
 

 

REFERAT FRA MØTE MED NÆRINGSLIVET 17.03.21 

Møtedeltakere:  

Tilstede fra Fauske kommune 

 Ordfører Marlen Rendall Berg 

 Kommunedirektør Helge Akerhaugen  

 Kommunalsjef Trond Heimtun 

 Enhetsleder for plan og utvikling Rune Reisænen  

 Enhetsleder vei, vann og avløp Frank Zahl  

 Areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen  

 Folkehelserådgiver Lena Holmström 

 Omstillingskoordinator Erik Holm Melby 

 Prosjektleder «fra bru til bru» Kenneth Svendsen  

Øvrige 

 AMFI v/ Ann Mari Zahl  

 Fauna KF v/ Heidi Zakariassen  

 Fauna KF v/ Jørgen Kaasen Engen 

 Fauna KF v/ Kristian Amundsen 

 Fauske næringsforum v/ Trine Stenvold  

 Fauske rør v/ Bård Lyng Olsen 

 Fauske videregående skole v/ Roger Riise Kristensen 

 Fjellfarer v/ Mona Mosti og Thor Åge Jensen 

 Indre salten opplæringkontor AS v/ Lene Laxaa 

 ISE v/ Ole-Morten Hansen  

 Nedre Leivset Gård v/ Karl Gunnar Strøm 

 Polarvakt AS v/ Kjell Sverre Jakobsen  

 Rørleggern v/ Ketil Skår  

 Skogholt gartneri v/ Tor Haugberg  

 Steinar Asp Ormåsen  

 Uni-form AS v/ Hilde Dypaune 

 Veronika Ormåsen  
 

 Introduksjon v/Trine Stenvold (daglig leder i Fauske næringsforum) og Kristian 

Amundsen (daglig leder i Fauna KF) 

 

 Orientering om kommuneplanens samfunnsdel. Hva er en samfunnsplan, og hvilken 

betydning har den for næringslivet? v/ Liss-Ane Simonsen, areal- og 

samfunnsplanlegger i Fauske kommune 

 

 Ordførers betraktninger om fremtids-Fauske v/ ordfører Marlen Rendall Berg 

 

Indre Salten opplæringskontor ISOK v/ Lene Laxaa blir utfordret på følende: Hva er 

ISOKs tanker om hvilken utvikling Fauske bør ha fram mot 2040; for å dekke deres behov 

framover – i et læringutvikling og med tanke på linjer videregående skole under press?  



 

 

- Det er viktig at kommunen har stillinger å tilby. Vi ser en økning i elever som ikke 

ønsker å bli helsefagarbeidere fordi det er vanskelig å få fulle stillinger. Mange 

viderutdanner seg derfor til sykepleiere.  

- Utrykker bekymring rundt mulig nedleggelse av tømrer linjen. Det er mange prosjekter 

i regionen som krever lærlinger. Er videre optimistisk, og håper på alternative 

utdanningsforløp som digitale samarbeid og videooverføring.  

- Mener mange ungdommer ikke ønsker å flytte på hybel for å gå skolegang, og at det 

er viktig at de har det bra og at vi har arbeidsplasser slik at de vil fortsette å bo her.  

AMFI Fauske v/ senterleder Ann Mari Zahl blir utfordret på følgende: Hva er de viktigste 

kriteriene for å se en positiv utvikling fram mot 2040 i forhold til sentrumsutvikling? Hvordan 

snu en trend der det kanskje er mindre butikker i sentrum – men der sentrum blir en god 

«oppholdsplass» der folk vil være og bo? 

- Har et ønske om at sentrum skal skinne, men et godt og levende er komplisert. Men 

dersom gårdeiere, bedrifter og kommunen får sammen for en god plan for sentrum er 

dette gjennomførbart.  

- Vi har et flott sentrum med et flott amfi og kaipromenade, med flotte bukser gjennom 

sentrum. Det er viktig at vi tar vare på dette.  

- Håper at E6 blir lagt utenfor sentrum (men ikke langt utenfor). Persontrafikken er 

ønsket i sentrum, men ikke tungtransporten. Vi må ta vare på både gående og 

persontrafikken.  

- Fine parker og lekeparker er kjempevktig for alle aldersgrupper, fra ungt til gammelt. 

Etablering av aktivitetsplasser for familier vil mulig være kjempepopulært, og turister 

vil og kanskje stoppe da.  

- Vi må bygge videre på besøksturismen. Etter korona vil kanskje flere benytte seg av 

Norge som ferieplass.  

- Vi har mange som er engasjerte i sentrumsutviklingen. Det er viktig å få folk med.  

- Hvis vi får til å etablere leiligheter der hvor brannstasjonen er, hadde dette vært veldig 

bra. Kanskje vi også kunne bygd ut bobilparkering enda mer.  

- Å skape liv og aktivitet i sentrum, er dette en del av argumentasjonene for å få et godt 

og levedyktig sentrum. Vi har ikke mange tomme butikklokaler, men 

koronasituasjonen har vært særdeles vanskelig for butikkene 

- Har trua på at alle må framsnakke kommunen, støtte hverandre og det er viktig å ta 

vare på gode ideer  

Fauske kommune v/ kommunalsjef Trond Heimtun 

- Forsterker viktigheten av samfunnsplanen. Nå har vi en sjanse der vi kan se framover 

og finne ut hvordan vi kan utvikle oss.  Dette med transportnett, KVU og 

Nordnorgebanen er spennende i denne sammenhengen . Stadig flere retter øyene 

mot Fauske kommune som et senter for etablering. Vi har nye næringsarealer på 

Krokdalsmyra. Det er vikitg at vi som bor og arbeider her, ser fra et overordnet blikk – 

hvordan kan vi gjøre dette enda bedre, og tiltrekke oss flere folk.  

 

Rørleggern Fauske v/ Ketil Skår blir utfordret på følgende: Hvordan skal vi lykkes med 

næringsutviklingen i kommunen framover?  

- De største begrensningene for videre utvikling er to områder; Nytt boligfelt i Hauan og 

deponi.  

- Nytt boligfelt i Hauan; det haster å få dette prissatt 



 

 

- Det er viktig at vi får mer klargjorte industriareal. Det er ikke et klart kostnadsbilde av 

hva det koster. Vi må finne fram til flere egnede områder i tillegg til det vi har oppe på 

myrene. Vi trenger større arealer, til større etableringer. Klartgjorte områder gir bedre 

forutsetninger.  

- Vi trenger deponi. Nå får vi ett mot Sulis, og det er for dyrt. Vi trenger flere områder 

for å ha sjanse for å møte utvikling. Håper på gode innspill på hvor vi kan etablere 

deponi.  

Fauske Rør v/ Bård Lyng Olsen blir utfordret på følgende; som ung bedriftsetablerer, hvilke  

refleksjoner og tanker har du omkring bedriftsetablering og framtiden i kommunen? 

- Temaet og møtet er veldig viktig for Fauske kommune  

- Ved bedriftsetablering tar du en sjanse med noe du har troa på. Det er mange som 

har brukt penger og satset. Med troa på et fellesskap og med andre aktører, ved å 

samle folk får man et økt engasjement.  

- Fauske byr på høy kompetanse, men man samles for sjeldent. Håndtverk- og 

industriforeningen må på banen igjen, og vi må samle kraften vi har sammen, 

sammen med Fauna og Fauske næringsforum.  

- Kundene er svært lojale her, og samarbeidet med ISOK er for oss veldig viktig. Vi 

ønsker gjerne lærlinger fra nærmeste skole.  

- Det at vi har mistet rørleggerlinjen og nå ser at det blir vanskelig å beholde 

tømrerlinjen er uheldig. Vi må jobbe sammen med å formidle at slike faglinjer på 

Fauske er en suksess. Vi må ha det godt å bo her, men vi må ha noe å tilby de som 

også er utdannet og kommer tilbake. Arbeidsplasser er viktig, og vi har ressurser, 

areal og mulighetene på vår side.  

- Forslag til utvikling av brannstasjon-tomta: næring i første etasje og boliger i sentrum. 

Boliger skaper aktivitet og folk. Noe av tankene han ønsker å fremme. Den yngre 

delen av befolkningen sier dette i forhold til sentrumsutvikling. 

- Fauske er i startfasen. Vi er våre egne begrensninger. Det er utrolig hva man kan få 

til. 

- Vi må få til et samlet næringsliv – og få de gode historiene. Det gir mye å treffe folk, 

og særlig de som har lært av sine erfaringer og vært lenge i bransjen  

Fauske videregående skole v/ Roger Riise Kristensen blir utfordret på følgende; 

Angående skolestruktur, videregående skole og sammenslåing av skoler i Salten området - 

Hvordan ser du for deg situasjonen framover og hva er «ønske-situasjonen»? 

- ISOK har allerede informert litt om arbeidsmarkedets behov og nedlegging av linjer. 

- Vi er fornøyde med tilbudsstrukturen som ligger fire år fram i tid – dette gir en 

forutsigbarhet. Fauske videregående skole må være tilpasset det lokale arbeidslivet, 

og Saltdal utfyller oss også.  

- Det er store økonomiske utfordringer, og strukturen i hele Nordland kuttes. Klasser 

må fylles opp, og det må være ni søkere for å opprettholde en klasse.  

- Det skal mye til for å få opprettet nye tilbud i denne perioden (fram mot 2025), da må 

det skje noe spesielt i arbeidsmarkedet og søkermassen  

- IKT servicefag har fått nytt navn; transport og logistikk. Vi er fornøyd med å få dette 

tilbudet. Vi er jo en logistikk-kommune.  

- Det har vært krevende å arbeide med rekruttering i korona-perioden  

- Det som bekymrer Kristensen nå er søkere til bygg og anlegg vg1. Når søkermassen 

er så lav for dette programområdet, så er det krise for tømrerlinjen for neste år. 

Arbeidsplassene står jo i kø i den bransjen, det er uforståelig for de hvorfor det er så 

få søkere på denne linjen.  



 

 

- ISOK er i dialog med skolene – og det har vært laget en plan for hvordan man kan 

rekruttere  

- Kombinerte klasser ; som rørlegger og tømrer før – nå møter vi ikke gehør for det i 

fylkeskommunen. Det skal være rene klasser, og fulle klasser. 

- Det er sentralt utvalg som har arbeidet med rettigheter for voksne. Det kan hende det 

kommer retninslinjer for dette, og dette kan medføre endringer i søkermassen. Dette 

vet vi ikke mer om før vi kommer ut i slutten av mai.  

- Søkermassen er ellers god. Videregående skole på Fauske er viktig. Jobber ganske 

mye på å videreføre fagskolen innenfor anlegg, opprinnelsen var bergverk, men 

omfatter og anlegg og byggfag. Er bedt om å bli en del av Nordland fagskoles 

portefølje (nå under Trøndelags godkjenning). Siste kullet er ferdig i vår, ikke klart om 

det starter opp nytt til høsten. Uten politisk vilje og tilførsel av økonomi, vil fagskolen 

forsvinne.  

- Det er åpnet opp for større veibygging i fylket, og det er behov for den 

fagkompetansen, og det har vi på plass med studiet. Hvis det ligger nedlagt i 3-4 år, 

så blir det fagkompetansen borte.  

- Håper på engasjement fra ordførerne i kommunene 

- Stiller spørsmål rundt følgende: Hvordan skal man klare å bygge en felles kultur over 

et helt fylke, når en ikke får dette til i større byer en gang?  

- Når det skapes usikkerhet i skolen, kan vi miste arbeidsplasser og personell.   

- Hvis vi først mister kompetansen, så er det vanskelig å få den tilbake  

Polarvakt v/ Kjell Sverre Jakobsen  

- Aller først; staten og regjeringen satser i området, med ny flyplass, E6 og RV80. Vi 

må gjøre oss klare og forberede oss. Vi hadde vel kanskje ikke trodd at alt dette 

skulle komme, og Bodø trodde det kom til å ta 40 år til lovnad om flyplass 

- Viktig å ha trua på seg selv, og ha vyer for framtiden. Hvilke vyer har vi for Fauske? 

Hvorfor skal ungdommen ville være her? 

- Trafikken utenfor sentrum, skal vi få midler til dette – må vi blande inn det som vokser 

aller hurtigst – godstransport og mer gods. Det trengs enormt plass for endestasjon. 

Det har vi på Fauske, og det haster. Utbyggingen som skjer nå, er alt for liten, og er 

en nødløsning. Men vi har løsninger og muligheter 

- Det vil bli en bedre tilrettelegging for butikker med tanke på netthandel, hvis vi får på 

plass en varelogistikk 

- Vi må ha trua på dette. Vi må presentere dette.  

- Vi må få vi jernbanen på rett side av bygningsmassen og E6 utenfor sentrum, men 

ikke for langt unna. Det må da kunne skiltes til sentrum, og ikke til Fauske fra en ny 

E6. 

- Hva betyr det å legge til rette for næringslivet? Hva ligger bak dette? 

- Lokal næringsliv må være en aktør, å være med når ting skal gjøres. Da må 

mulighetene er for å være med i anbudskonkurranse være tilstede 

- Fauske må være en attraktiv by å besøke. Vår mest fotograferte gjenstand ligger på 

havets bunn (fontena) – vi må sørge for at slikt blir tilrettelagt  

- Bobilparkering; vi har dette. Men vi har ikke tilrettelagt for vann, tømming av gråvann 

og kloakk. Dette er ikke bra tilrettelagt.  

- Parkeringsavgiften på Fauske er skeivfordelt, men der det er store varesentre er det 

ikke. Sentrumsbutikker sliter, der andre heldige slipper dette.  

- Godstransporten – hva gjør kommunen? Kjenner kommunen til fremtidens behov ifht 

fremtidshensyn? Vet man hva Bodø gjør?  



 

 

- Kommunen må tørre å ha store vyer, dette gjør Bodø kommune. Også det som virker 

uoppnåelig. Dersom vi har gode planer, kan alt gå an  

- Vi trenger god arbeidskraft 

- Kommunen, og næringslivet har vært for svak. Vi har vært fraværende  

- Alt må ikke til Bodø . Hva er vår sterke side? Vi er for dårlig å markedsføre oss selv  

- Vi må ha strategier med tanke på vår beliggenhet. Hva er våre svake sider, og 

hvordan kan vi styrke dette?  

- Alt dette er ting vi må på løftet opp på en annen arena. Møtet i dag kan være en start 

på det. 

- Å ha vyer, og tenke framtidsrettet er viktig. Hva skal jeg fortelle til barnebarna mine, 

for å få de til å flytte hjem?  

- Anbefaler at vi gjør gode analyser, for å kartlegge både styrker og svakheter i 

kommunen  

Fauske kommune v/ Ordfører Marlen Rendall Berg  

- Jeg håper at de som trenger tømrere, går ut å gjør seg «lekker», og bruker de 

kanalene der ungdom er på; TikTok eller snapchat. Ungdommene er digitale 

- Når det gjelder tilbudsstrukturerne, går ordførerne i de kommunene sammen  

- Vi så når det gjaldt IKT og idrettsfag at politikerne stiller opp  

- Vi er klare til å kjempe videre 

Fauske kommune v/ omstillingskoordinator Erik Holm Melby  

- En utfordring til kommunen og næringslivet; hvordan skal vi styre samfunns og 

næringsutviklingen fram mot 2040? 

- Havn og samferdsel/gods 

- Samfunnslivet og næringslivet  

- Drammen har kjørt prosjekter Byen vår, omdømmeprogram, 7-parts samarbeid, 

samordning av planprosesser 

- Narvik – NEW. Futurum AS. Reiseliv i industriens vugge 

- Steinkjer – byer i midt norge, partnerskap og allianse. Byjubileum. områdeprosjekt 

- Hvordan skal vi organisere vår utvikling, og styre dette fram mot 2040?  

Fjellfarer v/ Thor Åge og Mona Mosti blir utfordret på følgende; angående Indre Salten 

som region – hvordan er mulighetene for at regionen og vi i Salten kan bli større i 

reiselivssammenheng? Hvordan kan vi samordne med de lokale aktørene ang. hotell, 

reiseliv, for å utvikle oss for å tiltrekke oss flere folk?  

- Fauske er en god kommune å vokse opp i, og en god kommune å bo i. Vi må 

framsnakke kommunen vi bor i 

- Hva gjør vi, og hva har vi gjort for å lykkes?  

- Vi har hvitt gull: snø. Det er stor etterspørsel etter skiløyper. Dette er god reklame for 

Fauske kommune  

- Vi arbeider tålmodig. Det er lurt å tørre å spørre om hjelp. Spørre de i kommunen, 

involvere politikere, administrasjonen, næringsliv, Statsskog 

- Vi har langsiktige planer , og ønsker å utvikle Jakobsbakken som vi kan være stolte 

av  

- Ting tar tid, men vi arbeider godt  

- Bli kjent ute i verden – vi er sterkt inne i Kobberløpet  

- Samarbeidspartenere til Kobberløpet er satt på kartet. Kobberløpet har gjort veldig 

mye for regionen.  

- Hvis man samarbeider, og tør – så går det an å få ting til 



 

 

- Fjellfarer ansatte en for å kun drive med markedsføring. Han har følgt med trender, er 

uredd, og en som tør. Vi har turt å ta i mot investorer, og anbefaler flere små 

grunderbedrifter til å gjøre dette. Det handler om å utvikle Fauske videre.  

- Fauske skal være en plass folk ønsker å komme til 

- Vi har marmor, histori og kultur 

- Vi må bli flinkere til å samarbeide, være nysgjerrige. Hvem lykkes, hvem sliter? 

Hvordan kan vi bidra?  

- Må være villig til å endre seg når ting skjer.  

- Du blir ikke rik på 1,2,3 – du må være tålmodig., ha langsiktige planer 

- Å tørre å spørre om hjelp 

Nedre Leivset gård v/ Karl Gunnar Strøm  

- Kommer utenfra og driver en annen bransje enn tidligere 

- Landbruksnæringen i Fauske står for 50 årsverk  

- For å lykkes videre i landbruket, hva er de største utfordringene landbruket står 

ovenfor?  

- Landbruket er stort i Fauske, med mange typer produksjoner. Mange store aktører.  

- Hele arealet i Fauske kommune brukes til beiting  

- Vi har to reinbeitedistrikt i kommunen, viktig for naturen.  

- Fauske kommune har vært flink å ivareta bønder, reindriftsutøvere og samtidig ute på 

havet har vi fiskeoppdrett. Dette er store produksjoner  

- Å komme til Fauske; her er store flotte jorder og greit å drive jordbruk  

- Rovdyr i kommunen  

- Mange melkeprodusenter i kommunen  

- Bøndene er spredt rundt i Fauske.  

- Vi (bøndene) har svaret på det med tipp-plasser (deponi)  

- Vi ønsker å gjøre oss større i samråd med resten av landet.  

- Vi trenger mer areal nært der vi er. Har selv hatt søknad inne hos kommunen 

- Blålysbygget er et fint prosjekt for Fauske, men massene som kjøres derfra er kjørt til 

Sørfold. Alt av rene masser som graves kan brukes til mye. Fauske kommune er ikke 

god på dette. Akkurat dette må vi bli bedre på  

- Flere bønder i Valnesfjord, Røvika og mot Sørfold som ønsker veier. De ønsker å 

bruke de gode massene  

- Jo kortere kjøring, jo mindre forurensning  

- Vi trenger mer industriareal – da må vi ha en plan for hvor vi skal gjøre av massene. 

De må kjøres vekk, og masser må inn. Sånne utfordringer er vi dårlige på 

- Fauske og forfedrene har vært gode å ta vare på bønder og landbruket  

- Ingen landbruksareal har vært tilbakeført  

- Jordbruket vil ha mer landbruksareal – hvordan kan vi gå mot strømmen, med mindre 

forurensning og smarte løsninger? 

- Mye positivt i Fauske kommune. Dette med godsterminal; den er for liten nå. Det kan 

bli et hovedsete for gods i Nord-Norge. Det ser ut til at det kommer flere slike aktører  

- Vi må være klar, å møte de som kommer. Vi er ikke der enda, men det kommer seg  

Fauna KF v/ Kristian Amundsen  

- Når det gjelder areal, bo og industri: Fauske ligger i et knutepunkt, for mye: energi, 

gods, transport og det med at vi har overskudd av energi i vår region – gjør at vi er 

attraktiv. Det siste året har vi vært spesielt attraktiv 

- Vi må tørre å ha vyer og visjoner  



 

 

- Batterifabrikk, jobbet mye med prospekt – som vi kan bruke i andre sammenhenger. 

Det er etterpørsel og forespørsel om store areal – og interesse for å utnytte 

overskuddskraften. Vi skal arbeide hardt for å få nyetableringer, men vi må ikke 

glemme de eksisterende, for å utvikle flere arbeidsplasser med flere etablerte 

bedrifter  

- Fremheve det allerede samarbeidet i Salten – helt unikt hvor mye bedre vi snakker 

sammen og jobber sammen , dette vil lønne seg for å få til bedre og større 

etableringer i området  

Fauske kommune v/ ordfører Marlen Rendall Berg 

- Takker for gode refleksjoner.  

- Vi skal ha to politiske verksteder over påske. Etter dette inviteres til næringslivet og 

politikerne til nytt møte i slutten av april, foreløpig dato er 22. april. Oppfordrer alle til å 

snakke i sine nettverk om arbeidet vi nå er inne i 

Fauske kommune v/ areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen 

- Møtet har fått synliggjort mange muligheter og utfordringer; liv i sentrum, 

rammebetingelser for nærinslivet, viktigheten av samarbeid og det å snakke sammen  

- Arbeidet med ny kommuneplan og ny utviklingsretning for kommunen er store og 

komplekse prosesser, men med godt samarbeid får vi til mye bra 

 

 

 

 


