
 Hva skjer i Fauske ? 

Under følger en kort oppsummering av de viktigste tall og fakta  

 

1.Demografi og samfunnsutvikling 

Folketallet i Fauske kommune er stabilt  pr. 1.1.2015 er det  9 622 innbo og i 2016 er det 9604 

innb. I 2000 var det 9632 innb og forventes i 2030 å være 9454 innb. (kilde:SSB/Panda)  

En oversikt på grunnkretsnivå viser at fra 2000 til 2016 er  det i : 

Sulitjelma en nedgang på - 191 fra 809 til 618 innb 

Valnesfjord en nedgang på -67 fra 1526 til 1459 innb 

Fauske tettsted en oppgang på 271 fra 6184 til 6455 

Finneid en nedgang på -10 fra 1045 til 1035 innb 

Dvs at Fauske tettsted er den eneste kretsen med oppgang i folketallet. I disse tallene er det en 

nedgang i folketallet i Hauan på -213 innbyggere og i Fauske sentrum en oppgang på 153 

innb. 

  

Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre –  i år 2000 var det 219 og i år  

2014 var det 504. (Kilde: SSB) 
 

Innvandrerne utgjør i Fauske 5,3 % av befolkningen,  8,6% i fylket og  15,9% i landet som 

helhet. 
 

Uten innvandring hadde vært ca 500 færre innbyggere i kommunen. 

 

Fauske har et negativt fødselsoverskudd som er redusert fra -24 i 2012 til -8 i 2015. 

 

Det er en yngrebølge på landsbasis med 25% flere i alderen18 -27 år i 2015 enn det var i 2005 

Nordland har 14% flere i denne aldersgruppa og Fauske har kun  0,5 % flere  

  

Arbeid og familiehensyn er svært viktig både som flyttemotiv og bomotiv i Fauske og 

Nordland. 

 

Fauske har en positiv innflytting med +71 personer i 2015. Vi bør ha et potensiale på ennå 

mer innflytting fra bla Bodø til Valnesfjord/Fauske.  

 

2.Levekår 

Andelen voksne mellom 30-39 år  i Fauske  med VGS eller høyere  utdanning har øket til 

75%, men utdanningsnivået ligger fortsatt lavere enn for fylket 78% og for landet som helhet 

med  83%. 

 

I januar 2014 var det 161 arbeidsledige og i desember 2014 var 116 arbeidsledige i  

kommunen. Arbeidsledige i alderen 15-29 år er 3,3 % som er høyere enn fylket 2,3% og  

høyere enn landet som har 2,3%. 

 

Det er en lavere  andel uføretrygdede i alderen 18-44 år i Fauske 2,7 %  enn i  Nordland 3% , 

men høyere enn  i landet som helhet som har 2,5% 

 

Barnehagedekningen i Fauske er 96% og  ligger ca 6 % over fylket/landet. 

 

Andel med spesialundervisning i Fauske 14,1% som ligger over fylket 10,1% og landet  

8,0%.  



 

Barnevernstiltak 

Fauske 2,98% som ligger over Nordland 2,82% og landet 2,54%  

 

3.Næringstruktur 

Fauske er sterk innen bygg og anlegg som  har 411 sysselsatte som utgjør 10,33% som er over 

Nordland 9% og landet 8,03%. 

Fauske har 471 sysselsatte innen detaljhandel som utgjør 11,84 % av arbeidsstyrken i 

Nordland 8,51 og landet 8,03% dvs at Fauske er sterk på handel og Fauske har en positiv 

dekningsgrad.  

116 sysselsatte  innen overnatting/servering som utgjør i Fauske  2,92%, Nordland 3,13% og 

landet 3,33% dvs at vi kan ha et  potensiale på  økning. Produksjon og distribusjon av 

elektrisitet 146 syss utgjør 3,67% som er langt over fylket 1,13% og landet  0,59%.  

Fauske sin sentrale beliggenhet gjør at det er muligheter inn lagring, her ligger vi på  1,01 % 

som er under Fylket 1,61% og landet 1,17%.Her bør det være et stort potensiale for flere 

arbeidsplasser. 

Transport  135 sysselsatte som utgjør 3,30% som er høyere enn fylket og landet. 

Kommunal 1100 sysselsatte som utgjør 27,65 % , Nordland 24,79% og landet 18,33% 

Statlig 316 sysselsatte som utgjør 7,94%, Nordland 11,84% og landet 10,49%. Her er det 

muligheter for økning gjennom etablering av flere statlige arbeidsplasser. 

 

Utfra  disse statistikkene er Fauske god på bygg/anlegg, kraft, handel og transport. Vi bør ha  

potensiale innen lagring, reiseliv med overnatting/servering og statlige arbeidsplasser . 

Ellers er oppdrettsnæringen 11 sysselsatte og bergverksdrift 7 sysselsatte. Fauske har liten 

produksjon av varer.  

 

4.Samferdsel  

Vedrørende samferdsel har Fauske flere utfordringer : 

Omlegging av E6 utenom Fauske sentrum er vedtatt av kommunestyre. Omleggingen er ikke 

med i NTP. Trasè ligger inne i kommuneplanen. 

Omlegging av RV80 utenom sentrum - Statens vegvesen i gang med reguleringsplan. Er 

nevnt i NTP med bompenger. 

Godsmengden over Fauske stasjon er øket med 40-50%,  størstedelen grunnet opphør av 

containerskipet Tege. 

Nordlandsbanen frakter ca.50% av den landverts godsmengden over grensa mellom Nordland 

og Nord-Trøndelag, jernbanens andel på strekningen Oslo-Bodø er 80-90%.Jernbaneverket i 

gang med tiltak på terminalen ved Fauske stasjon. 

RV80 på strekning Sandvika – Sagelv foreligger en 6 års gammel reguleringsplan for 

utretting/opprusting av veien. Pengene til strekningen mangler, men er blitt lovet i flere år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


