon/mål (v/Morten S.) 

Det settes opp en møteplan på neste møte i prosjektgruppen som blir onsdag 19. mai 
kl. 12.00 – 15.15. 

 

Annet:  

Morten sjekker ut inkubatorordningen med SIVA, Ulf Hustad.   

Det legges en lenke til Bolyst2010 i referatet (søknadsfrist 3. mai):   

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/regional-_og_distriktspolitikk/levende-og-

attraktive-lokalsamfunn/bulyst/utlysning-bolyst-2010.html 

Gudrun avklarer med rådmannen om ny representant i prosjektgruppen i kommuneoverlege 

Helga Rørvik sin permisjonstid.  

Ref 

Morten/Geir J. 
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