Fauna KF – Budsjettinnspill for 2022 til Fauske kommune
Fra etableringen i 2005 og fram til 2008, var foretaket bemannet med én person i fast 100 %
stilling. Derfra har det vært viktig å styrke Fauna KF (heretter Fauna) med ulik kompetanse. I
2021 har foretaket to ansatte i fast stilling og to prosjektstillinger. For å være i stand til å påta
seg oppgaver av et visst omfang, er det avgjørende at Fauna besitter både kompetanse og
økonomisk forutsigbarhet. Dermed kan foretaket bidra til at Fauske får styrket
næringsarbeidet og utvikle nye arbeidsplasser. Gjennom godt samarbeid, langsiktige
målsettinger og strukturert arbeid, bidrar Fauna til å utvikle eksisterende næringsliv samt
opprette nye og varige arbeidsplasser i kommunen.
Fauna skal ha en aktiv rolle i arbeidet med å videreutvikle potensialet i lokalt og regionalt
næringsliv. Som bindeledd mellom ulike næringsaktører og det offentlige, ser vi at Fauske –
både nå og fremover – vil ha betydelig mulighet til utvikling og dermed befeste seg som
regionalt nav i Salten. Når Fauske settes på kartet, både nasjonalt og internasjonalt, gir det
mulighet til å skape nye arbeidsplasser i tillegg til at etablerte bedrifter styrkes. Fauna har
også påtatt seg en rolle i regionen, der enkeltkommuner ikke har mulighet å gjennomføre
oppdrag alene. Dette styrker både Fauna og Fauske i det regionale næringsarbeidet.
I 2021 har Fauna videreført og hatt god fremdrift i de ulike prosjekter på tross av covid 19 og
at det har vært utfordrende med fysisk tilstedeværelse.
Under pandemien ble deler av næringslivet hardt rammet, og hadde behov utover det Fauna
kunne bidra med, mens andre fikk økt aktivitet. I denne perioden har Fauna bevisst hatt
tettere kontakt med næringslivet som ble hardt rammet. Næringslivet i Fauske har vist evne
og engasjement til økt aktivitet i forhold til omstilling, tilpassing, entreprenørskap og
nyetablering. Behovet for rådgiving har vært sterkt økende og flere har fått veiledning over
tid.
Ulike kompensasjonsordninger fra kommunaldepartementet (KMD) har gitt muligheter til
etablerte og nystartede foretak om å søke midler i 2021. Målet med kompensasjonsordninger
var å sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av
Covid-19 pandemien, ved help av direkte tilskudd. Midlene har kommet godt med i en
utfordrende periode. Likevel har Fauna registrert at den kontakten som har vært mellom
næringsaktører og Fauna, har betydd mye for dem som har stått i en krevende situasjon.
Næringslivet har opplevd at Fauske kommune ved Fauna, har sett og hatt forståelse for
situasjonen for hver enkelt bedrift.

For 2022 med fortsatt utfordringer etter Covid 19 vil økt samhandling med næringslivet i hele
Fauske samfunnet og regionen være viktig for å få en så god forutsigbarhet som mulig slik at
man i fellesskap får utvikling i positiv retning.

Bemanning
I 2021 har Fauna hatt fire 100 % stillinger. Med de prosjekter og ambisjoner som ligger foran
Fauna i 2022 har det vært ønskelig at man styrket staben ytterligere, men dette er utfordrende
med dagens økonomiske situasjon i kommunen. Organisasjonen nyter godt av den brede og
særskilte kompetansen hos ansatte ettersom de utfyller hverandre på en god måte. Vi har også
et nytt styre med bred og meget høy kompetanse som har klare mål og ambisjoner for
fremtidig utvikling. Når dette er sagt må man hele tiden være på jakt etter å styrke
organisasjonen med medarbeidere som kan tilføre spisskompetanse og som har den rette
proaktive drivkraft. Noen av prosjektene eller oppgavene som Fauna pålegges av eier, kan gi
behov for kjøp av ulike kompetansetjenester, men man strekker seg langt for å utnytte de
ressurser man har internt, slik at utgiftene holdes på et minimum.

Næringsfondet

For 2022 er Fauna, som tidligere år, avhengig av kommunalt tilskudd for å holde et
tilfredsstillende aktivitetsnivå på den daglige driften. For å få bidra til både ny og etablert
næring i Fauske, er det førsteprioritet å få oversikt over disponering av næringsfondet. Dette
er nå på plass. Fremtidig styring av næringsfondet er viktig for forutsigbarhet. Slik
situasjonen var tidligere, der næringsfondet ikke hadde frie midler til disposisjon, var det
krevende å kunne stimulere til ny næringsaktivitet i Fauske. Det er nå satt av midler som er
øremerket utvikling av eksisterende og nyetablert næringsliv, for på den måten motivere til
utvikling og nyskaping. Selv om de økonomiske rammevilkårene ikke er store vil dette være
en stimulans som man kan bygge videre på. Gjennom de utfordringer som har vært i 2021 ser
vi at næringslivet i Fauske er inovative og fremtidsrettet på flere områder for å styrke
bedriftene og arbeidsplasser i Fauske. Dette har vi et stort samfunnsansvar for å være aktiv
med på.
Med god økonomistyring har Fauna finansiert den daglige driften med dagens
tilskuddsramme. Som tidligere er det totale budsjett ca. 5,3 mill. kr. Av dette er ca. 1/3 av
inntektene eksterne tilskudd, utover driftstilskudd. Det oppleves som mer krevende å få
tilgang på ekstern kapital, men med gode rutiner og faglig kompetanse på området har Fauna
greid å oppfylle krav på ekstern kapital for å fullfinansiere prosjektene.

For 2022 foreslås det at beløpet til næringsutvikling settes til kr 600 000,–. Med gjennåpning
av samfunnet etter Covid-19 kan vi ikke forvente fortsatt kompensasjonsordniger i det
omfanget som har vært i 2021.
Innenfor denne rammen forestår Fauna KF saksbehandling av søknader om støtte til
næringsutvikling. Sakene legges på vanlig måte frem for formannskapet til beslutning.
Tabellen nedenfor viser beholdningen for næringsfondet ut fra de prosjekter som forventes å
komme til utbetaling i 2022. Tabellen viser også oversikt over prosjekter som foreslås
finansiert over næringsfondet i 2022.

