
Svar på gruppeoppgavene på møte i 
Kautokeino 09.04.2010 

Kvænangen som vertskap for 
reindriften



Gruppeoppgaver 

Oppgave 1
Nå-situasjon
• Beskriv styrker og svakheter i nå - situasjonen i Kvænangen kommune i 

forhold til kommunens rolle som vertskap for reindrifta. 

Oppgave 2
Ønskesituasjon
• Beskriv ønskesituasjonen for Kvænangen kommune når det  

verddetradisjoner, næringsutvikling og samarbeid.

Oppgave 3
Hvordan oppnå en ønskesituasjon
• Beskriv hvordan du mener en ønskesituasjon for næringsutvikling og 

samhandling kan oppnås med hensyn til prioriteringer og strategier.



Styrke

• Gode verdde forhold
• Varer og tjenester begge veier
• Gjensidig hjelp
• Godt sosialt nettverk
• 462 personer i befolkningsøkning
• Verddeturneringen
• Positiv innstilling fra kommunen
• God infrastruktur (E6)
• God turiststrøm
• Innenfor samisk virkemiddelsone
• Kulturelt mangfolk samisk, finsk, kvensk, norsk
• Sjøsamisk og kvensk kultur
• Tilgang til barnekontroll/svangerskapskontroll/hjemmehjelp



Svakheter

• Gammel arealplan – fastlåst, fører til konflikter.
• Faller mellom to stoler – reindriftsamisk uten påvirkningsmulighet – uten 

stemmerett/skattebetaling-to kommuner/fylker
• Arealinngrep - negativt for reindrift
• Presset situasjon for reindrift – FN scenario: tap av 73% av arealer i de 

neste 25 år.
• Barnekontroll i Kautokeino, ikke tilrettelagte kommunale tjenester – f.eks

aldershjem – der man tvangsmessig blir fastboende i høy alder. 
• Informasjonsutfordringer
• Reindriftsfamiliene må pendle – familie splittes 
• Mangler bredbånd i deler av kommunen
• Mangler vanntilførsel i deler av kommunen
• Lite personalmessige ressurser og kompetanse innad i kommunen.
• Lite samiskspråklig kompetanse.
• Usynlig sjøsamisk kultur og kvensk kultur



Ønskesituasjon
• Reindriften fått tilrettelagt for bedre bolig, salgsboder, innlemmet i skole/barnehage
• Utnytter kompetanse i reindriftsbefolkningen
• Fått ny arealplan som hensyntar alle parter som fører til økt verdiskaping
• Felles næringsprosjekter mellom fastboende og reindriften
• Fått bedre hotellkapasitet i kommunen
• Ungdom har sommerjobb, fritidsaktiviteter til barn og unge
• Kunnskapsoverføring mellom ung og gammel
• Felles fotballtreninger
• Samme tilgang til off. bygg/grendehus
• Mer informasjon på samisk
• Tilgang til samisk tolk
• Mer aktiv drift av Gildetun
• Bredbånd og vann til ALLE, strøm og mobildekning
• Utveksling av kunnskap mellom næringer
• Kommunen omtaler reindriften som egen befolkning 
• Bedre slaktemuligheter lokalt
• Levende sjøsamisk språk
• Påvirkning for samfunnsutvikling og næringsutvikling
• Tidligere innflytelse i planprosesser
• Satsing også på reindriftsungdom
• Felles samling /felles arena Vår og Høst.
• Avklarte forventninger befolkningsgrupper/kommune



Tiltak
• Samarbeid og felles forståelse
• Ett startprosjekt – Verdde kan være en start
• Stille opp på Verddetreff –
• Treff for andre interessefellesskap – Kirke/læstadianisme- Samlinger
• Møteplass for alle aldersgrupper
• Skirenn/med fiskekonkurranse mellom Kautokeino/Kvænangen
• Sommermaraton i samme løype
• Økologiske turer (uten motorferdsel) for lokalbefolkningen (Kvænangen/Kautokeino) koordinert med reindriften a 

la Lars Monsen mål: Bedre gjensidig kjennskap uten hastverk./tradisjonelle turer – rein i stedet for hund- ski i 
stedet for skuter.

• Kultur- og fagdager i forbindelse med Verddeturneringen – utvikling av turnering/utvide.
• Inngå avtaler om hospitering blant fagfolk (tannleger, leger, osv)
• Inngå samarbeidsavtaler om ulike kommunale tjenester på kommune nivå. 
• Årlige dialog mellom kommunen og reindriftnæring – skape arena mht. næringsbehov.
• Reindriftsbefolkningen får en formell plass i kommunestyret på linje med ungdomsutvalgt – som observatør, for å 

ta del i utvikling/påvirke
• Minislakteri
• Formelt samarbeide mellom Kautokeino og Kvænangen kommuner
• Felles næringshage/utviklingsarena – SIVA finansiert
• Mer informasjon til fastboende om reindriftens behov – kan bidra til økt forståelse
• Satse på ungdom – elevbedrifter – prisutdeling der reindrift og fastboende begge er representert- mål: Skape 

fremtidig grundervirksomhet.
• Næringsplan der reindriftnæringen er integrert
• Kompetansekartlegging, behovskartlegging
• Dokumentere sjøsamisk kultur, film: Identitetskapning – og kultursikring.


