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MENINGSMÅLING OM KOMMUNENS VISJON  

I januar og februar 2021 gjennomførte Fauske kommune en meningsmåling om kommunens visjon. Vi mottok vi 449 svar.  
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Om du tenker kommunen burde endre visjon, skriv gjerne ned forslaget ditt her: 
Hva er din 
alder? Kjønn? 

Marmorbyen- Fauske 40 Mann 

Ingen ide, kom ut av robekk 38 Mann 

Gratis parkering  48 Mann 

Fauske - kommunen der du må betale avgift for alt 21 Kvinne 

Marmorbyen i mitt hjerte  29 Mann 

Har ikke noe godt forslag til ny visjon, men den bør si noe om vekst og muligheter. 56 Kvinne 

....... 54 Kvinne 

Har ingen bedre forslag.  27 Kvinne 

Aldri mer på Robek listen 58 Mann 

Ikke kutt i barn/eldre. Vi må jobbe for å komme ut av robek lista, men på rett måte  25 Kvinne 

Kommunen som har mistet kontrollen  31 Mann 

Ny visjon: «Der veiene møtes» dette viser til knutepunktet, gamle malmveien, turstier og at dette kan et verdigrunnlag som 
viser at vi ser flere veier framover. Der veier møtes møtes også folk:-) 51 Kvinne 

Ingen nye forslag 44 Kvinne 
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Marmorbyen 38 
Vil ikke 
oppgi 

Fauske - en liten del av Bodø kommune 57 Mann 

Vi skal karre oss frem 52 Mann 

Sjø og fjell, marmor og gata. 48 Mann 

Vet ikke 48 Mann 

-  37 Kvinne 

Gjerne en fremtidsrettet visjon med rom for og inkludering av alle innbyggerne. Men kan ikke se at vi skiller oss ut mtp 
folkehelse. Evt bør vi jobbe mer med å fremme folkehelse i "alt" vi gjør. Men kanskje det er blitt et begrep som brukes for 
mye til at det kan ha tilstrekkelig effekt. 32 Kvinne 

Fauske kommune er en foregangskommune hva gjelder integrering av ALLE 50 årene 
Vil ikke 
oppgi 

Robek kommunen - der ingen trives og alle drar for å dø 37 Mann 

Kommunen som kobler steder fra fortid og fremtid sammen. 36 Kvinne 

Bekjentskap kommunen. Kjenner du noen som er ansatt i kommunen er du garantert jobb innen skole/kommune! 54 Mann 

.... 32 Mann 

Saltens knutepunkt-midt på E6 50 Mann 

Knytepunktet mellom oss  29 Kvinne 

Mer enn bare en rundkjøring 29 Kvinne 

Ingen nye 31 Mann 

Ja 59 Kvinne 

Knutepunktet  52 Kvinne 

Fauske er ingen folkehelsekommune når de tar betalt for at folk skal må betale for å bruke naturen.  72 Kvinne 

Fauske -mangfold og muligheter 34 Kvinne 

God økonomi 34 Kvinne 

Kommer i egen epost 53 Mann 

Jobbe med samhold/vennskap/medmennesker/dugnad osv. Vi ser hvordan fellesskapet stiller opp når det gjelder. Bør finne 
frem dette fellesskapet for å få kommunen på rett kjør igjen. I stedet for å fokusere på hva man kan skjære ned på/tape, 
burde fokuset være hva den enkelte kan gi. Kommunen er jo alle oss. Ikke bare politikere og administrasjon. Vi må bli ett 
"Vi".  44 Kvinne 

Fauske kommune - Marmorbyen (som den vel het tidligere) 26 Kvinne 
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Ingen forslag 55 Kvinne 

Fauske - der eldre og fattige ikke kan bo 44 Mann 

Fauske - kommunen i fritt fall. 24 
Vil ikke 
oppgi 

Nei 51 Kvinne 

Knutepunktet i nord 48 
Vil ikke 
oppgi 

Fauske, knutepunkt Salten i vekst. 49 Mann 

Fauske der unge og gamle alltid kommer sist !  48 
Vil ikke 
oppgi 

Få inn ny ledelse, meir kompetanse å sunn førnuft 23 Mann 

Å få kontroll på økonomien. 63 Mann 

Fauske Kommune, ett vanstyre uten like! 25 Mann 

Den visjon vi har i dag er en god visjon  64 Mann 

«ROBEK-kommunen du ikke vil bli gammel, syk eller dø i»  30 Kvinne 

Mennesker foran penger! 24 Kvinne 

Marmor byen  32 Mann 

Marmorøyen Fauske- fra minus til pluss  47 Kvinne 

Kan ikke kalles "folkehelsekommune" hvis mam må betale for å parkere ved de største utfartsstedene, skammelig. 27 Mann 

Vet ikke 25 Kvinne 

Fauske - kommunen alle vil bo i 44 Kvinne 

Lys ut konkurranse i Saltenposten 70 Mann 

Ikke forslag  27 Kvinne 

Fauske - kommune hvor man bryr seg.  41 Kvinne 

Fauske-Det synkende skipet. 31 Mann 

  28 Mann 

folkehelsekommunen der alle trives 11 Mann 

Folkehelsekommunen 20 Mann 

. 41 Mann 
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Burde satse mer på snøscooter turisme i Sulitjelma og få flere løyper godkjente, pluss ordning med fri ferdsel slik som i vårt 
naboland..  20 Mann 

Alt blir bra..  håper vi 44 Kvinne 

Drit å dra, vi har det egentlig ganske bra 38 Kvinne 

Fauske- Vi skaper verdier for neste generasjon  49 Kvinne 

Tenk nytt, ta vare på de unge og eldre bedre. 35 Kvinne 

. 21 Kvinne 

Ingen kommune for folket 41 Mann 

Kommunen en vil flytte hjem til.  39 Kvinne 

Ingen forslag... 20 Kvinne 

Hele Norges leksikon på dårlig økonomiføring 30 Kvinne 

Vet ikke helt, men trivsel og folkehelse fungerer ikke sammen med dagens økonomiske situasjon.. Ser ikke lyset i tunnelen 
- enklere å endre visjon. 34 Kvinne 

Marmorbyen 51 Kvinne 

Noe som passer bedre til det kommunen kan love, ikke mye satsing på folkehelse pga økonomi. 40 Kvinne 

Marmorbyen 63 Kvinne 

. 21 Kvinne 

Vi lever bare en gang! 45 Mann 

Bør ikke endres! 63 Kvinne 

Nåværende visjon er bra 63 Kvinne 

Folkeforømmelse kommunen 25 Mann 

Visjonen bør ikke endres, men tiltakene for å oppnå visjonen må styrkes og være målrettet.  39 Kvinne 

nei 49 Kvinne 

STERK Fauskeværing - skaper verdier for neste generasjon. S=Stolthet, T=Trygghet, E=engasjert, R=Respekt, K=kvalitet.  49 Kvinne 

Knutepunktet 52 Kvinne 

Jeg kjenner veldig få ungdommer som er enige i kommunens visjon, for å kunne oppnå den visjonen dere har nå burde 
dere fokusere mer på ungdommen og barna enn det dere har nå. Som oppvokst i kommunen kan jeg si at det har vært lite 
fokus på å få ungdommens innsyn i hva som trengs i kommunen og man burde kanskje se på nabokommunen og se hva 
den gjør.  19 Kvinne 

Marmorbyen 31 Kvinne 
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Folkehelsekommune kan vi iallfall ikke hete. Noe med marmor 32 Kvinne 

Kommunen som er blakk, og den lille mann skal betal før udugelige politikere 37 Mann 

Fauske kommune, der muligheter skapes 21 Kvinne 

Fint ska d vær, sjøl om ræva e bærr!  31 
Vil ikke 
oppgi 

Fauske har mye bra men folkehelsekommune der alle trives blir for dumt når alt peker at det økonomisk går nedover på 
folkehelse, tilbud for både yngre og eldre legges ned, virker som nedsettende fartsgrenser og fartsdumpere er mer prioritert 28 Mann 

Kommunen der alle kan leve 30 
Vil ikke 
oppgi 

Der en skulle tru at ingen ville bu 40 Mann 

Ikke endre visjon men gjøre vedtak som gjør at man kan oppnå det.  Vi er ikke der nå og da bør visjonen endres 50  Kvinne 

Mener vi bør unngå visjon - eventuelt la en visjon komme naturlig over tid. For kommuner tenker jeg det er mer fornuftig å la 
visjonen bli skapt over tid, og da vil folket og kulturen avgjøre hva som er identifiserbart. Per dags dato ser jeg det ikke som 
hensiktsmessig med en visjon, og dagens visjon fører til frustrasjon og misnøye. Derfor bør den fjernes.  30 Mann 

Fauske - Knutepunktet, der alle må bidra!  33 Mann 

Kommunen bør holde seg til den visjonen som forligger. Og bygge opp under den. Ikke gjøre som med alt for mye annet og 
endre underveis, slik at det ikke blir noe bra 49 Mann 

Fauske, tettstedet  veien ut av økonomisk forlis 55 Mann 

Fauske, marmorbye  37 Kvinne 

Marmorbyen 30 Kvinne 

Ikke så lett å finne riktig visjon eller slagord 37 Mann 

Marmorbyen - løfter sammen med inkludering 42 Kvinne 

Marmorbyen 51 Kvinne 

Stort tull med disse slagordene. Arbeid heller til kommunens innbyggere beste, uten ett tøvet slagord. 59 Mann 

mener ingenting om det 16 Kvinne 

.. 16 Mann 

Salten Storkommune, tidligere Fauske Kommune 36 Mann 

Vet ikke 17 år gammel Mann 

.  30 Kvinne 

Sted med muligheter 15 Kvinne 
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Fauske kommune 42 
Vil ikke 
oppgi 

? 16 Mann 

En ny start 38 Mann 

Ingen forslag 65 Mann 

Har ikke forslag 16 Kvinne 

Folkehelsekommunen 16 Kvinne 

Beholde dagens visjon  35 Kvinne 

Jhhjj 48 Kvinne 

Fauske- sånn passe OK.  39 Kvinne 

Kommunen der alle må betale for å være aktiv i naturen 28 Kvinne 

. 29 Mann 

Trenger ikke endre visjon 67 Kvinne 

Vet ikke 17 Kvinne 

Uendret  49 Mann 

Hvis vi skal være en folkehelsekommune passer det seg ikke å innføre parkeringsavgift for turstier, dette burde være gratis.  17 Kvinne 

Midt i naturen  41 Kvinne 

KRAFT-kommunen Fauske utvikler fremtiden (gjennom K=kunnskap, R=Respekt, A=ansvar, F=fellesskap, T=tillit) 49 Kvinne 

Fauske - folkehelsekommunen der alle trives 67 Mann 

"Fauske – folkehelsekommunen der vi trives" Bytter ut "alle" med "vi". "Alle" er nok uoppnåelig de fleste steder, mens "vi" 
sier det samme uten å være like uoppnåelig :) 61 Kvinne 

Til marmorbyen Fauske  38 Mann 

«Møteplassen i Nordland»  23 Kvinne 

Tidlig innsats 51 Kvinne 

Folket må få en forståelse av hva det betyr «Folkehelsekommunen der alle trives» hva skal til for å trives hva kan vi gjøre 
hver og en av oss for at vi skal trives. At det er ett felles anliggende.  62 Kvinne 

Har ikke noe annet forslag  54 Kvinne 

Samlet om å få komunens økonomi frisk 47 Kvinne 

Som skaper arbeidsplasser og industri 45 Mann 

Marmorbyen Fauske 60 Kvinne 
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Folkehelsekommunen - der din innsats teller 51 Kvinne 

Nei 48 Kvinne 

Om de fortsetter som nå kan de ikke profilere seg som folkehelse kommune, det ville være feil informasjon. Så da bør de 
kanskje bare ligge lavt og ikke profilere seg noe i det hele tatt før de har fått orden på ting.  49 Kvinne 

Folkehelsekommune som tar betalt for at folk skal gå i natur, er ikke en helse kommune. Forslage mitt er da å skrive det 
som det er... Kom å bo på fauske hær betaler du for alt 33 Kvinne 

Marmorbyen Fauske, trenger din kompetanse og din familie ❤ sammen kan vi skape utvikling, vekst og trivsel ❤❤ 49 Kvinne 

Marmorbyen Fauske 55 Mann 

. 48 Mann 

Trivsel er Fauske kommune 50+ Kvinne 

Synes visjoene er bra, helse er det viktigste. Har du ikke den, har du ingenting. Men kommunen må være mer aktiv, får å 
oppnå denne visjonen. Altiviteter for alle må det reklameres for, skape litt liv er viktig 45 Mann 

Slutt å kverke innbyggerne med skyhøy eiendomsskatt og avgifter! 52 Kvinne 

.  26 Mann 

Nei 39 Kvinne 

1. Mangfoldig og kraftfull 2. Liten men stor  3. Full av energi 57 Kvinne 

Barn og eldre - hånd i hånd 44 Kvinne 

Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 40 Annet 

Jeg liker ikke tillegget "der alle trives". Nå står det på skilt og har blitt et slagord heller enn en visjon og treffer deg litt i 
fleisen om du kanskje ikke trives så godt. For slagord kan vi heller spille på det som omgir oss - den fantastiske naturen.  36 Kvinne 

Greit å beholde navnet folkehelse, men for å få flere ut på tur bør det settes opp flere benker .. og hva med å forlenge sti/vei 
vidre fra bygdetunet og ned til lund , slik at man kan gå hele runden langs sjøen i sentrum og over til badestranda ... dette 
blir mulig dersom det settes opp hvilebenker /gapahuker  73 Kvinne 

Ikke noe nytt forslag 60 Kvinne 

Dagens visjon kunne vært endret til: «....der mange trives» 54 Kvinne 

Knutepunktet i Salten 59 Mann 

Alt blir bra - Marmorbyen 36 Kvinne 

Fauske kommune; der ingen kan tru at nokon kan bu 35 Kvinne 

Kommunen bør styrke sitt samarbeid med det private næringslivet, virkemiddelapparatene og andre kommuner for å utvikle 
innovative løsninger for folkehelse og verdiskaping. Kommunen bør bli kjent og fortrolig med offentlig-peivat samarbeid, 
sosialt entreprenørskap, økologisk økonomi og bærekraft i bedriftsøkonomisk, samfunnsmessig og miljømessig perspektiv. 34 Mann 
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Et første steg er å aktivt invitere og oppsøke bedrifter, investorer og virkemiddelapparatet (Forskningsrådet, Innovasjon 
Norge osv) på næringslivsdager, næringslunsjer og direkte kontakt. Det finnes flere måter å løse utfordringer på enn de 
etablert praksis. 

Skape nye arbeidsplasser, få gruvedriften i gang igjen, sats på malm og marmor 62 Mann 

Vi er dårligst på helse. Ta vare på deg selv 38 Mann 

Kommunen burde se på å stramme inn på kaffetrakterne til disse såkalte snekkerne/ vaktmesterne som sitter på søbbesva 
å soser bort skattepenger. Kutt halvparten av stillingene der, så får de normale arbeidsdager som folk flest. 47 Mann 

Sats alt for å få oss av Robeklista 40 Kvinne 

Vet ikke 27 Kvinne 

Fauske byen med muligheter 15 Mann 

Næi 15 Mann 

Vet ikke 13 Kvinne 

Vet ikke 16/17 Kvinne 

Næi 15 Mann 

Kommunen der noen folk trives, men ikke alle 14 Mann 

Nei  14 Kvinne 

KomHitTilOss 15 Mann 

Har ikke noe 13 Mann 

 folkehelsekommunen der alle skal trives 56 Mann 

Burde endre visjon til ingen visjon altså ta det bort. Heller konsentrere seg at kommunen er økonomisk stabil slik at folk som 
kommer her i fra og bor her trives og kan være stolt av kommunen sin. Målet må være at unge i alle aldre skal ha rikelig 
med tilbud i kommunen, eldre ikke trenger å være bekymret over å bli gammle her. Legge til rette for verdiskapning både i 
E6 kryssningspunkt (bil/tog) og mot Bodø. På sikt når økonomien er på bedringens vei kan vi tenke på en framsiktig Visjon.   Th 40 Mann 

Vi har skjønt det! 54 Mann 

. 20 Kvinne 

Et godt sted å bo for alle. 51 Kvinne 

Kutte ut denne snik privatiseringa som det  ser det ut som er på full fart inn i kommunen nå....... 53 Mann 

Robekkommunen 29 Mann 

Fauske - En gjeldsfri kommune 35 Mann 

Fauske opp fra avgrunnen 33 Mann 
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Knutepunktet i Salten/ Nordland 29 Kvinne 

Knutepunkt for fremtiden 23 Mann 

Noe med marmor  33 Mann 

.  31 Mann 

feil å si at alle trives når det e så mange som ikke trives, dokker har valgt å skriv at ALLE trives uten å ha forhørt dokk 20 Kvinne 

Marmorbyen 38 Kvinne 

Få orden på økonomien  noe annet trengs ikke i mange år fremover. Slank administrasjon.  66 Kvinne 

Fauske  21 Kvinne 

For innbyggerne - alltid til tjeneste 57 Mann 

Hvor vi prøver å være rause med hverandre  30 
Vil ikke 
oppgi 

Tenker at kommunen burde jobbe for at alle skal trives, men synes det er et utrolig dårlig "slagord", det høres mer ut som 
en påstand, og jeg tenker at det høres helt usannsynlig ut. Folkehelse er viktig og jeg synes det er riktig å jobbe for å oppnå 
en god folkehelse i kommunen.  34 Kvinne 

Heller fokusere på at vi er en bra møteplass på E6. Vi er IKKE en folkehelsekommune hvor alle trives.  25 Kvinne 

God nok 42 Mann 

Marmorbyen Fauske  53 Kvinne 

Folkehelse vs Fauske økonomiske situasjon er lite forenelig. Visjonen vil derfor være ekstra viktig! Stå på..👍 59 Mann 

Må gjerne ha et mål om at alle skal trives, men det er en hard påstand ikke alle kjenner seg igjen i. 35 Mann 

Få i orden økonomien. 34 Mann 

Sammen er vi gode 23 Kvinne 

«under utvikling..» 36 Kvinne 

Marmorbyen blant fjell og hav  47 Kvinne 

Burde ha fokus på og skape arbeidsplasser. Byen med jobb og framtid. 53 Mann 

  30 Mann 

Fauske burde ta inn over seg realitetene, både utfordringsbildet og mulighetsrommet. Hva er Fauskes sterkeste særtrekk 
og tydeligste fortrinn fremover? DER finner dere visjonen til Fauske.  42 Kvinne 

Har ikke noe godt alternativ til annen visjon. 40 Kvinne 

Den nåværende visjonen er uoppnåelig som følge av at kommunen ikke har økonomi til å legge til rette for å være en 
folkehelsekommune. Dette både innenfor de ulike sektorene i kommunen, som helse og oppvekst, men også for resten av 31 Kvinne 
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befolkningen som nå må betale for å dra på tur i marka blant annet. Jeg har dessverre ikke en god ide til ny versjon, men 
synes den nåværende ikke passer inn i kommunens nåværende økonomiske situasjon.  

Marmorbyen - et sted for alle  28 
Vil ikke 
oppgi 

Marmorbyen 36 Kvinne 

  39 Kvinne 

Kommunen folk flytter fra! 33 Mann 

Fauske ett knutepunkt for gjennomreise. 42 Kvinne 

Bærekraftig kommune 50 
Vil ikke 
oppgi 

Folkehelsekommunen der alle trives, eller ha som mål at babyer får være hjemme lengst mulig (kontant støtte 2-3 år slik 
noen andre kommuner har) og at barn skal ha det bra når det er klar for barnehage og skole.  25 Kvinne 

Få orden på økonomien 36 Mann 

. 40 Kvinne 

. 31 Mann 

Nei 42 Kvinne 

Visjonen videre MÅ være å få oss ut av gjeldskrisen vi er i nå. Det kommer nok ikke til å være vakkert, men å sikre 
bærekraftig vekst innebærer å foreta de riktige kuttene. Når vi f.eks må hente inn penger med parkeringsavgift for våre 
turområder, er det viktig at visjonen vår gjennspeiler dette. 22 Kvinne 

Det er jo hykleri å kalle seg folkehelsekommune når man innfører betaling på parkering til friluftsområder, slik at kun de som 
har råd kan komme seg ut i naturen og fremme helsa si. Ny visjon kan være: Fauske - kommunen der de som har råd 
trives.  32 Kvinne 

. 22 Mann 

Ikke endre 45 Mann 

Fauske - der liv skapes 35 Mann 

Lurer egentlig på hva de som "bestemmer" visjonen tenker at den er nå.  29 Kvinne 

Hvor du må betale for å ta deg en skitur 30 Kvinne 

0 30 Kvinne 

Kommunen ingen burde flytt til. 60 Mann 

Burde ikke endre 49 Kvinne 

Ingen forslag  78 Kvinne 
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Ingen forslag - redd for å komme på sykehjem. Ønsker å bo hjemme så lenge som mulig 77 Kvinne 

Ingen forslag. Glad for å bli tatt med, og bli spurt 77 Kvinne 

Ingen forslag  76 Mann 

Det bør skrives om hva som skjer i fauske kommune. Frosalg for hva vi kan gjøre for å få det bedre. Folk kommer med 
forslag i idekasse på senteret og krokdalsmyra. Forslag kan være anonyme 73 Kvinne 

Ønsker plass å bo som har tilsyn hele døgnet  78 Mann 

Vi må ha fremtidsvisjoner og må få ungdommen til å trives her. Interessert i historiske greier fra Fauske 77 år Kvinne 

Det er vanskelig å trives når avgiftene blir så høye 77 år Mann 

Ønsker flere hvilkebenker  72 Kvinne 

Fauske klarer ikke å følge opp folkehelsekommunen på grunn av økonomien  80  Mann 

Utkanstrøkene blør for at kommunen er blakk. Vi kan ikke skjære ned på det som har med folkehelse 74 Kvinne 

Opptatt av tilrettelegging av friluftsliv. Rydding av stider. Åpne fjæra fra museumet til Lund  77 år Mann 

Bra kommune å bo i selv om økonomien er slik den er  77 Kvinne 

. 47 Kvinne 

Visjon må beholdes, men kommunen er i ferd må å gå i feil retning.  Bla. kritisk manglende satsning på forebygging, 
tilrettelegging friluftsliv og nærtur. Områder som i stor grad finansieres gjennom virkemidler/tilskuddsmidler  40 

Vil ikke 
oppgi 

En kommune med hjerte for hverandre 42 
Vil ikke 
oppgi 

Fauske - Knutepunkt for trivsel. 53 Kvinne 

Endre visjon noe kommunen kan stå for 24 Mann 

Fauske kommune, marmorbyen 62 Kvinne 

. 34 Kvinne 

Har ikke forslag 25 Kvinne 

Marmorbyen 64 Mann 

Fauske bør fremstå som en JAAAA-kommune. Opplever at næringslivet verken blir hørt eller spurt. Har ikke sett en politiker 
som har faktisk interesse det som foregår med næringslivet i dag. Nå må vi faktisk ta på alvor de som jobber hver dag for å 
overleve å bidrar til samfunnsutviklingamf 56 Mann 

Vi bruker dine penger uten en tanke for morgendagen 56 Mann 

Visjonen bør vøre det samme som i dag så fremt som vi klarer å legge til rette for det. Da må det ligge i bunnen av alle 
politiske vedtak som gjøres slik at vi oppleves som en fantastisk Folkehelsekommune. Det legges til rett for gratis trening for 
barn og unge i kommunale anlegg. Det er et god ting. Kanskje kunne man også hatt en pott med penger som lag/foreninger 50 Mann 
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kunne søkt om til leie av timer i de private anleggene også. Idrettskonsulentstillingen burde vært på plass som en støtte for 
alle lag og foreninger i kommunen osv. 

Tenker kommunen kan satse på å være bærekraftig.  32 Kvinne 

Fauske -et sted for muligheter  37 Kvinne 

skulle gjerne hatt denne visjonen, hvis det hadde passet. Vi trenger mer tilbud til barnefamilier, bruk de fine grøntarealene vi 
har, lag lekeplasser, sykkelspark/stier, åpne opp for kulturliv også på søndager, småkafeer/kaffebarer, uteserveringer på 
sommeren, bruk parkeringen der gamle møbelringen var, perfekt for fine sommerkvelder. Vi har en lang vei å gå!  32 Kvinne 

Vi bruker dine skattepenger over evne 50 Mann 

Kommunen bør ha enda mer fokus på folkehelse, ikke bare i ord men i action 32 Kvinne 

Synes folkehelsekommune blir for høytsvevende. Jeg tenker dere bør fokusere mer på en inkluderende kommune - hvor 
alle kan føle seg inkludert og godtatt. Ikke alle har en venn, ikke alle har en familie som støtter dem. Mange har 
relasjonsutfordringer og føler seg til tider ensomme. Jeg ønsker at vår kommune skal utfordre seg til å kunne belyse det å 
«omfavne ulikheter». Gi rom til dem som ønsker å stikke seg frem men ikke våger. Mange folk har sterk pågangsmot og 
vilje, men faller utenfor fordi de er ensomme og tilbakeholdne fordi de har dårlige erfaringer og kanskje frykt og uro. De 
ønsker å ha et nettverk hvor de kan føle på like interesser og like verdier, kunne finne på ting på Fauske alene med 
likesinnede eller sammen med barna sine. Pr nå er det lite tilbud for å få nye bekjentskaper her på Fauske, foruten om 
utelivet. Ikke alle er glad i å drikke alkohol, så jeg personlig savner et sted hvor vi kan treffe nye folk uten at det blir så rart. 
Jeg tenker dette bør være noe man kan søke om plass på. Slik at ikke ikke alle de som først hiver seg i gang tar muligheten 
fra dem som det tar litt lengre tid med. Jeg ønsker at unge skal vokse opp å føle seg trygge på seg selv og oppleve at de 
har et sted å gå for å ha det gøy selv om de kan føle seg ensomme og redd for å ta steget alene. Det er snakk om litt mer 
inkluderende samfunn og sette søkelyset på at ingen er like, og vi alle er forskjellig. og det kan være perioder i livet man 
streber med sitt. og at det ikke skal være så skamfult. De aller fleste vil nok skjule frykten sin. Det bør være mer åpenhet 
slik at man ikke skal føle at man er psykisk syk om man tar steget å ber om hjelp eller et tilbud. Dette er forebyggende for 
alle. og det er sunt for samfunnet om vi kan inkludere og omfavne ulikheter mer i fremtiden enn nå.  30 Kvinne 

Kommunen som rota det til å lar innbyggerne betal før politikernes rot 37 Mann 

Synes visjonen er god, men vi er nok ikke det helt enda 33 Kvinne 

Visjonen fram i tid bør være: Fauske kommune bør jobbe for å gjøre seg attraktiv for innbyggerne. 63 Kvinne 

Knutepunkt for fellesskap 56 Kvinne 

  27 Kvinne 

? 41 Kvinne 

En kommune alle trives i 52 år Kvinne 

Folkehelsekommunen Fauske 49 Kvinne 
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Fint om det kunne innholde noe om at alle er inkludert tilhørighet samhold respekt for hver enkelt. 43 Kvinne 

Kommunen der alle ska ha det godt og trygt.... 66 Mann 

Fauske i utviling 39 Mann 

Sats på barn og eldre 26 Kvinne 

Kulturkommune f.eks:-) 41 Kvinne 

Marmorby?  30 Kvinne 

det er en god og viktig visjon som absolutt bør videreføres, om man ikke er der nå eller at det kan kritiseres viser at det er 
behov for en god visjon ! 42 Mann 

Sammen blir vi gode 25 Kvinne 

Fauske – folkehelsekommunen der alle trives 13 Mann 

bruke mindre penger 13 snart 14 Mann 

bruke penger mere asvarsfullt 14 Mann 

vet ikke 14 
Vil ikke 
oppgi 

hei 14 Mann 

Har ikke peiling 13 Mann 

hei æ kuuuul 

nei vettu ka 
den får du 
ikke....  Annet 

VOFFVOOFFVOFFVOFFFVOOFFF 
æe 112222 år 
gammel Mann 

idk 13 Mann 

ja 13år  Kvinne 

det er masse som skal stenges\rives, og folk kommer til å trives mindre 13 Kvinne 

bruke mindre penger på unødvendige ting 14 
Vil ikke 
oppgi 

Midtpunktet  38 Mann 

Jeg tenker visjonen er bra, men at Fauske kommune ikke lever opp til visjonen lengre. Man bør heller heller prøve å 
oppfylle visjonen enn endre den.  46 Kvinne 

Ingen forslag. Har gode naboer, nært til sentrum. Mange fordeler ved å bo i Fauske 80 Kvinne 

Ingen forslag. Men blir vanskelig for framtiden med det budsjettet som er satt 80 Kvinne 



 

15 
 

Ingen forslag 80 Kvinne 

nei 80 Kvinne 

Nær naturen 48 Kvinne 

Fauske kommune- sammen for fremtiden  39 Kvinne 

Marmorbyen - der alle skal ivaretas. 59 
Vil ikke 
oppgi 

Sammen må vi dra lasset😁👍 52 Kvinne 

Fauske- en folkehelsekommune for alle  50 Kvinne 

Vet ikke 53 Kvinne 

Fauske - vi holder sammen/Fauske - der vivil trives og bo/Fauske - knutepunktet der vi møtes  31 Kvinne 

Vet ikke. 65 Kvinne 

Fauske kommune - her vil vi leve og her vil vi bo!  30 Kvinne 

Liker visjonen vi har 48 Kvinne 

Der alle veier møtes 35 
Vil ikke 
oppgi 

Har ikke nytt forslag. Noe m vakkert, noe m knutepunkt. 47 Kvinne 

. 38 Kvinne 

Har ikke noe forslag 60 Kvinne 

Et trygt og inkluderende Fauske 56 Mann 

Folkehelsekommunen der vi bidrar til positiv utvikling  45 Kvinne 

Fauske. En kommune i salten 42 Kvinne 

Vi ønsker å skape en god kommune å vokse opp i 62 Kvinne 

Knutepunktet Fauske 40 Mann 

marmorbyen 30 Kvinne 

Marmorbyen Fauske 30 Kvinne 

  40 Mann 

Omsorg og trivsel, hånd i hånd. 47 Kvinne 

Usikker på hva som kan være visjon. Det bør være noe som er oppnåelig. Folkehelse er et viktig fokus. Om det skal 
fortsette å være visjon, bør det også være tydelig i kommunens satsing. Frisklivsentralen osv er bra, men bør bli mer tydelig 
enn det. Gateløp for barn og voksne kunne vært med å markere visjon uten at det koster for mye.   42 Mann 
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Beholde det samme 42 Kvinne 

Man bør beholde den så lenge man kan stå for det. Da kan man ikke bygge ned alle folkehelsetilbudene i kommunen. 32 Mann 

Mitt ønske er at Fauske kommune fremover har spesielt fokus på utvikling og fremtid mtp ungdom, utforming av bykjernen, 
E6 og kultur. Samtidig som det skal være en kommune hvor det er godt og trygt å bo å bli gammel, hvor vi tar vare på og 
støtter hverandre Forslag visjon: -Et godt sted å bo/være -Vi løfter sammen (for fremtiden) -Vi tar vare på hverandre -
Fremtidsrettet  30 Kvinne 

Marmorbyen Fauske 56 Kvinne 

Kulturkommunen der alle trives. 58 Kvinne 

Kommentar: Hvordan kan man lage en visjon, når man ikke vet hvor man skal og hva som er målet? Vi trenger å enes om 
det først. 63 Kvinne 

Sammen bygger vi vår framtid  65 år Kvinne 

Ingen endring 50 Mann 

"Folkehelsekommunen Fauske - skaper bærekraft for fremtiden" (I dette ligger det mye mer enn bare å trives - trivsel er 
bare en den del av bærekraften i et samfunn. Vi trenger mer for å være bærekraftig, vi trenger sunn kommuneøkonomi, vi 
trenger arbeidsplasser, vi trenger utvikling, vi trenger trygge borgere, osv. Bærekraft kan også knyttes til FN's 
bærekraftsmål. Vi trenger å løfte oss sammen. Bruker vi begrepet bærekraft, så vil vi kunne knytte dette til alle politiske 
utredninger i fremtiden - gir dette vedtaket bærekraft for fremtiden..? Sikrer vi flere/neste generasjoner ved de vedtak som 
gjøres?  49 Kvinne 

nei 32 Annet 

0 27 Kvinne 

Ingen vits når det ikke er prioritert fra komunens side 57 Mann 

Folkehelsekommunen Fauske 61 Mann 

H 37 Kvinne 

Vi vil ha gang- og sykkelvei i Valnesfjord sånn at alle barna kan gå trygt til skolen! 8 Annet 

?! 34 Kvinne 

Fauske kommune har ikke gjort seg fortjent til å kalle seg dette. Det er ingenting ved kommunen som oppfordrer til bedre 
folkehelse. 30 Kvinne 

Visjonen: der alle trives er en god visjon 46 Kvinne 

Har ingen gode forslag. Men uansett visjon så må alle være med på det. 54 Kvinne 

Fauske kommune- I motvind står vi samlet  31 Kvinne 

Spare penger 13 Mann 
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Kultur og idrett 13 
Vil ikke 
oppgi 

Vet ikke 13 Kvinne 

Næi 13 Mann 

Har ikke noe forslag 13  Kvinne 

Marmor byen fauske 14år Mann 

Har ikke forslag.  13år Kvinne 

Kommunen burde beholde visjonen 13 Kvinne 

Vet ikke 13 år Kvinne 

Vet ikke 14 Kvinne 

vet ikke 13 Kvinne 

Næi 13 Kvinne 

nei 13 Kvinne 

Syntes ikke dere bryr dere om folk sin helse Jævli dårli opplegg onge e depressed 14 Kvinne 

Næi 13 Mann 

ingen ting  13år Mann 

hva med bilgire priser 13 Mann 

Gi bare penger 13 Mann 

nei 13 Annet 

Vet ikke Alder 14 Kvinne 

. 13 Mann 

  13 Annet 

vet ikke 14 Kvinne 

veit ikke  13 Mann 

Vet ikke 13 Kvinne 

Vet ikke 14år Mann 

Har ikke noe forslag 13 Kvinne 

Har ikke noe forslag. 13 Kvinne 

Få ridning mere i fokus for det er bar for alle og alle kan delta. 13 år Kvinne 
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at vi som barn har meyr om VG.  13 Kvinne 

Hveit ikke 13 Mann 

Vet ikke 13 år Kvinne 

Fauske kommune  14 Kvinne 

nei jeg har ingenting :) 13 Kvinne 

Fauske kommune - inn i fremtiden med bærekraft 56 Mann 

Visjonen bør si mer om hva som er og har vært identiteten til Fauske kommune - selv om en visjon selvfølgelig skal si noe 
om ønsket tilstand i framtiden. Tror det er svært få som tenker at Fauske kommune er noe mer folkehelsekommune enn 
andre kommuner. Virker også flåsete med underoverskriften "hvor alle trives" - igjen; selv om visjonen skal være en drøm 
for framtiden. Visjonen bør altså inneholde elementer som virker kjent for folk i kommunen og som folk kan kjenne seg igjen 
i. Med den nye økonomiske situasjonen i kommunen virker det også som om det er vanskelig å opprettholde gode 
folkehelsetilbud. At kommunen nå må ta betalt for å parkere i populære turområder, ett tiltak jeg frykter at med tiden bli 
utvidet, er nå så sin sak. Men da er man kanskje ikke lengre en utpreget folkehelsekommune? "Folkehelsekommunen 
Fauske" viker gammelmodig og litt "sirumpa" - få en visjon med mer ungdommelighet og fart! 32 Mann 

Kommunen kan gjerne fortsette å ha folkehelse som visjon, men "der alle trives" bør bort. Det høres mer ut som et krav enn 
en visjon. 43 Kvinne 

Marmorknutepunktet i Nordland 30 Kvinne 

Kulturkommune:-) 41 Kvinne 

miljø fremmer både helse og kultur 28 Mann 

Lev livet, best mulig.  35 Kvinne 

Vet ikke helt 
12 år snart 13 
år Mann 

Folkehelsekommunen der mange trives 15 Kvinne 

Fauske kommune - frihetenskommune 15 Kvinne 

folkehelsekommunen der alle skal trives 16 Kvinne 

Fauske - Folkehelsekommunen der alle kan trives 15 Kvinne 

Bry sæ meire om ungdommene  15 Kvinne 

Jobbe for at barn og unge har mange alternativer innen idrett og fritid.  15 Kvinne 

Nei 16 Kvinne 

Barn og unge har fritidstilbud og Subway  15 Mann 

Barn og unge har fritidstilbud og ett bedre kjøpesenter for alle aldre 15 Kvinne 



 

19 
 

Vet ikke helt, det er en bra visjon men det må jo jobbes mot  15 Annet 

Vet ikke 17 Kvinne 

Vet ikke 18 Kvinne 

Har ingen forslag. 21 Kvinne 

Visjonen er bra, men det må nok mye jobb til før folket er enige i at kommunen har lykkes med den jobben 47 Kvinne 

Marmorbyen som vi er stolt av. 75 år.p Kvinne 

Fauske, Marmor kommunen dær innbyggeran stå han av 47 Mann 

.  40 Mann 

Fauske - der livet skjer 35 Mann 

Bra 15 Mann 

Nei? 14? Mann 

Vet ikke 14 
Vil ikke 
oppgi 

Næi? 14 Mann 

Nei 15 Kvinne 

Ingen  14 Kvinne 

De burde få økonomien under kontroll 14 Kvinne 

Ikke vær dom med pengan dokkers ps har ikke hvert så flenk 2 Mann 

Nei 14 Mann 

Marmor 16 Mann 

Ja? 14år Mann 

Pizza er så godt så Fauske burde lage mere pizza 

14 jeg har lov 
til å ta 2 
vitaminbjørner Mann 

Næi 14 Kvinne 

Vi kan fokusere mer på penger. Og våre bedrifter. 14 Kvinne 

Nei 14 Kvinne 

Go fra før 14 Mann 

Fauske kommune  11 Mann 

Marmorbyen Fauske 43 Kvinne 
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Har ikke noe å si om dette. 15 
Vil ikke 
oppgi 

J 14 Mann 

Nei 14 Mann 

Ingenteng 15 Kvinne 

. 39 Kvinne 

Har ingen forslag 35 Kvinne 

Vi står gan av... 60 Mann 

Vi står han av 34 Kvinne 

Vi står han av 37 Mann 

nei 64 Mann 

Marmorbyen Fauske. sentrum i Salten. Sammen skaper vi et godt lokalmiljø 39 Kvinne 

Fauske kommune - mineraler, havbruk og jordbruk skaper grunnlaget for trivsel, vekst og muligheter 32 Kvinne 

Marmorbyen 76 Mann 

Marmorbyen  70 Mann 

Fauske sentrum avdeling Salten - næring til lands, til vanns og berget med samskaping og trivsel gir god folkehelse 77 Mann 

Marmorbyen Fauske - leverandør til verden, stolthet, utvikling og trivsel gjennom bærekraftig drift  49 Mann 

Marmorbyen. Få på plass en verdig eldreomsorg. Det som skjer nå er en varsla katastrofe. Se rapport fra demensteamet 
januar 2021 60 Kvinne 

nei  40 Mann 

nei 17 Kvinne 

nei 9 Kvinne 

nei 11 Kvinne 

nei Vil ikke oppgi 
Vil ikke 
oppgi 

Noe rettet mot Fauskes tidligere historie, noe som gjør oss stolte over hvor vi bor 14 Mann 

Vil ha tilbake marmorbyen  70 Mann 

nei 12 Kvinne 

nei  65 + Mann 

nei 68 Mann 
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Tenker det burde inneholde og fokusere på samhold 45 Kvinne 

En god folkehelse øker trivselen. Fauske har et allsidig og godt tilbud mht folkehelse. Slagordet "der alle trives" bør etter 
min mening strykes 79 Kvinne 

Vi står han av... 60 Mann 

Fær te Fausk og kjøp pøls og kak 41 Kvinne 

 


