
 

 

REFERAT FRA MØTE MED NÆRINGSLIVET 22.04.21 
 

Møtedeltakere:   

- AMFI Fauske v/ Ann Mari Zahl  

- Fauna KF v/ Kristian Amundsen  

- Fauske kommune v/ ordfører Marlen Rendall Berg  

- Fauske kommune v/ kommunedirektør Ellen Beate Lundberg  

- Fauske kommune v/ kommunalsjef Trond Heimtun 

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

- Fauske kommune v/ enhetsleder Frank Zahl  

- Fauske kommune v/ folkehelserådgiver Lena Holmström  

- Fauske kommune v/ omstillingskoordinator Erik Holm Melby  

- Fauske næringsforum v/ Trine Stenvold 

- Fauske rør v/ Bård Lyng Olsen  

- Indre Salten energi v/ Geir Arne Johnsen  

- Nordlandsforskning v/Camille Risvoll  

- Polar vakt v/ Kjell Sverre Jakobsen  

- Sparebanken Norge Norge v/ Silje Asvik  

Agenda: Kommuneplanens samfunnsdel. Hvordan kan vi sammen videreutvikle kommunen 

og næringslivet? 

Samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen og folkehelserådgiver Lena Holmström 

informerer om samfunnsplanen, og arbeidet som er gjort hittil.  

Polar vakt v/ Kjell Sverre Jakobsen 

- Mye av dette som snakkes om er relatert til at det må være en god del økonomi i 

bunnen. Det er viktig at man lager planer og mål som man har muligheter å realisere, 

Er det økonomiske aspektet lagt til grunn? Eller blir det tomme ord? Det er ikke bra 

for en plan.  

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

- Dette har vi i bakhodet. Vi er der vi er i dag økonomisk, men vi skal jo også ut av 

ROBEK på sikt. Denne planen har et langsiktig perspektiv. Det er en viktig påpekning 

du gjør; vi skal ikke si vi skal gjøre noe vi ikke kan oppnå.  

Fauske kommune v/ kommunedirektør Ellen Beate Lundberg 

- Jeg liker å høre slike innspill og, vi inviterer jo nå til at de tusen blomstre skal 

blomstre. Hvordan tenker vi at Fauske samfunnet skal være? Det er et viktig poeng, 

at vi ikke villeder innbyggerne i kommune. I uoverskuelig framtid, så vet vi at selv om 

denne planen skal vare i 20-30 år, så vet vi at hvert fall 10 av disse årene, så vil vi 

være bundet på hendene og føttene knyttet til de økonomiske forutsetninger. Dette 

poenget må vi ta med. Kanskje vi må tenke en flere-trinns rakett i forhold til de 

målene vi setter oss.  

Fauske kommune v/ folkehelserådgiver Lena Holmström 



 

 

- Enig med kommunedirektøren. Nå er vi i en kreativ fase. Vi kan få lov å ønske oss så 

høyt som vi vil, men så vil realiteten dra oss ned på jorda igjen. Vi har det 

økonomiske perspektivet med oss i alt vi gjør, og dette er bare et bittelite utsnitt av en 

plan, som kommer med en fullverdig tekst, og en forklaring for hvordan kommune vi 

skal være. Så det skal dere være trygg på. Men akkurat nå skal dere få lov å fri dere 

litt, å være håpefull for Fauske kommune og framtiden 

Fauske kommune v/ kommunalsjef Trond Heimtun 

- Vi har et begrep som heter KØB, det vil og si at det er enkelt at dette betyr noe 

negativt, og utgangspunktet er negativt. Men det ligger og muligheter i dette. En 

bærekraftig utvikling er også en sunn utvikling med tanke på å utrette ting videre. Det 

gir oss muligheter til å gjøre nye ting på annerledes måte, det gir oss muligheter 

Fauske kommune v/ omstillingskoordinator Erik Holm Melby  

- Som Liss-Ane og Lena sier, at nå går vi i gjennom hovedmål, delmål og strategier - 

de kan være store. Det er når vi snakker om tiltak vi snakker om realisme. Så det gjør 

ingenting at vi har store og hårete mål. Det er når vi skal se på tiltakslisten, så vil vi 

begynne å se på de økonomiske betingelsene. Så vi skal ikke begrense oss når vi 

snakker om mål og strategier 

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

- Men det er veldig fint at du spør, da kan vi informere om at vi har dette med oss. Så 

håper vi også at mange av de målene vi setter oss kan være «gratis» å oppnå. 

- Ønsker å reflektere videre rundt følgende: Hvordan skaper vi et engasjert næringsliv? 

Fauske kommune v/ ordfører Marlen Rendall Berg 

- Hvordan kan vi få næringsaktørene i Fauske engasjert i samfunnsutviklingen og i det 

politiske arbeidet? Det er jo der beslutningene tas. Jeg ønsker meg mer dialog. Hvis 

vi kan utfordre de her som er her i dag; hva skal til folk at flere skal engasjere seg? 

Hva er det som skal til for at det fenger, at det er nyttig å delta på slike møter?  

Nordlandsforskning v/ Camilla Risvoll 

- Jeg jobber i Nordlandsforskning og er innbygger i Fauske kommune.  

- Refleksjoner i forhold til det med bærekraft, og vil løfte dette med, og spørre om – 

fremfokuset med den helhetlige bærekraftstanken. Den økonomiske bærekrafta er 

viktig, men vi må også ha den kulturelle bærekrafta på plass, og se de i 

sammenheng. Vil bare spørre hvordan det jobbes opp mot dette. Jeg regner med at 

bærekraftsmålene er viktig i alt dere planlegger nå. Men hvis vi skal tenke på det 

lokale nivået, f. eks kultur; det er så mangt. Nærområdene med ungene, få til aktivitet 

helt lokalt, idrett og idrettslag, også dette med den utrolige viktige kulturbæreren med 

reindrifta. Vi er to reinbeitedistrikt i kommunen vår. Dette med kunnskap, å få med 

dette, å inkludere kunnskap. Det er viktig helt i fra starten og helt ut til 

implementeringen, slik som de ulike lokale aktørene har. Slik at de har muligheten å 

være på banen hele veien.  

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



 

 

- Dette med bærekraftsmålene har vi med oss hele veien. Senest i dag snakket vi om 

dette med viktigheten av sosial bærekraft. Kanskje vi må bli flinkere å synliggjøre 

dette. Viktige refleksjoner, vi tar dette med oss videre.  

Fauske næringsforum v/ Trine Stenvold:  

- Jeg representere et mangfoldig næringsliv, og er også opptatt av hvordan vi skal 

skape et engasjert næringsliv. Hva skal til for at de skal bli engasert? En 

samfunnsplan kan høres ganske tørt ut, og at man tenker hva har dette med meg å 

gjøre? Men kanskje hvis man konkretiserer dette mer? Kanskje dette er med på å 

skape mer engasjement hos næringslivet. Det er utrolig viktig at vi får med oss folk, 

og at vi får et eierskap til denne planen. Man kan ha en fin plan, men planen kan bli 

innholdsløs hvis vi ikke har fått med oss aktørene i planen, og de har fått komme med 

sine innspill.  

Fauske kommune v/ ordfører Marlen Rendall Berg 

- Jeg kunne tenkt meg å høre ang. Indre Salten Energi, i forhold til utvikling i 

næringslivet. Vi vet jo at Fauske er et ordentlig knutepunkt for kraftforedlende industri. 

Dette med nettkapasitet kan være en utfordring for å føre fram krafta dit det er behov. 

Jeg vet at det er Statnett som står for hovedinnførselen, men har ISE noen tanker om 

denne utviklingen, hvordan vi sammen kan utvikle Fauske, og få bedrifter som vil 

etablere seg her, som krever en del kraft. Vi har kraft og arealer. Hvordan skal vi sko 

oss for å få de hit? 

 

Indre Salten energi v/ Geir Arne Johnsen  

- Nå skulle absolutt Ole Morten vært tilstede, som jobber mest med akkurat dette. De 

fleste næringene vi trenger, trenger jo kraft. ISE er ikke i en posisjon der vi kan legge 

ut infrastrukturen til kraften på forhånd, slik at det kanskje kommer noen bedrifter. Jeg 

tror og det kan være litt vanskelig for bedrifter å etablere seg når ingenting er etablert 

på forhånd.  

- Jeg tror kanskje at når en har et industriområde der noen har etablert seg på forhånd, 

der infrastrukturen inkl. kraft ligger til rette med god kapasitet. I Salten nett som vi nå 

heter, Indre Salten Energi – vi er ikke i en posisjon der vi kan legge ut infrastrukturen 

på forhånd. Vi er styrt av regelverket som pålegger oss å drive nettet så billig som 

mulig.  

- Vi skulle ønske vi kom med i planene tidligere. Det tar tid å bygge infrastruktur. Slik at 

det ikke blir en linje dit til en bedrift, og to år etterpå kommer det et mye større behov 

der man må forsterke kablene og grave opp på nytt. Det som går an å ta med videre 

er å ha industriområder der infrastrukturen ligger klar 

Fauna KF v/ Kristian Amundsen 

- Det er viktige ting du tar opp, dette med tilpassede arealer. At arealer er tilrettelagt 

delvis på forhånd. Siden nyttår har vi hatt flere henvendelser på bedrifter og initiativ 

fra aktører som ønsker å etablere kraftforedlende industri i Fauske. Det nye Salten 

trafo skal være operativ fra 2023. Det er ny linje som er planlagt derfra og ned til 

Valjord, og videre derfra er det innom eksisterende 132 linje fra Sjønstå til Valjord. 

Dette er noen tanker jeg har gjort; når vi får henvendelser angående batterifabrikk, 

datasenter, hydrogen og denne type ting; er det nok fremtidsrettet? Har vi nok energi 

til å tilby disse aktørene; hvis de kommer – samtidig og etter hvert? 



 

 

Indre Salten energi v/ Geir Arne Johnsen  

-  Jeg må bare beklage at jeg ikke kan svare helt konkret på dette. Jeg er ikke 

engasjert i akkurat denne delen.  

Fauna KF v/ Kristian Amundsen 

- Vi har jo en god dialog med dere, men hva er det som må inn i en samfunnsplan for å 

få dette til?  

Indre Salten energi v/ Geir Arne Johnsen  

- Den byggingen som allerede holder på. Den kraftkrevende industrien som nå 

planlegges, tar store deler av dette. Så det blir litt «først til mølla», i mange tilfeller. 

Kommer det en kjempestor aktør først som er veldig kraftkrevende, så kan det hende 

at kapasiteten blir oppbrukt. Størrelsen på kapasiteten de har jeg ikke tall på nå 

dessverre.  

Fauske kommune v/ kommunalsjef Trond Heimtun 

- Bare for å fylle inn mot Geir Arne. Dette er jo en vanskelig sak når noen etablerer 

seg. Vi har jo hatt dette spørsmålet inn i møter, for å planlegge nye trafoer i nye 

industriområder. Der er det ikke lett å vite. Har man et industriområde som er klart, så 

vet du ikke hvilken type industri det er som kommer. Så det har vi jo sett i forhold til 

terminalvegen øst. Der forventer vi at det kommer flere, men det må vi bare vente å 

se. Der må man bare ta en sjanse, og håpe at det er godt nok. Det er ikke enkelt, og 

ISE vil nok vite mer enn det vi klarer å gi de.  

- Jeg har et spørsmål til byggenæringa; Vi har jo akkurat hatt et møte med 

byggenæringa sammen med næringsforum over Teams. Da var Bård Lyng Olsen 

med der. Byggebransjen er i endring, og har vært det i flere år; omstrukturering, 

digitalisering og bærekraft. Dette med avfall står jo for 25% av alt avfallet i Norge, og 

en av næringen som omfattes av EUs klimapolitikk, og ofte kommer fram der. Dette 

med å styrke konkurransekraften for entreprenører – kompetanse for å bygge i kaldt 

klima for å gi et fortrinn ovenfor store aktører… Spørsmålet til Bård er følgende; 

hvordan ser næringen på det å utvikle seg lokalt sett i et perspektiv på en 10-20 år?  

Fauske rør v/ Bård Lyng Olsen 

- Takk for at du tar opp et tema som er interessant for oss. Selvfølgelig er det tanker 

om samarbeid for å levere tjenester. I min bedrift er vi 7 ansatte, og kan ikke stå for 

den største kontrakten – det er vi ikke rigga for. Vi har lyst å samarbeide med de som 

ligger nært oss, og at vi kan utdanne oss og ha tilbud for de lærlingene som kommer 

til oss, som skal i gjennom en del segment som er viktig å ha med seg. Det å gå et 

steg av gangen. Først og fremst og begynne å samarbeide en plass, å trekke samme 

vei. Man må kjenne at man må klare å gjøre et godt samarbeid, og en plass må vi 

begynne. Temaet er interessant, hvis man skal klare å stå med en styrket linje i 

næringslivet lokalt miljø.  

Fauske kommune v/ kommunalsjef Trond Heimtun 

- Du er inne på noe i kjernen, det som mange lokale bedrifter rundt i Nord-Norge og 

Norge for øvrig. Vi bor ikke i Norges største kommune, så det handler om at vi har et 

bæredyktig lokalt næringsliv som kan tross alt konkurrere på den basisen at de er i 

samfunnet vi er. Hvis vi ser tilbake på den covid-19 situasjonen vi har vært i det siste 



 

 

året – stort sett så har de fleste entreprenørene hatt nok å gjøre i indre Salten. Det 

har ikke vært helt tørke, det her veldig positivt. Det viser kanskje at næringslivet i 

indre Salten har likevel klart å omstille seg, og klart å holdt det gående. De har vært 

flink på det med omstilling og strukturert seg på en god måte.  

Fauske næringsforum v/ Trine Stenvold 

- Jeg har bare lyst å si at tilbakemeldingene fra NHO som næringsforum har et nært og 

godt samarbeid med, så fronter vi samhandling og samarbeid med andre. De 

bedriftene og de som er fremover lent og kan samhandle og samarbeide med andre, 

de er vinnerne framover. Det er så viktig å være der, nu går toget. Nå må vi se på 

hvordan vi kan klare å samarbeid med andre; dette med bransjenettverk er og viktig.  

- En annen ting; vi har noen utfordringer for hvordan vi skal få tak i ungdommen vår. 

Hvordan skal vi få de til å bosette seg her, og i indre Salten? Hva gjør vi for å ha et 

tilbud for de; ifht vgs, utdannings og fritidstilbud? Det er en stor pakke. Nå jobber jeg 

med en ganske stor sak når det gjelder tilbudet på vgs.  

- Derfor er det så viktig at vi framsnakker kommunen. Det er stadig fokus på hva vi ikke 

får til. Jo mer vi snakker enten positivt eller negativt om ting, jo mer sannferdig blir 

det. Så kan vi klare å snu, å framnsakke og heie på hverandre. Vi skal ikke skyve ting 

under teppet, det skal tåles å diskuteres, men framsnakke alle de gode folkene vi har 

her, de som vil Fauske sitt beste. Det tror jeg er svært viktig.  

Fauna KF v/ Kristian Amundsen 

- Gjennom det året vi har vært preget av covid, må jeg si at næringslivet har hatt en 

god samhandling og snudd seg om og gjort en del grep. De fleste har det gått bra 

med. Selvfølgelig er det noen som sliter og har det tøft, men vi har greid oss bra i 

indre Salten og Fauske kommune. 

Polar vakt v/ Kjell Sverre Jakobsen  

- Innledningsvis ble det nevnt at Fauske er et knutepunkt. Det ble nevnt infrastruktur og 

bolyst. Hva tenker man i forbindelse med knutepunkt? Er det en styrke at vi er et 

knutepunkt? Er det en svakhet? Hva skal vi gjøre med knutepunktet? Er det 

svakheter vi kan styrke? Er det noen styrker vi kan støtte opp, eller som vi ikke har 

identifisert? Hvordan henger dette sammen med næringslivet? Hvem i politikken taler 

næringslivets interesser når de gir innspill? Hvilken arena blir dette tatt opp i? Dette er 

kjempeviktig.  

- Det kan hende at ting som kommer fra næringslivet ikke er så interessant for 

politikken å gå videre med, men det er greit å få et vedtak på det. Slik at en vet hva 

det er kommunen ønsker å gå videre med og hva de ikke ønsker å gi videre med. 

Dette er viktig i politikkens ånd. Det er en svakhet i fauske. Vi har noen styrker; og det 

ble utarbeidet en analyse for mange år siden, 8-10 år siden. Hvor man avdekket 

styrker og svakheter. Men det er papir som ligger i en eller annen plass. Det har aldri 

lagt som bakgrunn for diskusjon i forhold til næringslivet.  

- Dette med økonomi; vi vet at vi har dårlig økonomi og ROBEK. Men i næringslivet må 

ikke hylla stå tom om det blir dårlig. Da må vi pakke noe i hylla som noen vil ha, at vi 

greier å reise oss igjen. Det er like viktig i politikken. Vi må finne ny arenaer, nye 

måter for å gjøre oss lekker for at noen ønsker å investere her, og også at kanskje 

staten vil legge penger på bordet for å realisere noe. Det har staten gjort i år og 

satset enormt på samferdsel. Det som nå politikken kommer med, flertallet; nå 

begynner å snakke om jernbane. Det kan man si masse om, men Fauske kommune 

bør utnytte det for alt det er verdt, som et knutepunkt. Som en arena.  



 

 

- Enn så lenge , har vi omlasting for all trafikk som går nordover. Dette har jeg diskutert 

i 20 år, og tatt opp med de organisasjonene som jeg eier. Dette har aldri kommet med 

på et politisk bord, eller nedstemt at dette vil vi ikke ha. Så det hadde vært bra hvis 

politikken hadde sagt at dette legger vi dødt, så slipper jeg å klage mer om dette.  

Fauske kommune v/ ordfører Marlen Rendall Berg 

- Syntes det er spennende det du sier, og jeg vet at Jakobsen har vært veldig opptatt 

av dette med godshåndtering på Fauske, som er veldig viktig og som er en del av det 

knutepunktet vi er. Det at det nå ser ut til at det er flertall for utredning av Nord-Norge 

banen, gjør at planene fra Fauske blir enda mer aktuell, dette hører absolutt inn i 

samfunnsplanen. Det skal legges arealstrategier i samfunnsplanen, og den sier noe 

om områder som settes av til diverse formål. Her kommer jo næringslivet inn, virkelig. 

Hvor skal vi ha jernbane, godshåndtering, næringsarealer, landbruksarealer, fredet 

for reindrifta. Vi har alle disse næringsaktørene i kommunen. Vi tar imot innspill. Jeg 

vil bare oppfordre dere til å sende inn innspill nå, og planen kommer ut på høring. 

Deretter skal politikken arbeide videre med planen, før den skal vedtas i desember. 

Underveis blir det også flere møter og flere muligheter for å bearbeide dette. Nå er 

det innspillsrunden, og alle innbyggere i kommunen invitert til å komme med innspill. 

Tiden vi har fram til nå er fram til midten av mai. Vi har opprettet en egen e-post 

adresse, hvor alle innspill kan sendes inn.  

Fauske kommune v/ kommunedirektør Ellen Beate Lundberg 

- Veldig interessant å høre de refleksjonene som gjøres her, og de betraktningene 

rundt at dette ikke skal bli en skrivebords plan. Det jeg lurer på; hvor avhengig er 

næringslivet av kommunen? I stor grad opplever man seg avhengig av kommunen? 

Eller lever næringslivet sitt liv, og kommunen sitt liv?  

Polar vakt v/ Kjell Sverre Jakobsen  

- Det er klart at i en liten kommune som Fauske, så er det klart at man er avhengig av 

kommunen. Da er man avhengig av en kommune som er framtidsrettet, og som har 

tru på framdrifta. Det er helt klar. Det er ikke lenge siden at de ønsket ny flyplass i 

Bodø. Det var vel ikke et eneste menneske som trodde det skulle bli vedtatt, og et 

nytt terminalområde og kaianlegg. Men nå er de veldig på det, og veldig fremtidsrettet 

og dette skaper engasjement. Hvis vi nå hadde bestemt oss for å lage et 

hypermoderne terminalområde på Fauske, hvor mange hadde ikke da søkt om å 

etablere seg rundt dette området? Det hadde vært byggeaktivitet fra dag ên. Sånn er 

det når kommunen går inn og bestemmer seg for en ting de skal gjøre, og lage planer 

for det: det skaper aktivitet rundt og i næringslivet. Det sikrer jobb, alt avhenger av 

vedtakene som blir gjort, selv om det ikke er kommunen som skal bygge det. Det at 

man skaper aktiviteten rundt f. eks samferdsel, så skaper dette aktivitet. Veiene som 

skal bygges nordover nå, skaper mye aktivitet. Så ja, vi er veldig avhengig av 

kommunen, og at kommunen er framtidsrettet.  

Fauske kommune v/ kommunedirektør Ellen Beate Lundberg 

- Jeg er veldig glad for at du sier akkurat dette, for inntrykket jeg har fra andre 

kommuner, og tidligere erfaring i fra privat konsern, er noe av dette at man tenker at 

man kan få økonomiske bidrag, og at dette er det kommunen skal gjøre. Noen ønsker 

at man kan ha et sugerør inn i kommunekassa, som vi vet er tom. Men det du tenker 



 

 

på her, er mulighetene. Dette gleder meg med tanke på samfunnsutviklingen, og det 

visjonære.  

Fauske næringsforum v/ Trine Stenvold 

- Jeg må si at i den korte tiden jeg har hatt i næringsforumet hittil, opplever jeg 

samarbeidet med kommunen som veldig bra. Jeg opplever at vi er lyttende, vi kan 

spille ball og ta kontakt. Det må være en tosidighet. Opplever at det er veldig godt 

samarbeid. Som Trond nevnte, så hadde vi møte med angående håndverk og industri 

og kommunen tidligere og fikk diskutert utfordringer, utvikling og arealplaner og litt 

forskjellig. Opplever at kommunen er veldig på.  

Fauske kommune v/ ordfører Marlen Rendall Berg 

- Jeg vil bare si at den jobben Fauske næringsforum gjør i samarbeid med kommunen; 

vi hadde blant annet den Urban trigger kartleggingen – og en av de tingene som ble 

pekt på, som er den enkleste tingen å gjøre noe med for å skape utvikling i Fauske; 

var nettopp det å skape samsvar mellom utdanning og næringslivets behov for 

utdanning. Der håper jeg at vi kan komme et skritt videre. At næringslivet på Fauske, 

og i indre Salten og Salten gjør seg lekker for ungdommen og viser fram hvor mye 

bra jobb man kan få her. Man hører tilbakemeldinger på at det er kanskje ikke så jobb 

å få her, det er ikke noen framtid. Dette er ikke nytt for Fauske, det er slik i hele 

Nordland. Vi må virkelig synliggjøre for ungdommen, at her finnes det jobbmuligheter, 

og det er kort vei å bo på fauske og pendle overalt. Arbeidsmarkedet er kjempestort. 

Det at vi har få søkere på tømrerlinjen, det er forbigående. Vi må jobbe i lag for å vise 

ungdommen vei 

Polar vakt v/ Kjell Sverre Jakobsen 

- Det kan virke som en fillesak. Vi har hatt en veldig positiv omtale av bla. 

Bobilparkeringen. Det høres rart ut, men vi hører at dette blir snakket om, og det blir 

omtalt veldig positivt. Strandpromenaden, koselig museumsområde. At Fauske er en 

veldig koselig plass. Det skal bygges mer, og det er bra. Det er ikke lite penger de 

legger igjen.  

- Også har vi hatt en liten utfordring; på den tømmeplassen. Men her har kommunen 

hevet seg rundt, og jeg har pratet med noen; og de er kjempeimponert. En så liten 

ting skaper mye positiv omtale, men jammen meg kan det skape mye negativ omtale 

hvis man ikke følger med i timen. Kjempebra, all honnør til kommunen. 

Fauna KF v/ Kristian Amundsen 

- I forhold til en viktig gruppe som bør få en stor plass i samfunnsplanen, er den 3. 

sektor. Fauske er kjent for at vi har mange lag, foreninger og organisasjoner som gjør 

en fenomenal innsats gratisarbeid på ulike områder. Jeg ser i forbindelse med mange 

prosjekter vi har hatt i Fauna, og spesielt det med å få etablert Sjunkhatten 

folkehøgskole. For et engasjement og hvor det stimulerer til å ha en god samhandling 

og jobbe sammen. Tenker at de får en god og sentral plass i samfunnsplanen er 

viktig for å stimulere, er det noe vi trenger; trenger vi motivatorer og holder en god 

hånd om den tredje sektor.  

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



 

 

- Der er også innbyggeer: har dere andre innspill? Kom med dette. Fauske kommune 

skal være en god plass å bo på. Småe ting som man tror er en liten ting, men som 

utgjør en stor forskjell med tanke på trivsel.  

Polar vakt v/ Kjell Sverre Jakobsen  

- Når vi nå skal snakke om at skal være godt å bo i hele kommunen, vi må og ha veier i 

kommunen. Hadde vi hatt møte i Tortenli hadde dere skjønt hva jeg mente. 

Sparebank Nord-Norge v/ Silje Aakvik  

- Helt til sist, jeg jobber mye med næringslivet. Det jeg opplever er at mange kanskje 

klager på saksbehandling, det tar for mye tid og det tar lang tid å få deponi; hvor skal 

vi gjøre av massene? Det tar lang tid å saksbehandle byggesaker. Dette gjør at 

Fauske som kunne vært kjempeattraktivt blir mindre attraktivt. Fordi vi har næringsliv 

fra Bodø som snuser, så er det viktig at vi får et puff, litt hjelp til å komme i gang. 

Jobbes det i kommunen med effektivisering, og få på plass det som næringslivet 

trenger?  

Fauske kommune v/ omstillingskoordinatot Erik Holm Melby 

- Akkurat dette med digital utvikling og god dialog, innbygger og næringsliv står sentralt 

i sektoren. Det står på lista. Jeg tror det skjer ikke i år, men det ligger noe i 

handlingsplanene i årene framover. Det skjer framover et regionalt initiativ, med et 

digitalt Salten som også ser det som et sentralt område; eiendom, plan og 

samfunnsutvikling. Det foregår på diskusjonsnivå, og på plannivå. Det som teller er 

implementasjon. Det jobbes veldig godt i denne sektoren på dette området.  

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

- Dette må vi ta med oss videre. Dette diskuterer vi i forbindelse med å samarbeide 

med næringslivet, og det å kunne være attraktiv med tanke på etablering og opp mot 

innbyggerne generelt. Det er på agendaen. Det er fint at du sier det, og det forsterker 

kanskje viktigheten av det.  

Nordlandsforskning v/ Camilla Risvoll  

- Litt oppfordring til å komme med hva som helst: jeg jobber mye med landbruk og 

beiterelaterte prosjekter i forskning, og har noen lokale prosjekter her i Salten. Jeg 

ser at; det sto som et mål at lokal matproduksjon er noe vi skal ha fokus på; jeg 

tenker at dersom dette er noe vi skal ha fokus på; dersom det skal ha en plass i 

denne planen, må de lokale næringsaktørene på banen. Små og større 

landbruksaktør, reindrifta – det er utrolig viktige aktører hvis det skal ha en reell 

sentral rolle, med tanke på denne implenteringen som er viktig. De jobber jo gjerne 

og helst, de er avhengige av naturen på en helt annen måte enn oss kontorfolk. De er 

kanskje ikke klar for møter når vi er, så det å bedrive oppsøkende virksomhet er 

kjempeviktig i denne sammenhengen.  

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

- Vil takke for mange gode innspill. Mange av forslagene vi viste fram tidligere, er også 

kun forslag. Det er opp til politikken hva det er som skal med. Vi er avhengige av god 

dialog, så takk for oppmøtet.  

Fauske næringsforum v/ Trine Stenvold  



 

 

- Takker for møtet, og mange gode innspill. Gå inn å nettsiden, send på e-post 

adressen nysamfunnsplan@fauske.kommune.no.  
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