
 

 

Møte med lag, foreninger og frivilligheten 26. april 2021 
Ordstyrer: Frivilligsentralen v/ Gro Anita Olsen  

Tilstede fra Fauske kommune:  

- Ordfører Marlen Rendall Berg  
- Kommunedirektør Ellen Beate Lundberg  
- Kommunalsjef Terje Valla  
- Enhetsleder kultur Ketil Hugaas 
- Omstillingskoordinator Erik Holm Melby  
- Folkehelserådgiver Lena Holmström  
- Samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen 

Deltakere:  

- Anette Pedersen  
- Anita Jensen  
- Bjørg Helskog Hjemås  
- Gerd Bente Jakobsen  
- Gunvald Pedersen  
- Janicke Holm Rinnan  
- Julie Pedersen Jensen  
- Kathrine Moan Larsen  
- Kristin Hardeland  
- Marry Moen  
- Odd-Harald Larsen  
- Ronny Borge 
- Ståle Indregård  
- Turid Willumstad  
- Veronika Ormåsen 

Agenda: Kommuneplanens samfunnsdel  

 Innledning v/ ordfører Marlen Rendall Berg  
 Presentasjon av samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen og folkehelserådgiver Lena 

Holmström  

Bjørg Hjemås (Fauske seniordans) 

- Det er så mye god helse i seniordans, og ønsker at dette kommer med i 
folkehelseplanen for kommunen. Leger, fysioterapauter og andre hyller denne 
akviteten, og bør markedsføres som en del av folkehelsa. 

- Det er ingen aldersgrense for å være med, senior før er ikke det det er nå.  
- Vi har også sittedans for de som ikke kan bevege seg så veldig mye. 

Marry Moen (Fauske seniordans) 

- Seniordans er helse på alle mulige måter; kroppen, hodet og humøret. Jeg håper at vi 
får fortsette å ha det like bra framover. Fauske kommune har støttet oss i alle år. 
Seniordansen er lite kjent, vi burde fått reklamert mer for dette, fordi det er folkehelse 
i ypperste klasse.  

Fauske kommune v/  folkehelserådgiver Lena Holmström 



 

 

- Gir de fra seniordansen en applaus, og det er fantastisk at dere finnes, og at dere 
deler deres erfaringer med oss. Vi vet vi får enda flere seniorer i framtiden.  

Gunvald Pedersen (Fauske radiohistoriske forening, bobilforeningen, turistforeningen 
m.m.) 

- Veldig glad for den fine bobilparkeringen vi har 
- Folkehelse er ikke bare bevegelse. Det er mye helse å være med i lag og foreninger 

Odd-Harald Larsen (leder i Eldrerådet og styreleder i Hauan grendehus/akvitietssenter) 

- Eldrerådet; dette med aldersvennlig lokalsamfunn.  
- Hvordan koordinerer vi arbeidet som blir gjort?  
- Å ville hverandre vel er viktig 
- Stort potensiale hvis vi samarbeider bedre 
- Hauan aktivetessenter skal bli en motor for aktivitet i Hauan, og gi muligheter for 

andre i hele kommunen. Vi skal forsøke å få til folkehelse og aldersvennlige 
lokalsamfunn. 

Ronny Borge (leder i Fauske Sprint og Sulitjelma musikkorps) 

- Vi har en utfordring når det gjelder korpsbevegelsen, og sliter med å rekruttere flere til 
korpsene.  

- Hva kan kommunen gjøre for å løse dette problemet? Dette å få det implementert fra 
barnehagen og skolen allerede, kan vi så en interesse tidlig.  

- Vi trenger flere barn i kommunen 
- I Fauske sprint: Vi trenger anlegg og flater å spille fotball på. Vi har vært gode på 

anlegg i kommunen i mange år. Utfordringen er når det gjelder å ta rede på disse.  
- SKS arena ble reist for fem år siden, det offentlige, private og frivillige var samlet. Det 

var nøkkelen til at det gikk, denne treenigheten.  
- Dette med senteret i Hauan; hvis en klarer å engasjere frivillige vil vi få en et unikt 

eierforhold. 
- Når ildsjelene har brukt opp tiden sin; hvem overtar?  

Anette Pedersen (Fauske skolekorps) 

- Sliter med å få rekruttert. Hos de er de ikke vanskelig å få unger til korpset, men å få 
voksne inn i styret. 

Kristin Hardeland (Fauske svømmerklubb/Fauske svømmeskole) 

- Ønsker innspill å hvordan vi kan få foreldre mer engasjert. Det er veldig mange som 
ønsker kurs og tilbud, men det er vanskelig å få folk til å legge av tid. 

Fauske kommune v/ samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen 

- Ønsker gjerne at vi drøfter hvordan vi kan skape mer engasjement, hvordan skaper vi 
nye ildsjeler? Hvordan kan vi i kommunen, og sammen med dere, legge til rette for 
dette?  

Gerd Bente Jakobsen (Fauske svømmeklubb) 

- Rekruttering av foreldre går parallelt med rekruttering av unger. Gjennom 
svømmeskolen rekrutterer vi til svømmeklubben 

- Dette med korona, og at vi ikke får arrangert ting, gjør at vi opplever problemer med å 
ha kontakt med foreldre. Det blir nok bedre når vi får normale forhold igjen.  



 

 

- Ønsker å skryte av kommunen når det gjelder Fritidskortet. Dette har vært et 
kjempeløft. Våre inntekter er kun basert på dugnad og sponsorer. Vi lønner våre 
instruktører og hovedtrener, dette koster penger. Derfor må ha vi treningsavgifter. 
Denne har vi satt ned nå, men samtidig kan det for enkelte være dyrt. En slik ordning 
som Fritidskortet er veldig bra. 

- Mange foreldre vil betale, men vi hvordan får vi mer engasjerte foreldre? 
- Kanskje vi må fornye oss? 
- Har oppstartsleir hvert år, har vudert å invitere ungdommer fra andre klubber for å 

koble sammen idrettsaktiviteter 

Ronny Borge (leder i Fauske Sprint og Sulitjelma musikkorps) 

- Vi har en felles utfordring med å engasjere foreldre. Det er de samme foreldrene som 
engasjerer seg.  

- I Sprint har vi meldt oss på et opplegg, der vi har blitt sertifisert som en kvalitetsklubb. 
Når vi kurser folk, blir folk tryggere i sitt virke. Dette med skolering er viktig.  

- Ønsker å bli kvalifisert som kvalitetsklubb 2, som en videreutvikling 
- Skolering og rekruttering er viktig, og det å finne ildsjelene som kan stille opp. Hvis 

det kommer unger som vil svømme, må vi gjerne også snakke om fotball, ski og 
andre. Vi må framsnakke oss selv og hverandre 

Fauske kommune v/ omstillingskoordinator Erik Holm Melby 

- Vi snakker mye om rekruttering til frivilligheten og det er foreldregruppen som blir 
nevnt. Frivilligheten er ikke reservert for foreldregruppen. Skal vi jobbe med 
rekruttering innenfor frivillighet må vi tenke bredere enn dette. Det er mange 
kommuner som har lykkes i å rekruttere ungdom for eksempel. Foreldrene har 
allerede nok å gjøre. Skal vi gjøre noe i Fauske kommune, må vi få frivilligheten til å 
være noe som er kult, både for ungdom og andre grupper; og åpne opp for 
frivilligheten også for de som ikke er foreldre. 

- Ønsker en diskusjon bort fra hvordan vi kan rekruttere foreldre, men hvordan vi kan 
rekruttere andre grupper 

Fauske kommune v/ folkehelserådgiver Lena Holmstrøm 

- Er veldig enig med Melby. Hyller besteforeldre som en ressurs. Dette som Melby sier, 
dette med å se oss rundt; hvem andre kan bidra? 

- Alle kan gjøre litt, også blir vi et superlag.  
- De som har voksne barn, har mer fritid til å bidra.  
- Reservestyrken; vi har en hel del unge pensjonister, studenter og andre, som gjerne 

kunne tenke seg å bidra. Hvordan kan vi alle gjøre litt?  

Odd-Harald Larsen (Eldrerådet og Hauan grendehus/akvititetssenter) 

- Har vært frivillig i mange år, og beskriver det som veldig givende.  
- Det er mye som kunne ha vært skrevet om det å bry seg, det å være sammen med 

barn, unge og andre, men dette med hvordan kan vi skape større engasjement; enten 
det gjelder dugnad, foreldreengasjement eller rundt lag og foreninger.  

- Det er noe kulturelt, som vi kan sette fokus på, for å få til at folk skal tenke at dette er 
gøy og stas.  

- Vi møter de samme over alt 
- Hvordan skaper vi engasjement på en positiv måte, uten å gå med pekefinger? 

Hvordan finne den gode veien inn?  



 

 

Bjørg Helskog Hjemås (Fauske seniordans) 

- Vi må framsnakke alle som er med. Vi må være glad og fornøyd, å få fram det gode 
arbeidet og hva det gir.  

- Videreformidle den gleden det er å være sammen, og aktiviteter.  
- Vi ønsker oss flere medlemmer, og vi framsnakker og prøver så godt vi kan. Men det 

er ikke så lett 
- Dansen gjør oss glad, og sprekere. Vi sparer samfunnet for millioner av kroner, det er 

dokumentert gjennom Seniordans Norge.  
- Ser fram til et mer aldersvennlig samfunn i Fauske kommune  

Gerd Bente Jakobsen (Fauske svømmeklubb) 

- Jobber for å bli en god klubb, og med skolering.  
- Møteplassene for tiden er ikke gode (ref. korona) 
- Enig med Borge om framsnakking. Kanskje vi bør samordne treningstider så flere kan 

delta på flere aktiviteter 

Kathrine Moan Larsen (Sumo trenings- og akvititetssenter) 

- Nyåpnet tilbud i Sulitjelma  
- Har samarbeid med kommunen; 10. klasse trener i gymtimen og Familisenteret har 

de avtale med  
- Ønsker avtale med Frisklivssentralen. Kanskje kunne det vært et tilbud fra 

fysioterapauter 
- Ønsker å bidra til at innbyggerne får en bedre folkehelse og at det er enkelt å være i 

aktivitet  
- Kanskje burde vi se på transportløsninger, til treninger og sosiale arrangementer? Å 

skape et samfunn der flere kan delta  
- Dette med korps: lokalt i Sulitjelma har det vært et skolekorps og et voksenkorps. Når 

kulturskolen ble nedlagt, fikk ikke ungdommen øvd i skolen. Da mistet man 
rekruttering. Om det er korps, sang eller annen kulturaktivitet, er det en god løsning å 
legge dette i skolen  

- Det er viktig å ha et godt samarbeid der man vet om hverandre, og der kommunen 
har oversikt over ha de frivillige kan tilby, og at de frivillige vet hva kommunen kan 
tilby. Da kan vi utfylle og utnytte hverandre, for innbyggere i alle aldere 

- Forteller om når de har arbeidet med anlegg i Sulitjelma, og støtten de fikk av 
kommunen; en gladhistorie med godt samarbeid  

Turid Willumstad (Fauske idrettsråd) 

- Hvordan få tak i ungdommer som kan være en ressurs? Når de har sluttet med fotball 
f. eks; så har vi spurt de om de kan fortsette videre med, i styret eller på treninger.  

- Nytt lavterskeltilbud; stolpejakt. 
- Tilbudene som finnes bør være på kommunens hjemmeside, slik at det er lett å finne 

fram 

Fauske kommune v/ enhetsleder kultur Ketil Hugaas 

- I løpet av årene har interessen for korps svinget fram og tilbake.  
- Dette møtet har vært veldig bra. Vi har så mange flinke folk 
- En krone til kultur, utgjør ca 4. kroner samfunnsøkonomisk.  

Fauske kommune v/ samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen 



 

 

- Oppfordrer til å sende inn innspill som ikke er kommet fram.  

Fauske kommune v/ ordfører Marlen Rendall Berg  

- Takker for gode innspill, og et bra møte  
 

 

 

 

 

 


