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Til: Prosjektgruppens medlemmer 
Fra: Geir Jostein Sandmo 
Kopi: Rådmann, Morten Selnes 
Dato: 23.08.10 
Vedrørende: Referat fra prosjektgruppemøte 17. august 2010 

 

Følgende var til stede: Jakob D., Kristian A., Gudrun H., Maja E., Laila N., 
Geir J.S. 

Følgende saker ble tatt opp: 
1.     Sommeren 2010!! 
2.     Folkemøte 31. august 
3.     Visjoner 
4.     Fagtur Vestfold 19. – 21. oktober 
5.     Status tilsendte planer 
6.     Innledende drøftinger om temaet ”Frivillig sektor” 
7.     Status oppfølging av referansegruppene 

8.     Evt.  
9.     Neste møte: Forslag tirsdag 14.09.10 kl. 12.15 – 15.30. 

Til de ulike punktene: 

1.     Sommeren 2010 
a.     Laila serverte jordbær og is - et supert tiltak! 1000 takk!!  

2.     Folkemøte 31. august 
a.     Fauske Hotell 
b.     Kl. 18.30 – 21.30 

c.     De ulike temainnleggene (”Tanker og visjoner om Fauske 
2025") 
 Stig Otto Nilsen - (følges opp av Gudrun via ordfører) 
 Åke Holmstrøm (følges opp av Geir J. – han har 

bekreftet deltakelse!) 
 Leif Finsveen (SKS) – følges opp av Gudrun via 

ordfører 
 Gry Janne Rugås (klarert av Kristian – følges opp av 

Geir J.) 
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d.     Hvem gjør hva fremover 
 Avtale med foredragsholderne 

o Jfr. momenter ovenfor 
 Avklare ordfører 

o Gudrun H. 
 Fauske Hotell 

o Geir J. S. 
 Annonsering  

o AN/Saltenposten: Gudrun H. 
o Hjemmesiden til Fauske kommune: Gudrun H. 
o Mail – Kristian og Gudrun H. 
 

3.     Visjoner 
Her drøftet prosjektgruppen de foreliggende 5 forslag samt de 
innspillene som kom fra folkemøtene (2 stykk). Videre avstedkom 
møtet et nytt forslag – ”Helse og trivsel for alle”. 
Følgende 8 forslag foreligger da: 
1. Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste kommunen 

å bo og ha sitt virke i (dagens visjon) 
2. En levende folkehelsekommune (prosjektgruppen) 
3. Et levende knutepunkt (prosjektgruppen) 
4. Det pulserende hjertet i Salten (prosjektgruppen) 
5. Der vi møtes (prosjektgruppen) 
6. Helse og trivsel for alle (prosjektgruppen) 
7. Felles ansvar for felles fremtid (folkemøte) 
8. Hjertet i Salten (folkemøte) 

 
Konklusjon: Etter en nærmere drøfting og vurdering, vil prosjektgruppen 
fremme følgende forslag til visjon for Fauske kommunes Kommuneplanens 
Samfunnsdel:  

”Fauske kommune 
 – en levende folkehelsekommune –  

der alle trives”. 
  

4.     Fagtur 19. – 21. oktober 
a.     Maja har takket nei, de andre OK. Endelig påmelding gjøres 

til Geir J. i løpet av onsdag 25. august. Turen arrangeres 
innenfor gjedlende budsjett.  

b.     Følgende plan legges for reisen/befaringen (ca. tider): 
 Tirsdag 19. oktober: Avreise Bodø fly 07.15. Ankomst 

Gardermoen 08.50. Bruk av leiebil til Vestfold. Overnatting i 
Holmestrand/Horten 19. – 21. oktober. 

  Kommunebesøk: Re, Holmestrand og Sande 
  Annet: Besøke Høgskolen i Vestfold, evt. også noen 

utvalgte bedrifter (avklares nærmere). 
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 Torsdag 21. oktober: Retur til Gardermoen med avreise kl. 
17.10, lander i Bodø 18.40. 

  

5.     Status tilsendte planer 
Følgende planer foreligger: 

1) Kommuneplanens arealdel, forslag – 2010 

2) Kommunens budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 

3) Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007 – 2010 

4) Trafikksikkerhetsplan for Fauske kommune 2007 – 2010 

5) Oppvekstplan Fauske kommune 2007 – 2011 

6) Boligsosial handlingsplan 2006 

7) (Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere) 

8) (Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere) 
9) Plan for kommunal kriseledelse (2009) 
10) Strategisk landbruksplan 2010 – 2011 

11) Kommuneplan Fauske – Strategisk del (2001) 
12) Alkoholpolitisk handlingsplan 2008 – 2012 

13) Introduksjonsordningen i Fauske kommune (2008) – sak! 
14) Rullering av Handlingsplan for psykisk helsearbeid” og 

”Rusmiddelpolitisk handlingsplan” 2007 – 2010 

15) Smittevernplan for Fauske kommune 

16) Aktive helse- og omsorgstjenester 2010 – 2020 

17) Rapport om ungdommens fritidssituasjon i Fauske kommune (1982) 
18) Barne- og ungdomsplan for Fauske kommune (1986) 

del 1: Melding 
del 2: Handlingsprogram 

19) Funksjonshemmede barn og unge i Fauske kommune og deres fritid 
(1982?) 

20) Museumsplan for Fauske kommune (1998) 
21) Strategisk Næringsplan (mangler) 

  

6.     Innledende drøftinger temaet ”Frivillig sektor” 
 
Her noen momenter fra drøftingen: 
 - Stor aktivitet 

- Bør synliggjøres og støttes mer 
- En viktig bærebjelke for trivsel og livskvalitet 
- De små ”usynlige” aktiviteter viktig 
- Gir trivsel og velvære 
- Hvordan få mer synlighet? (markedsføring, bruk, ”klapp på skuldra”) 
- Fauske kommune gjør mye i dag (bl.a. gratis anlegg – dette må 
fortsette, særlig for barn/unge) 
- Viktig at offentlig sektor støtter aktivt opp om frivillig sektor – og 
forplikter seg! 
- Det offentlige bør bygge anlegg – frivillige som drivere 
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- Tilbud til breddeaktivitet i dag – hva med de som ikke blir 
gode/mestrer, krever spesiell tilpasning eller lignende  – det 
offentlige (kommunen) bør i større grad inn å aktivt støtte opp 
(faglig og ressursmessig) frivillig sektor knyttet til aktivitet for disse 
gruppene. I denne sammenhengen må offentlig sektor bruke 
ressurser på aktivitet og ikke ”bare” til anlegg som i stor grad er 
dagens tradisjon/politikk. 

- En utfordring å skaffe frivillige til lag/foreninger: 
o Ledere 
o Trenere 

- Lag/foreninger som ”oppbevaringssted” for barn- og unge – 
foreldre kan oppleves å fraskrive seg ansvar. 

- En annen utfordring. Utvikle et godt samhandlingsarbeid – på 
tvers av enheter/sektorer/nivå. 

- Forslag til oppfølging: Til neste møte 14. september (kl. 14.00 – 
15.30) inviterer prosjektgruppen noen representanter til et 
ide/drøftingsmøte med temaet ”Utfordringer innen frivillig sektor i 
Fauske frem mot 2025. Følgende inviteres (andre kan komme til): 

o Dans Fauske Valter J. 
o Idrettsrådet Jørn Jonassen 
o Kultursjef Stig Løvseth 
o Kommunalsjef Per Gunnar Pedersen 
o Frivillighetssentralen Arnstein Brochs 

 

7.     Status oppfølging av referansegruppene 
Følgende status foreligger:  

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

b.    Planutvalg: Gudrun informerer  

c.    Folkehelseutvalget: Jakob informerer  

d.    Ungdomsrådet: Geir J. følger opp i dialog med Stig Løvseth  

e.    Styret i Fauna KF: Kristian informerer  

f.     Fylkeskommunen/Fylkesmannen: Møte i regionalt planforum 
avholdt. Invitasjon om involvering fra Fylkeskommunen 
vurderes fortløpende  

g.   Eldreråd: Gudrun og Geir J. møter. Planlagt 21. september – 
men utgår. Ny dato fastsettes – Geir J. følger opp  

h.   Kirkelig fellesråd: Følges opp av Geir J.  

i.    Nærmiljøutvalgene: Følges opp av Gudrun og Geir J. – er 
invitert til folkemøtene  

j.    Landbruksorganisasjonene (Bondelag, Bonde- og 
småbrukarlag, Skogeierlag, Utmarksråd): Følges opp av 
Gudrun, Geir J. deltar ved behov.  

k.   Fauske Idrettsråd: Følges opp av Geir J.  
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l.    Frivillighetssentralen: Følges opp av Geir J. (i samarbeid med 
Laila N.)  

8.     Evt. 

 Ingen saker ble tatt opp her. 

9.     Fastsetting av møtedato for neste møte  
Neste møte blir tirsdag 14. september kl. 12.15 – 15.30 

 
 

 

 

 

 


