
 

 

Bodø 22.06.10 
 

Fauske kommune, kommuneplanens samfunnsdel, referat 
fra møte i prosjektgruppen 2010-06-21   

 

Sted: Administrasjonsbygget 
Møtetid: Kl. 12.15 – kl. 14.30 
 
Til stede:   
 Enhetsleder plan/utvikling Gudrun Hagalinsdottir, Fauske kommune 
 Daglig leder Kristian Amundsen, Fauna KF 
 Senior rådgiver Geir Jostein Sandmo, Bedriftskompetanse as 

 
Meldt fravær:   
 Kommuneoverlege Maja Eilertsen, Fauske kommune 
 Folkehelserådgiver Jakob Djupvik, Fauske kommune 
 Ildsjel Laila Nordhaug, frivillig sektor 

 
 
Følgende saker var satt opp til behandling: 
 
1. Møteplan for prosjektgruppen.  

Følgende møteplan ble godkjent: 

- Alle møtene legges til tirsdager kl. 12.15 – 15.30 
- Møtested blir administrasjonsbygget hvis ikke annet 

avtales 
- 17. august 
- 14. – 17. september (kombinert med evt. studietur) 
- 12. oktober 
- 16. november 
- 14. desember 
- 18. januar 2011 

2. Oppsummeringer fra folkemøtene. 

Det er avholdt to folkemøter – Sulitjelma (14/6) og Valnesfjord (15/6). 
Det møtte henholdsvis 11 og 15 personer på disse folkemøtene. 

Pga av dårlig oppmøte i Fauske sentrum ble dette folkemøtet utsatt.  

Ny dato for folkemøte i Fauske er satt til tirsdag 31. august (med 
forbehold om avklaring med ordfører – Kristian følger opp). 
Bedriftskompetanse utarbeider et oppsummerende notat fra 
folkemøtene som følger plansaken videre. 
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Følgende rammer legges for det nye møtet 31. august: 
- Fauske Hotell som før  
- Kl. 18.30 – 21.30 
- Vi inviterer følgende for innlegg (tema Fauske 

2025…) 
o Fauske Næringsforum v/ Nils Ole Steinbakk 
o Hauan Grendeutvalg v/ Åke Holmstrøm 
o SKS v/ Leif Finnsveen 
o Finneid Sveis v/ Gry Janne Rugås (Kristian A. 

avklarer)  
o For øvrig program som tidligere folkemøter 

- Informasjon om valgt dato leggges på hjemmesiden til 
kommunen og sendes ut til nettverket av Kristian og Nils 
Ole før ferien 

- Det annonseres i avisene uken før møtedato (ansvarlig 
Gudrun) 

- Ordfører utfordres til å la seg intervjue i lokalt media rett før 
møtet for å skape blest om arrangementet. 

 
3. Visjonsdebatt – avklaringene innstilling til styringsgruppen 
 
Sak utsatt! Tas på neste møte. 
 
4. Status for møter med referansegruppene 
 
Følgende status foreligger: 

- Rådmannens ledergrupper: Gudrun og Geir J. har møtt og 
møter fremover ihht avtale med rådmannen 

- Planutvalg: Gudrun informerer 
- Folkehelseutvalget: Jakob informerer 
- Ungdomsrådet: Geir J. følger opp i dialog med Stig 

Løvseth 
- Styret i Fauna KF: Kristian informerer 
- Fylkeskommunen/Fylkesmannen: Møte i regionalt 

planforum avholdt. Invitasjon om involvering fra 
Fylkeskommunen vurderes fortløpende 

- Eldreråd: Gudrun og Geir J. møter 21. september 
- Kirkelig fellesråd: Følges opp av Geir J. 
- Nærmiljøuvalgene: Følges opp av Gudrun og Geir J. – er 

invitert til folkemøtene 
- Landbruksorganisasjonene (Bondelag, Bonde- og 

småbrukarlag, Skogeierlag, Utmarksråd): Følges opp av 
Gudrun, Geir J. deltar ved behov. 

- Fauske Idrettsråd: Følges opp av Geir J. 
- Frivillighetssentralen: Følges opp av Geir J. (i samarbeid 

med Laila N.)   
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5. Innledende drøftinger på temaet ”Frivillig sektor” 
 
Utsettes til neste møte. 
 
6. Fagtur Vestfold 
 
Geir J. lager et notat som oversendes Gudrun for intern oppfølging. Aktuelle 
datoer er 14. – 17. september, og kommunene Sande, Holmestrand, Re 
samt Høgskolen i Vestfold er foreløpig pekt ut som aktuelle møtepunkter. 
Prosjektgruppen inviteres til å delta – Maja E. har meldt forfall til dette. 
 
7. Neste møte 
 
Neste møte er tirsdag 17. august kl. 12.15 – 15.30 i adm.bygget! 
 
 
God sommer til dere alle!!!  
 

 

 
 
Geir J. Sandmo 
Referent 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


