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FAUSKE



OPPGAVEN

- Hva skal skje med Fauske? Ny E6, ny by!
- Finne prosjekter som kan utvikle Fauske som by i form av infrastruktur, kultur og næring.
- En uke i Fauske med besøk og samtaler med bedrifter, politikere, elever, frivillige og 
kommunen. 



EKSKURSJON

Møte med…

- kommunen
- næringsliv
- skoleungdom
- Amfi
- ISE
- Godsterminalen
- Scandic Fauske
- Finneid Sveis
- Kulturaktører og ildsjeler
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- Scandic Fauske
- Finneid Sveis
- Kulturaktører og ildsjeler

Umiddelbare erfaringer…

- Sterkt fokus på aktiv gågate
- Ny E6 - problem eller mulighet?
- Ønske om flere sentrumsnære leiligheter
- Fauske som knutepunkt - utvidelse av godsterminal
- Energioverskudd og SmartCity-satsing 
- Politiske skiftninger og økonomiske konsekvenser
- Frafall av unge voksne
- Behov for flere lærlinger og arbeidere
- Mye engasjement hos enkelte
- Store forhåpninger til nytt hotell og kulturhus



EKSKURSJON

Refleksjoner

- Mangler en arena for 
kommunikasjon og 
samarbeid

- Ungdommen vet ikke 
hvorfor eller hvordan de 
kan bli værende

- Et lite aktivt sentrum er et 
symptom, og ikke et 
problem/årsak. 
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Problem #1

Demographic gap

Problem #2

Bad economy 

Problem #3

Low activity

Problem #4

Lack of Identity

Problem #5

Resources underutelized



NETTSIDE 



Debatt?

- Hva har vi allerede i Fauske som vi kan bygge videre på —

for å imøtekomme de underliggende problemene?

- Hvem kan bidra / være pådriver? (Fauna FK? Salten Fisk?)

- Hvordan bryte den onde sirkelen?


