
 

 

 

Fauske kommune, kommuneplanens samfunnsdel, referat 
fra møte i prosjektgruppen 2010-05-18   

 

Sted: Fauske kommune, administrasjonsbygget, 3. etg. 
Møtetid: Kl. 13.15 – kl. 16.00 
Til stede:   
 Daglig leder Kristian Amundsen, Fauna KF 
 Folkehelserådgiver Jakob Djupvik 
 Ildsjel Laila Nordhaug, frivillig sektor 
 Enhetsleder plan/utvikling Gudrun Hagalinsdottir, Fauske kommune 
 Senior rådgiver Geir Jostein Sandmo, Bedriftskompetanse as 
 Senior rådgiver Morten Selnes, Bedriftskompetanse as 

 
Meldt forfall:   
 Maja Eilertsen, fung. Kommuneoverlege Fauske kommune.  

 

 

1. Godkjenning av referat fra møte 07.04.10.  

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

2. Visjon og målavklaring 

Som en del av Styringsgruppens diskusjon i sitt aprilmøte, ble 
prosjektgruppen utfordret til å komme med 3-5 forslag. Etter en lengre 
prosess i gruppen fremmes følgende forslag til visjon for kommuneplanens 
samfunnsdel: 

- Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen 
å bo og ha sitt virke i! 

- En levende folkehelsekommune! 
- Et levende knutepunkt 
- Det pulserende hjerte i Salten 
- Der vi møtes 

Visjonsforslagene fremlegges for neste møte i Styringsgruppen, og benyttes 
som drøftingstema for folkemøtene. 
 

3. Strategiske fokus/delmål 
Planprogrammet skisserer følgende tema for planarbeidet: 

- Folkehelse 
- Forenklingsaspekt v/kommunale planer 
- Stedsutvikling i tre sentra 
- Næringsutvikling 
- Omdømme 
- Frivillig sektor 
- Den regionale dimensjon 
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- Samisk kultur/næring og rettigheter 
- Miljø/energi, herunder nasjonalparker 

Prosjektgruppen legger til grunn at disse temaene tas opp i de kommende 
tre folkemøter. 
 

4. Folkemøter 
Det gjennomføres tre folkemøter i Sulitjelma, Valnesfjord og Fauske 
sentrum. Følgende dager avsettes til dette: 14, 15 og 16. juni. 
Kommunen er formelt vertskap og møtene ledes av ordfører.  
Vi inviterer Nærmiljøutvalgene som delarrangør og møtene kjøres på 
ettermiddagstid (kl. 18.30 – 21.00).   
Følgende er utgangspunkt for møtene: 

- Mandag 14.06: Sulitjelma, miljøkafeen i Samfunnshuset 
- Tirsdag 15.06: Valnesfjord, Samfunnshuset 
- Onsdag 16.06: Fauske, Fauske hotell 

Prosjektgruppen inviteres til å delta (helst på minst ett av møtene!!). 
Følgende rammer for dagsorden følges (klareres med ordfører): 

- Innledning v/ ordfører (kort) 
- Presentasjon av Nærmiljøutvalgene v/ leder av utvalg 
- Presentasjon av planarbeidet så langt v/ Bedriftskompetanse 

o Planprogrammet 
o Utdrag fra faktadelen 
o Visjoner 
o Temaer for planarbeidet 

- Fauske kommune i et langsiktig samfunnsperspektiv v/ ordfører 
- Drøftinger/innspill fra salen. Kommuneplanens tema legges til 

grunn  
- Oppsummering, veien videre v/Bedriftskompetanse 
- Avsluttende ord v/ ordfører 

 

5. Kommunal planstrategi 
Følges opp av Bedriftskompetanse overfor kommunens ledelse. 
Det sendes en forespørsel til enhetene om oversendelse av alt planverk 
som bearbeides av Bedriftskompetanse før utarbeiding av videre prosess. 
Prosjektgruppen orienteres om fremdrift. 
 

 

6. Neste møte i prosjektgruppen 
Settes til mandag 21. juni kl. 12.15 – 15.30. Møtested Fauske kommune, 
administrasjonsbygget. 
 
 
Geir J. Sandmo 
referent  

  


