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Fauna KF – vårt formål 
Våre vedtekter: 

 
• Fauna skal være en profesjonell førstelinje overfor bedrifter og etablerere i 

kommunen. Foretaket skal besitte kompetanse/kapasitet til å være et 
effektivt bindeledd med det regionale/nasjonale virkemiddelsystemet.  
 

• Fauna skal være en profesjonell og god prosjektorganisasjon, som er i 
stand til å påta seg tyngre utviklingsoppgaver. Fauna skal kunne påta seg 
utviklingsoppgaver i regional sammenheng og i samarbeid med de andre 
Salten-kommunene og fylkeskommunen.  
 

• Foretakets strategisk plan skal rulleres årlig, og inneholde målrettede 
strategier og tiltak for næring og stedsutvikling i Fauske.  
 

• Foretaket skal utvikle nye arbeidsplasser gjennom eksisterende næringsliv 
og nyetablering.  
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FAUNA 
STRATEGISKE MÅL 2012-2015 

• Hovedmål : 
– Bidra til vekst og økt sysselsetting i eksisterende og nye virksomheter ved 

aktiv stimulering og næringsvennlig tilrettelegging 
– Bidra til økt folketall ved stedsutvikling og aktiv profilering av muligheter i 

folkehelsekommunen Fauske  

• Delmål: 
– Primært skape vekst ved å stimulere til utvikling i eksisterende næringsliv 
– Godt og effektivt næringsarbeid til beste for næringslivet, med rask saksgang  
– Være pådriver og brobygger for god samhandling mellom næringsaktører og 

mot kommunen 
– Være en god førstelinjetjeneste for Fauske kommune - blant de beste i 

landsdelen 
– Være en kompetent prosjektorganisasjon, som også påtar oss regionale 

utviklingsoppgaver 

• Resultatmål: 
– Fauske skal innen 2015 være blant de 20 beste i Nordland i NæringsNM og 

blant de 200 beste i landet (i 2011 var vi  nr 37 i fylket og nr 335 i landet). 

– Vårt arbeid skal bidra til økt tilflytting, spesielt i aldersgruppen 20-40 år  
(pr 2010 er det 2.125 el 22,5% i denne gruppen). 



                  2012 2012 2013 2013 2014 2014 Mål 2015 

  Fauske  
Best i 
fylket 

Plass i 
landet 

Plass i 
fylket 

Plass i 
landet 

Plass i 
fylket 

Plass i 
landet 

Plass i 
fylket 

Plass i 
landet 

Plass i 
fylket 

Plass i 
landet 

Plass i 
fylket 

NæringsNM       335 37   398 38 225 15 200 20 

Nyetablering       337 37 276 22 341 33 192 8   

  
Etablererfrekv. (andel nyetabl ift. 
eks.)  4,90 % 8,20 % 234 20 

              

  Vekst i antall foretak/netto etabl. -0,90 % 6,10 % 375 33               

Lønnsomhet       141 17 285 29 372 35 165 14   

  

Andel foretak med pos. res. f 
skatt 68,20 % 85,70 % 100 14               

  Andel med pos. EK 84,50 % 100,00 % 267 29               

Vekst       338 38 421 44 320 29 216 15   

  

Andel foretak m omsetn. vekst 
over prisstigning  48,60 % 85,70 % 275 36               

  

Andel foretak m vekst i 
verdiskaping 36,00 % 67,60 % 407 41               

Størrelse       268 30 269 32 264 30 266 26   

  Antall arb.plasser i nær.liv/befolkn. 25,40 % 36,50 % 268 30                 

NæringsNM, 2011-14 
Årlig måling av alle kommuner i landet utført av Telemarksforskning.  

Se www.nho.no/kommunevelgeren. Viser relativ posisjon ift 44/428 kommuner og i Nordland/Norge. 

For å nå disse målene skal Fauna og Fauske kommunen være pådriver og legge tilrette,  
mens næringslivet må gjennomføre konkrete tiltak i egen virksomhet for å skape vekst og utvikling. 

Fauske, tall pr 4. kvartal -14: Befolkning: 9.622 (+ 0,7 % siden 2006), Sysselsatte: 3.978 (+ 9,5 % siden 2006, + 4,1 % siste 5 år; 2010-14) 

http://www.nho.no/kommunevelgeren


Innsatsområder  
2012-2015 

 
Mål: 

• Vekst i næringsliv og 
flere arbeidsplasser 

 
• Vekst i folketall 
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