
 

 

 

Fauske kommune, kommuneplanens samfunnsdel, referat 
fra møte i formannskapet / styringsgruppen 2010-04-26.   

 

Sted: Fauske kommune, rådhuset, kantina.   

Møtetid: Kl. 10.00 – kl. 11.30 

Til stede:   

 

 Formannskapet som styringsgruppe 

 Fra prosjektgruppen:   

 Enhetsleder plan/utvikling Gudrun Hagalinsdottir, Fauske kommune 

 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 

 

 

Dagsorden: Følgende saker var satt opp til behandling: 

 

1. Gjennomgang av Kommuneplanens samfunnsdel – faktadelen 

2. Gjennomgang av Kommuneplanens samfunnsdel – strategisk del  

 

1. Gjennomgang av Kommuneplanens samfunnsdel – faktadelen. 

Geir Jostein Sandmo gjennomgikk presentasjon.   

Momenter / innspill fra styringsgruppen:   

 Boligbygging kan være en viktig parameter som avspeiler  

 Folks investeringslyst i kommunen 

 Innbyggernes modus – optimisme.   

 Boligbygging / investering i bolig kan knyttes opp til befolkningstall / 

sysselsettingstall.   

 Tabell 4 – funksjonelle arbeidsgrupper – vedr. økningen i aldersgruppen 67-79 år.   

 Viser her til kommunestyrets vedtak av 25. mars.  9 satsingsområder i forhold til 

helse.   

 Er det mulig å differensiere befolkningstall på skolekretsnivå / grunnkretsnivå?   

 Det skal være folkemøter i Valnesfjord, Sulis og på Fauske – nærmiljøutvalg.  Det 

kan være viktig å kunne framlegge tall / faktagrunnlag / trender på grunnkretsnivå / 

skolekretsnivå.   

 Har kommunen befolkningstall ned på skolekrets / grunnkretsnivå?   

 Er det mulig å synliggjøre bygder som Kvitblikk, Tverrå mv som eget område? 

 Aksen nordover er viktig for Fauske.   
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 Aksen nordover mot Narvik – godstransport 

 Mulig forlengelse av jernbanen nordover.   

 Under siste fylkesting (apr 2010) ble transportåren Fauske – Narvik fokusert.  Sees 

i sammenheng med NEW-Corridor.   

 Godstransport nordover fraktes til Bodø før omlasting til bil.  Strekningen Bodø-

Fauske transporteres to ganger! 

 Utdanning – spesielt på VGS-nivå er viktig.  Viktig for å beholde ungdom.  

 Studentene kommer ikke tilbake.  Viktig å se dette i sammenheng med jobbtilbud il 

unge med høyere utdanning.   

 Mennesker med høy utdanning er som regel meget viktige for aktiviteten i frivillige 

organisasjoner.   

 Det er viktig å fokusere på alderssammensetningen og hvordan vi skal få de unge 

til å bosette seg i Fauske- dette er viktigste problemstilling.   

 Hvordan kan Fauske utnytte / dra nytte av vekstpotensialet i Bodø? 

 Utnytte en bedre vei, bedre jernbane 

 Fødselstall kan vanskelig påvirkes – flyttetall kan påvirkes.   

 Nærheten til vekstkraften i Bodø må sees som et fortrinn.   

 Fremmedkulturell innvandring kan være et eget tema.   

 Det er ekstremt viktig å ikke gape over for mange tema i kommuneplanarbeidet.  Viktig 

å prioritere, dvs. å også velge bort noen tema.   

 

2. Gjennomgang av Kommuneplanens samfunnsdel – strategisk del.  

Morten Selnes gjennomgikk presentasjon.   

Momenter / innspill fra styringsgruppen:   

 Utnytte egne fortrinn (for eksempel knutepunktfunksjonen i Salten)   

 Skal Fauske ha en ambisjon om å ta en del av veksten i Bodø? 

 Utvikle Fauske som transportknutepunkt 

 Transportareal 

 E6 ut av byen – tunnel.   

 BAS-kommunen – kommunale fortrinn 

 Valnesfjord – areal for næringsutvikling, boligbygging – stedets fortrinn med nærhet 

til Bodø  

 Det kan gjerne utvikles en ny visjon for Fauske 

 Presis 

 Slagordmessig 

 Eierskapsforhold til Fauskes befolkning 
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 Framtidsrettet -  

 En motstrategi i forhold til nabokommuner? 

 Fokus på hva vi er / kan bli gode på 

 Samhandling med nabokommunene 

 Utnyttelse av Skjerstadfjorden som eksempel.  Hvordan kan kommunene som grenser 

til fjordbassenget bli enige om en utnyttelse til felles beste?   

 Til neste møte i styringsgruppen ønskes flere forslag til visjoner/mål samt forslag til 

hovedmål/strategiske temaer. 

 

 

 

Ref 

Morten/Geir J. 

 


