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Møteleder: Varaordfører Ronny Borge  

Agenda: Kommuneplanens samfunnsdel  
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1. God oppvekst og godt liv  
2. Klima- og miljøvennlig utvikling  
3. Omstillingsdyktig næringsliv  
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- Hilde Dybwad  
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- Kathrine Moan Larsen   
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- Richard Skagen  

- Ronny Borge  

- Siv Anita Brekke  
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- Tor-Harry Bjørnstad 
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- Turid Willumstad  
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- Wiggo Lund 

- Øystein Gangstø  

 

 Innledning v/ ordfører Marlen Rendall Berg og varaordfører Ronny Borge 

 Samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen og folkehelserådgiver Lena Holmström 

orienter og informerer om ny samfunnsplan, og viser fram forslag til mål og strategier.  

 

 
Hva må til for å lykkes en attraktiv by og steder? Hvordan skal Fauske bli i framtiden, 

fram mot 2040? Nå er vi på et strategisk planleggingsnivå, hvor skal innsatsen legges 

framover? Hva skal legges på dagsordenen?  

Hilde Dybwad:  

- Hver gang jeg hører utdannelse; tenker jeg på at det ikke nødvendigvis handler om 

universitetsutdannelse, men at vi også har behov for de som kommer rett fra 

videregående skole.  

- Når det gjelder delmål, angående område to; Vi kan ikke ha det målet, det er altfor 

komplisert. Det sto noe om tett bebyggelse. Er det det vi vil ha? Er ikke et kjennetegn 

ved det å bo på Fauske at du bor fritt? Med store eiendommer? Det kan diskutereres. 

- Dette med knutepunkt, og næring. Det er ganske viktig. Dette kan være et hovedmål, 

jeg så det var under delmål.  

Turid Willumstad:  

- Har dere tenkt på FNs bærekraftsmål i denne sammenhengen? Dette gjelder både 

klima, miljø og utrydding av fattigdom.  

Fauske kommune v/ samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen: 

- Dette med FNs bærekraftsmålene er med oss hele veien, og dette forventes fra både 

nasjonalt og regionalt hold.  

Varaordfører Ronny Borge 

- Vi kommer ikke utenom bærekraftsmålene, og disse må flettes inn. Et hver politisk 

vedtak bør ha dette i minnet.  

Ordfører Marlen Rendall Berg:  

- Når vi hadde møte med næringslivet, var dette med bærekraftsmålene oppe, og det 

ble informert om. Det var ganske mange mål som var tatt med. Biter vi over for mye 

når vi tar med alt?  

- Nå staker vi ut kursen, og knytter bærekraftsmålene underveis.  

Varaordfører Ronny Borge 

- Punktene som er; dette står i det vi gikk til valg på. Mye er selvfølgeligheter. 

Utfordringene ved planen og alle planer, hvordan skal vi utføre dette? En av 

løsningene er at planen ikke blir for omgjengelig eller omfattende. Vi må ha et forhold 

til den, vi som skal vedta den og innbyggerne i kommunen. Det er viktig at vi får et 

levende dokument som passer for alle; fra vugge til grav. Det blir fort omfattende. 

- Dette er vårt dokument, vi skal komme med innspill. I dette forumet er det fritt. Både 

for dere i administrasjonen som også er også innbyggere.  



 

 

Kathrine Moan Larsen:  

- Det er mye bra som er kommet med så langt. Det blir en spennende prosess videre. 

Jeg tror det er viktig at det er inkludering av innbyggere, og medvirkning. Hvorfor 

velger vi å bo i denne kommunen? Hva er bra med Fauske for å stake ut kursen 

videre?  

- Det er viktig å få med hele kommunen. Også dette med spredt bebygelse, vi har Sulis 

og Valnesfjord og identiteten til befolkningen. Dette med havbruk er bra, og det er 

flere viktige ting. Fauske er tufta på mye; reiseliv, havbruk, mineralnæringen, Fauske 

som knutepunkt i forhold til utdannelse og videregående skole – dette må få en bra 

plass i planverket videre.  

- Å få de unge til å være på Fauske og gå skole her, gjør det at vi kanskje klarer å 

beholde de etterpå. Dette med å ha en rød tråd mellom utdannelse og næringslivet er 

viktig. Kompetansearbeisplasser innenfor de hovedgruppene vi har; havbruk, mineral, 

IT, reiseliv er kjempeviktig.  

- Jeg tror at hvis vi skal stake ut kursen videre, så er det involvering og medvirkning 

som er det aller viktigste framover.  

Varaordfører Ronny Borge 

- Vi er vel så mye innbyggere som politikere. Den skal være for oss i hele kommunen. 

Det er lagt opp til bred involvering. Hvorfor er vi så politikere som møtes i dag? Det er 

travel hverdag, og kanskje noen ikke har fått det med seg? Hvordan skal vi få 

formidlet dette ut til innbyggerne? Kanskje vi kan møtes utover, vi når flest mulig på 

en enklest mulig måte. Dette er ting vi bør tenke på framover.  

Fauske kommune v/ folkehelserådgiver Lena Holmstrøm:  

- Dette engasjementet er det vi trenger! Hva er det Fauske skal bli? Nå er vi kommet til 

et veikryss der vi stopper opp og sier; hvor vil vi? Hvor vil vi ikke? Skal vi være en 

kommune der vi bor i eneboliger på store tomter, eller skal vi være en annen type 

kommune enn det vi har vært? Vi skal sikre medvirkning fra innbyggere og andre som 

vil.  

Ordfører Marlen Rendall Berg:  

- Det er begrenset hvor mange vi kan møte fysisk for tiden, men vi treffer noen alle 

sammen; familie, venner, kollegaer. Hvis alle tenker litt om samfunnsplanen til de 

man møter, og spør hva folk tenker og ønsker vil man få litt innspill vi kan få med oss. 

Vi må og oppfordre folk til å bruke mailadressen å sende innspill.  

- Det er jo interessant, hva er det vi skal gjøre i kommunen om 10 år? Hvordan skal det 

se ut? Vi ønsker jo noe tettere bebyggelse i sentrum f. eks. Der er det greit at det blir 

tettere bebyggelse, med bedre grunnlag for næringslivet og et fint sentrum. Men vi er 

en kommune dit folk flytter for å få en enebolig med stor tomt og god plass, med 

nærhet til naturen. Dette bør vi ta vare på, og det gir oss en attraktivitet. Dette må vi 

jobbe videre med, at vi blir en god kommune å bo i. Vi har mange kvaliteter på dette. 

Hva skal til for at folk skal trives å ville bo her i kommunen?  

Turid Willumstad:  

- Jeg tenker at det er ungdommen som er framtida. Hvordan er de engasjert i dette? Er 

de med i innkallingen? Det kan være lurt å ha en workshop med de. Det er vanskelig 

å engasjere når det handler om kommuneplanen og samfunnsplanen. Det vet vi fra 



 

 

Sørfold, at dette med å få med ungdommen er vanskelig. Å lage noe på deres 

premisser og få innspill fra de.  

Fauske kommune v/ Liss-Ane Simonsen:  

- Vi har vært flere ganger i ungdomsrådet og orientert, men det fungerer dårlig. Det blir 

kun informasjon, og det er utfordrende å få de engasjert over Teams for tiden. Vi har 

gitt oppgaver til elevrådene på alle skolene i kommunen angående framtidsdrømmer 

for kommunen. Vi var i ungdomsrådet rett før påske, og drøftet hvordan de ønsker å 

bli involvert, og hvordan vi bedre kan inkludere de. Venter tilbakemelding, på hva som 

er enklest og best for de. Har bedt de ta stilling til rapporten fra byromsseminaret, er 

denne daten gjeldende enda, eller bør vi forkaste dette som ungdommens meninger. 

Fauske kommune v/ Gunn Lisbeth Pedersen: 

- Ungdomsrådet skal møtes så fort de kan møtes fysisk. Vi ser at det er vanskelig å 

skape engasjement over Teams. De har lyst å møtes på klubbene og møtes.  

- Ungdommen tenker at samfunnsplanen kun gjelder Fauske by, og ikke resten av 

kommunen. Vi må bevisstgjøre de med at det gjelder for hele kommunen, og ikke kun 

Fauske sentrum. Så snart vi kan møtes, skal vi møtes.  

Varaordfører Ronny Borge 

- Det er viktig at vi får med ungdommen i hele kommunen, og møte de på deres arena. 

Utfordringen er at vi ikke kan møtes nå. Når det gjelder å nå ut med et budskap, da er 

sosiale medier en bra plass. Når det gjelder ungdommen, må vi være helt konkret.  

- God oppvekst og godt liv – for å lykkes, hva er det behov å ha fokus på? Hvis du 

stiller dette til elever i skolen, så blir det fort veldig noe som ikke gjelder de. Det er for 

lite konkret. Vi må være med å spisse formuleringer. 

God oppvekst og godt liv – for å lykkes, hva er det behov å ha fokus på?  

Varaordfører Ronny Borge:  

- Fra du er født til du forlater denne verdenen. Hva skal til for at vi de neste årene, skal 

kunne ha et godt liv og en god oppvekst i Fauske kommune?  

Turid Willumstad:  

- Det å bli hørt bredt; at flere kan komme med innspill er bra. Lag og foreninger er 

invitert, håper at folk stiller opp på dette.  

Varaordfører Ronny Borge 

- Fra mitt ståsted: Det er veldig mye fokus på den dårlige økonomien. Vet ikke hvor 

mange ganger vi sier ROBEK på en uke. Jeg har lyst å snu litt på dette. Vi har nesten 

en milliard vi forvalter hvert år, det er kommunens budsjett. Vi leverer tjenester til 

innbyggerne på et relativt høyt nivå, også er vi litt uenige på hvordan dette skal 

gjøres. Men med uenigheter får vi fram mye, hvis alle var enig ville vi ikke fått en 

spesielt god utvikling.  

- Hva kan vi sette inn? Vi har et bra utgangspunkt, vi har oppvekstsentre og skoler i 

Norgestoppen. Vi har OK lokaler for å ta i mot ungene i barnehager i hele kommunen, 

det har vært satset i Sulis, Fauske og Valnesfjord. Vi har stigende resultater innenfor 

skolene, så kvalitetene det ungene lærer på skolen er bra, men kan selvfølgelig bli 

bedre.  



 

 

- For å lykkes, for å starte på et liv: hvis du kommer skjevt ut, er det en rød tråd mellom 

alt. Ingen barn kan velge sine foreldre. Hvis du ikke har de rammevilkårene du 

trenger stiller du dårligere enn andre. Det tar lang tid å bygge opp et menneske som 

blir ødelagt i tidlig alder. Grunnlaget for god oppvekst må komme tidlig. Tidlig innsats 

og bra rammevilkår er veldig viktig.  

Hilde Dybwad :  

- Der er vi for en gang skyld helt enig. Tidlig innsats er veldig viktig!  

- Det jeg tenker, hva ønsker vi og ikke? Hva er bra med Fauske? Hva fungerer? Vi har 

mangfold av lag og foreninger og aktive frivillige, eldreomsorgen og unge. Vi har et 

mylder. Vi må sørge for at de har gode rammebetingelser så de fortsetter. Vi har 

utrolig flotte anlegg, dette er veldig bra med Fauske. En ting er hva vi ønsker å være 

om ti år, men hva ønsker vi å ta med oss? Usikker på hva jeg ikke vil ta med meg 

- Det er mye bra med Fauske, det er vi for dårlige til å si høyt.  

- Dette med demensvennlige samfunn; muligheten til å bevege seg friere og takle folk 

med demens, kunne dette vært et kjennetegn for Fauske? 

- Det vi ser er at ungdommen tar utdannelse og ikke kommer tilbake. De ser ikke for 

seg muligheter for jobb her. Vi må være flinke til å vise hvilke muligheter som finnes 

på her av forskjellige jobber. Det å ivareta ungdom som tar utdannelse er viktig. Det 

er stor etterspørsel etter sykepleiere og ingeniører.  

- Vi på Fauske kan bli kjent som å være tilrettelegger og tar vare på sine unger – de 

som er oppvokst her. Vi må være på tilbudssiden; Hva kan vi gjøre for at de vil 

komme tilbake?  

Ordfører Marlen Rendall Berg:  

- Vi er jo så enige, det er så mye som er så bra. Det er det som er artig med politikk, vi 

er veldig enige om hva vi vil, og hva som er bra på Fauske. Det å få dette fram er 

veldig viktig. Dette med omdømmebygging, å vise det brae på Fauske.  

- Vi har veldig mange muligheter for jobb, mange pendlermuligheter i Salten. Kort vei til 

internasjonal flyplass blant annet. Vi er en fin kommune å bo i, og trygg å vokse opp i. 

Det å få gode oppvekstmiljø for unge er viktig, og dette med tidlig innsats 

- Dette md å ha barnehager med ledige barnehageplasser er viktig. Tilbud til ungdom – 

det går igjen at vi har lite av dette, altså ikke-organiserte tilbud til ungdom. Hvordan 

fanger vi opp ungdommen? 

- Fauske er en plass å være stolt av – å ville tilbake til hjemplassen fordi det gir gode 

minner 

- Nå er det et negativt fokus på økonomien, nedskjæringer og slike ting, og at det ikke 

er en framtid her. Dette er ikke særegent for Fauske kommune, dette gjelder for hele 

Nord-Norge eller Nordland. Hvordan kan vi snu dette? Hvis vi blir flinkere på å snakke 

godt om kommunen, å få fram tilbudene på en god måte? Å få markedsført oss på en 

god måte?  

- Hvis man liker plassen, så vil man bli værende eller man kommer tilbake 

Ketil Skår: 

- Både Hilde og Marlen kom inn på det, men det er viktig å få inn er at vi skal være en 

attraktiv kommune. Ikke bare for de som er, eller når det gjelder å få våre egne 

ungdommer tilbake, men andre som kan flytte til. Her er markedsføring sentralt 

- Barnehage: Flere barnehageinntak i året. Jeg kjenner til fire familier som har forsøkt å 

etablere seg, flyttet til og fra, fordi de ikke fikk barnehageplass. Folk planlegger barn 

etter barnehageinntakene. Da får vi ikke de fødselstallene vi trenger. Vi har fulle 



 

 

barnehager med få ledige plasser, og kun ett inntak i året. Dette er viktig for de som 

skal komme hit, men de som også er her.  

- De som vil flytte hjem; Vi holder oppe trykket for å bevare de skoleplassene vi har, og 

gjerne få utviklet nye tilbud. Nå holder vi på å miste en linje. 

- Nyetablering: det settes fokus på å tilrettelegge områder med infrastruktur. Bedrifter 

som skal komme hit, de etterspør og arbeidskraft. Det er viktig at vi får det fram på en 

god måte, at de som skal ha nyetableringer, så må vi få lagt til rette for dette på en 

god måte. Det er det viktigste vi får med i samfunnsplanen. Vi kan tilrettelegeg for min 

demente far, men hvis vi ikke har noen til å være her å betale skatt og jobbe, kan vi 

bare slå oss sammen med Bodø.  

Turid Willumstad: 

- Hva er bra med Fauske kommune? Vi må bli flinkere å framsnakke kommunen. Vi må 

ikke snakke så mye om den dårlige økonomien, den legger begrensninger. Vi må 

være positiv, og det vil bli bra til slutt 

- Enig angående barnehageplasser. Hører til i Sørfold og hvordan det prates om 

Fauske kommune. Vi må få bort dette med økonomien, det er ikke bra for omdømmet 

vårt.  

Klima- og miljøvennlig utvikling – hvordan kan vi lykkes med dette? Hva er det behov 

å ha fokus på?  

Ordfører Marlen Rendall Berg:  

- Kort i forhold til byggfag med dårlige søkertall; det reklameres lite om at det er 

arbeidsplasser å få.  

- Vi er best i klassen på mye, og det må vi fortsette med å fronte. Vi gjør kjempemye 

bra, og over lang tid hatt godt samarbeid med klimatilpasning, mellom politikk og 

administrasjon. Vi står ovenfor det grønne skiftet, hydrogendrift på ferger, 

tog/elektrifisering osv. Dette er vi kapabel for å stå for drivstoff for det nye grønne 

skiftet. Vi kan etablere fabrikker for dette på Fauske. Dette kan vi bidra til. 

- En fortetting i sentrum vil være bra i et miljøperspektiv. 

- Meg og mitt parti er opptatt av å ivareta landbruksareal og matjord. Vi ser i 

pandemien hvor sårbar vi er iforhold til selvforsyning. Får vi mangel på mat, så 

forsyner man sitt land først. Vi må ta vare på det vi har, og erstatte hvis vi bygger ned 

noe.  

Varaordfører Ronny Borge 

- Klima, miljø og landbruk henger sammen. Var med på møtet i går agende ny 

gruvedrift. Dette er et langsiktig mål. Kobber er som vi vet, store forekomster av i 

Sulis, og gir drift i mange tiår.  

- Hvordan lykkes med klimautvikling, ny gruvedrift er en del av det grønne skiftet – 

enten du skal kjøre bil eller gjøre andre ting som har med miljø å gjøre. Vi kan ikke 

vedta dette lokalt, men jobbe på.  

- Det er det diskusjoner; er Salten-fjorden full eller tom av mærer? Dette med fisk er en 

del av dette med klima og miljø.  

- Hvor skal vi bli kvitt av laksen? Vi har en vei å gå når det gjelder vei og samferdsel. 

Det snakkes om jernbane nordover, men vi har jo nedover. Vi blir rundt vår egen 

nese, det hjelper ikke at vi får ny RV80 mot Bodø hvis det ikke utbedres sørover 



 

 

- Vi er store på kraft, både produksjon og frakt. I dag bruker vi ikke opp krafta. 

Industrien vi tenker på, det er vesentelig å etablere kraftkrevende industri. Å 

produsere ny fornybar energi, eller som kan bidra til å hjelpe til på det grønne skiftet  

Omstillingsdyktig næringsliv.  

Ketil Skår:  

- Generelt sett så er det behov for en viss omstilling, og det arbeider vi for å legge til 

rette for – nye planområder og nye måter å gå fram gjennom Fauna på. Næringslivet 

på Fauske har behov for å gjøre en del med tanke på videreutdanning med tanke på 

det kommer når det gjelder omstilling.  

- Selv om vi snakker om fortetting og tilflyttere, dette med å tenke og bygge nytt, må vi 

tenke på hvordan skal vi ta vare på det vi har. Da tenker jeg ikke bare det vi plukker 

ut av husene, men hvordan kan vi resirkulere områdene vi tar i bruk.  

- Det er stort sett bare gresset vi tar vare på.  

- Det kjøres i dag ut enorme mengder myr, vi kjører det til deponi. Vi bør lage strategier 

for å utnytte dette til å lage nye arelaer for landbruket, som er mer egnet enn i dag,, 

og lage nye områder for landbruk der bøndene er. Bøndene i dag bruker mer tid i 

traktoren for å kjøre bort fra stedene de slår, enn de bruker i fjøsen eller tiden de 

bruker for å pleie marka. Bør lages en strategi for dette 

- Vi har lovet å ikke ta noen grønne marker denne perioden, men i enkelte områder 

kan det være nødvendig likevel. Derfor er det viktig at vi lager nye områder for å 

kompensere 

- Hvis vi utvikler næringslivet på denne måten, framstår vi bedre i forhold til 

bærekraftsmålene 

- Vi kommer til å bli en forgangskommune, hvis vi bare er tøff nok til å trø til å 

gjennomføre disse tingene 

Varaordfører Ronny Borge 

-  Vi som politikere, hva kan vi gjøre for å bidra til et omstillingsdyktig næringsliv?  

Ketil Skår: 

- Det viktigste som skal til for å få til et omstillingsdyktig næringsliv, er å få et engasjert 

næringsliv. Generelt sett er det lite engasjement innenfor dette området også, 

dessverre. Vi er forholdvis få politikere som stiller opp her, men vi overgår 

næringslivet. Vi bør ha et betydelig større engasjement.  

Varaordfører Ronny Borge 

- Hva skal vi omstille fra eller til? Hva er behovene framover? Vi er et handelssenter. I 

Fauske sentrum sa de før at de levde av å selge kaffe og klippe hår. Vi har vært et 

sterkt handelssenter, og innbyggerne har behov for et servicemarked og butikk. Hva 

er det vi mangler? Vi har en del industri, næring og mineral – men det næringslivet vi 

har – er det behov for å omstille?  

Ketil Skår:  

- Fra å bli et sentralisert næringsliv, til et lokalt. Vi har mange lokalt ansatte, men 

sentralt styrte. Det blir flere og flere kjedetilknytning og kjedeeid. Det legger ikke igjen 

så veldig mye skattepenger. Det er de store tunge bedriftene som ISE og SKS som 

gjør det. Veldig få som er lokalt eid. Neste gang skal vi snakke med frivilligheten; spør 



 

 

de som samler inn til sponsoravtaler. Det er mye vanskeligere å forholde seg til 

sentrale vs. lokale. Vi må få utviklet det lokalt eide næringslivet framover.  

Hilde Dybwad:  

- Hva skal til for å omstille og om det er behov? Det jeg lurte på: Fauske er blitt et 

knutepunkt, og det må generere virksomheter, tiltrekker seg virksomheter. Det satses 

mange millioner på jernbanen her, og veien går igjennom her. Syntes jeg leste en 

plass, at Finneid skulle bli et knutepunkt, med båter opp og med jernbane og veien. 

Vet ikke hvor realistisk det er, men det var OK å få en ide som jeg ikke hadde hørt 

før. Vi har jo en tendens til å male på de samme ideene.  

- Det at vi er et knutepunkt, det må jo kunne være noe som kan benyttes. I 

omstillingen, det er ikke noe tvil om at vi etter hvert bruker lengere – vi handler mer 

og mer på nett. Det som Fauske kommune kunne vært mer behjelpelige til, var 

hvordan næringslivet kan være i stand til å håndtere en slik type virksomhet. Det er 

ganske smått, men det er noe med lokalt eierskap. Det er de som vil slite med å gjøre 

dette selv.  

- Jeg tenker at vi har ganske mye; mineralnæringen. Det er noe som vi absolutt bør 

satse på, det er noe som vi må holde tak i. Strømmen/krafta som igjen gjør at vi har 

mligheten til å ha industri, både miljøvennlig og kortreist. Planene i Sulis til Cato 

Lund. Hva kan vi i kommunen, og politikere gjøre for å gjøre dette realiserbart? En 

type grønn industri? Hva er gjennomførbart?  

- Når vi har folk med tanker og ideer må vi undersøke hva det er noen muligheter her. 

At Fauske kommune blir kjent for å være en god samarbeidspartner til nye ideer? 

Fauske kommune er ikke kjent for det. Fauske kommune fikk jo i sin tid spørsmål om 

vi vil ha høyskole her, da sa vi nei. For utdannelse var det ikke behov for det. Det var 

på 70-tallet da. 

- Utdannelse, vi har behov for det. Men vi har også behov for de med faggbrev. Vi har 

behov for begge deler. I dag oppfordrer vi gjerne til lang utdannelse, men ikke alle 

skal ha det 

Varaordfører Ronny Borge 

- Ketil er jo styreleder i Arctic safir, kanskje han kan si noe om dette (ref. aktiviteten i 

Sulitjelma). 

Ketil Skår: 

- Jeg har egentlig ikke så mye å gjøre med de de holder på nå. Det har vært et knalltøft 

år, for å jobbe med etablering. Vi er fastlåst, og kan ikke reise rundt å treffe de vi 

burde treffe. Det går framover. I løpet av 2022 kan ovnene starte, men vi får se.  

- Det ligger en annen etablering på lur i Sulis, og det som vi har sett, er akkurat dette 

med det å ha industripark. Sulitjelma industripark blir stiftet neste uke. Vi vil utvikle 

hele området under ett. Fauskebygg er de som har kjøpt seg inn, og lagt mest inn 

prosjektet i penger, i Arctic safir. Alle jobber tett sammen for å få til etableringer. Det 

jobbes med en plan gjennom Fauna for å få flere totale pakker klare; areal, energi og 

infrastruktur, for å ha dette klart når henvendelsene kommer.  

Varaordfører Ronny Borge 

- Vi vil legge til rette for unge og eldre, men hva med de i mellom?  

- En kjepphest jeg har hatt og som er noe konkret som kommunen bør gjøre – er å ha 

en kartlegging på hva ungdommen vår utdanner seg til. Det er ganske tilfeldig hva 



 

 

ungdommene lander på, og jeg vet ikke om det er veiledning på skolen. Fauske 

kommune har ikke oversikt over hvilken utdanning som tas. I åpne fora bør vi vite når 

folk drar. Poenget er at dersom vi skal få de tilbake, må vi vite hva de gjør. Og vi må 

kommunisere hva vi trenger. Da kan vi tilby de av jobb, tomter osv. Fritidstilbudene 

her, de har vi mangfold av. Den største faktoren for at noen kommer for å jobbe her 

er; barnehageplass og jobb til partner.  

Ordfører Marlen Rendall Berg: 

- Tipser om Alt for Norge-rapporten – veldig interessant lesning. Det sier veldig mye 

bra om hvordan vi i distriktene kan utvikle oss, og bestå. Det å finne de 

særegenhetene. Vi skal ikke bli for lik, men heller utfylle hverandre. Vi må finne vår 

egen særegenhet i vår kommune, og heller bli komplettert av nabokommunene.  

Turid Willumstad:  

- Tenker på dette med å utfylle hverandre, vi er en felles bo-arbeids-og service region. 

I Sørfold gjør de veldig mye bra. Hvert år er næringslivet inne i 10. klasse for å si hva 

de trenger av komeptanse i kommunen. Det er en god del som tar utdanning, og 

kommer tilbake. Det er en veldig bra måte for ungdommen å møte lederne i 

næringslivet, og høre hva de jobber med, og hva de trenger av kompetanse og hva 

de trenger av kompetanse. Det er hvertfall en bra ting som gjøres.  

 

 

 

 


