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 FAUSKE ARBEIDERPARTI    
    

 

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 

 

By og land – hand i hand 

Ved å bygge opp og utvikle både sentrum og distrikt vil Fauske kommune bli en enda mer attraktiv 

kommune å bo, arbeide og leve i. Fra fjord til fjell.  

3-sentermodellen med Valnesfjord, Fauske sentrum m/omland og Sulitjelma er Fauske kommunes 

mangfold av identitet og stolthet som vi må ta vare på og anerkjenne som et av kommunens 

konkurransefortrinn.  

Kulturbygda, Marmorbyen og Gruvebyen – der mangfoldet og samholdet står sterkt sammen! 

Tettbygd bystrøk ved havet i sentrum, i tillegg spredt bebyggelse – tilbud som treffer alle. Flere 

leiligheter i sentrum vil skape liv og aktivitet. 

Ved å anerkjenne ulikhetene og samtidig strekke seg etter felles mål, vil en lykkes med å bygge 

kommunen sammen inn i fremtiden.  

Fauskes kommunevåpen - Fauskeknuten kan symbolisere så mye mer enn et knutepunkt for handel og 

kommunikasjon sentralt i Nordland. I tillegg kan knuten symbolisere 

 Samhold 

 Innflytelse 

 Inkludering og medbestemmelse 

 By og land – hand i hand  

 Geografisk knutepunkt i Nord-Norge der veier møtes fra nord, sør, øst og vest 

Ordførerkjedet symboliserer kommunens mangfoldige historie som ligger i bunnen for kommunens 

identitet: 

- Mineralkommune – kobber og marmor 

- Handelssentrum 

- Kraftkommune 

- Landbrukskommune 

- Samhold og frivillighet 

- Fjell og frilufts kommune  

 

I tillegg er Fauske en enormt rik og mangfoldig Kulturkommune. Dugnad og frivillighet står sterkt. 
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Tema 1 - God oppvekst og godt liv 

Gode tilbud og tjenester til befolkningen i hele kommunen, fra vugge til grav 

Skolene og barnehagene – Verdens flotteste og funksjonelle skolebygg 

- ny moderne attraktive og trygge barnehager i hele kommunen 

- ny moderne attraktive og trygge skoler i hele kommunen  

- attraktive boliger og tomter for etableringer ifra ungdom til eldre. Ungdomsboliger, 

omsorgsboliger, osv.  

- gode helsetilbud nært innbyggerne der de bor 

- når innbyggerne ikke kan bo hjemme lenger skal de få et tilbud om alternativ boform eller   

sykehjemsplass.  

- alle føler trygghet og nærhet og ingen skal være ensom – alle skal med 

- fritidstilbud og frivilligheten blomstrer, og alle har noe å være med på som passer den enkelte 

- møteplasser – der mennesker møtes – fra ung til gammel 

- alle skal ha en jobb å gå til  

- Fauske har fått status som «knutepunktet» for videregående skole i Salten med flere 

landsdekkende linjer som næringslivet i kommunen vår etterspør.  

- transporttilbudene er blitt så bra at det ikke begrenser, men åpner muligheter mellom by og 

land, der alle kan delta i samfunnet uavhengig av hvor de bor  

- flexikort som kan brukes til buss, taxi, tog og båt binder oss sammen i kommunen og med 

nabokommunene. 

 

 

 

Tema 2 - Klima og miljøvennlig utvikling 

 

Videreutvikle dagens industri med kompetanse og erfaringen til våre arbeidsfolk i front. Alle må få 

mulighet til å ta klimavennlige valg, uavhengige av økonomi eller bosted.  

 

Miljøfyrtårn er blitt et kvalitetsstempel i kommunen og næringslivet i Fauske er sertifisert 

Gang og sykkelveier er etablert i hele kommunen og flere lar bilen stå der dette er mulig. 

 

Kommunen har en stor andel eldre trehusbebyggelse av nasjonal og internasjonal verdi, en kulturarv 

som tas vare på og settes i stand.  Oppgradering og gjenbruk av vår gamle trehusbebyggelse og 

kulturarv reduserer klimagassutslipp betraktelig og styrker kommunens og befolkningens identitet og 

tilhørighet.  

 

Fauske er en foregangskommune i det «grønne skiftet» gjennom produksjon av fornybar vannkraft og 

levering av CO2-fri strøm til samfunnet gjennom SKS.  

 

Nyetablert industri er blitt gode bidragsytere til det grønne skiftet og Fauske kommune er blitt en 

«fornybarkommune». 
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Tema 3 - Omstillingsdyktig næringsliv 

 

- Fauske kommune skal tilrettelegge og være en JA-kommune for at næringslivet raskt kan 

omstille seg når det er nødvendig.  

 

- Kommunen skal bidra til at nødvendig infrastruktur som vei, vann, kloakk, veier, bredbånd og 

tomter er tilgjengelig.  

 

- Gode arenaer for samspill og samarbeid mellom kommunen og næringslivet er kjent langt 

utover kommunens grenser og næringslivet blomstrer og skaper mange nye arbeidsplasser 

 

 

 

Tema 4 - Attraktive byer og steder 

 

By og land – hand i hand.  

 

Attraktive lokalsamfunn og distrikt er viktig for en attraktiv by med mangfold og identitet.  

 

E6 legges utenfor «GATA» og byen Fauske er blitt et attraktivt sentrum for handel, servering og 

overnatting der nærheten til sjøen innbyr til et yrende folkeliv og båtliv. Fauske har fått GÅ-gate og 

butikkene i sentrum blomstrer og tilbyr unike produkter. Fauske sentrum er blitt så attraktiv at det 

ofte kommer besøkende fra nabokommunene samt at reisende bare MÅ stoppe for å oppleve. 

Kulturlivet blomstrer og innbyggere fra by og land møtes  

Det etableres nye arbeidsplasser og familier flytter til Fauske og bidrar til vekst.  

I byen bygges det flere leilighetskompleks med sosiale boformer, hus blir tilgjengelig, nye flytter inn og 

det er et pulserende byliv.  

 

I Sulitjelma etableres det nye industriarbeidsplasser og gruvedriften bidrar til positive ringvirkninger 

for lokalsamfunnet med økt tilflytting, aktivitet og et yrende folkeliv. Kulturlivet har tatt seg ytterligere 

opp, kulturskolen er etablert i skolen og samfunnets storstue Folkets Hus er oppgradert og brukes 

hyppig til kulturlivet. Kinoen er kommet i drift igjen og Sulisrevyen og Slusk er blåst liv i.  Det er blitt så 

mange barn at skolekorpset er oppe og går igjen. De historiske husene og kulturminnene settes i stand 

og huser nye innbyggere.  

Besøksnæringen går godt, både sommer og vinter og bidrar til et enda mer attraktivt lokalsamfunn. 

Det er blitt et yrende båtliv på Langvatnet.  

 

I Valnesfjord er Sjunkhatten Folkehøyskole etablert med nye arbeidsplasser som gir ringvirkninger med 

økt tilflytting.  Kulturlivet blomstrer og kortreist matproduksjon er en merkevare langt utover 

kommunens grenser. Folketallet øker og fleksible leiligheter fra ung til gammel er bygd på Løkåsåsen. 

 

Fauske har fått transportløsninger som knytter by og land sammen og aldri før har samholdet og 

identitet på tvers av ulike kulturer i samfunnet blitt sterkere = Fauskeknuten og har et omdømme som 

andre byer bare kan drømme om  
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Tema 5 - Mangfold og inkludering 

 

Trivsel og inkludering blant innbyggerne og næringslivet er den beste markedsføringen en kommune 

kan ha. Møtesteder mellom kommune og befolkning /nærmiljø – inkludering. 

 

Kommunen tar imot nye innbyggere i samarbeid med frivillige -  ingen andre kommuner i Norge kan 

måle seg.  

 

 

 

Tema 6 - Deltakende innbyggere 

 

- samspillet og samarbeidet mellom kommunen og innbyggerne har blitt til en 

foregangskommune der nærhet, identitet og stolthet bygger samfunnet vi skal leve i. 

 

- innbyggerne har trua på fremtiden, dugnadsånden har nådd nye høyder og sammen med 

kommunen skapes det resultater der kulturlivet og samholdet forsterkes.  

 

- Det skapes arenaer i hele kommunen der innbyggerne inviteres inn, der gode ideer skapes og 

det umulige blir mulig , fordi innbyggerne har trua. 

 

 

 

Avslutning/oppsummering og 10 viktige saker for Fauske Arbeiderparti 

 

1. Være initiativtaker til at det blir bygget tilrettelagte boliger for unge og eldre. 

2. Videreutvikle eldreomsorgen til et enda bedre aldersvenlig Fauske. Stikkord i dette arbeidet 

er gode boformer, aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og funksjonelle 

uteområder 

3. Være en positiv tilrettelegger for at næringslivet kan etablere og utvikle seg, her vil spesielt 

etablering av datalagringssenter, gruvedrift, gods, industri, varehandel, oppdrett, landbruk 

og turisme være av stor viktighet. 

4. Utlyse arkitektkonkurranse for området rundt brannstasjonen og Eiaveien 

5. Tilrettelegge for attraktive boligtomter, herunder utarbeide spennende planer for 

«skoletomten» i Valnesfjord  

6. Intensivere arbeidet ytterligere med heltidskultur og rekruttering 

7. Fortsette arbeidet med en funksjonell og kvalitetsmessig organisering av kommunen med en 

framtidsrettet administrativ organisering med færre ledernivå 

8. Fortsette arbeidet med etablering av Sjunkhatten folkehøgskole 

9. Videreføre arbeidet med «ny by – ny E-6» og sentrumsutvikling generelt 

10. Arbeide intensivt for turisme og opplevelse 

 

 

Med hilsen 

FAUSKE ARBEIDERPARTI 
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