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Innledning  
I denne rapporten presenteres resultater fra den digitale undersøkelsen/innspillsrunden som 

Kvænangen kommune gjennomført i perioden 02.02.21 - 07.03.21 i forbindelse med utarbeidelsen av 

kommuneplanens samfunnsdel. Undersøkelsen ble gjennomført som en åpen undersøkelse, som alle 

kunne svar på. Undersøkelsen var publisert på kommunens hjemmesider og markedsført via 

kommunens facebookside. Det ble sendt inn 53 svar på undersøkelsen.  

Spørsmålene i undersøkelsen er utarbeidet i forhold til problemstillinger i planens planprogram. 

Formålet med undersøkelsen er at innspillene skal brukes i utarbeidelsen av kommuneplanens 

samfunnsdel, og eventuelt i annen planlegging.  

Innsendte svar behandles anonymt. i denne rapporten presenteres svar med tall og diagrammer, og 

fritekst gjengis i sin helhet slik respondentene har svart.   

 

 

Alder 
på de som svarte på undersøkelsen   

 

 Antall  prosent 

Jeg er under 16 år 1 2 % 

Jeg er mellom 16 og 35 år 19 36 % 

Jeg er mellom 36 og 66 år 31 58 % 

Jeg er over 67 år 2 4 % 

  53 100 % 

 

 

 

Tilknytning til Kvænangen  
 

 Antall Prosent 

Jeg bor i Kvænangen, og har bostedsadresse i 
kommunen. 

34 64 % 

Jeg er Kvænangsværing, men bor ikke i Kvænangen nå. 12 23 % 

Jeg eier hytte i Kvænangen 3 6 % 

Jeg er sesongarbeider/beboer i Kvænangen 1 2 % 

Jeg planlegger/ønsker å flytte til Kvænangen 1 2 % 

Annet (kommentar i kommentarfeltet) 2 4 % 

 53 100 % 
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Hvilke satsingsområder mener du er viktigst for Kvænangen?

Barne, unge og unge voksen 36
Næringsutvikling 36
God helse - hele livet 25
Boliger 21
Stedsutvikling, 20
Samarbeid og tillitsbygging 19
Annet 3
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Begrunn gjerne svaret ditt 

Næringsutvikling: Jobb er viktig for eksistens! Barn/Unge/Unge voksne: Rekruttering gir det største 
potensiale for framtidig suksess, og mange andre områder vil "automatisk" dekkes inn om vi klarer å 
rekruttere bredt. Samarbeid/Tillit: Helt nødvendig å jobbe sammen med felles hovedmål 

Har krysset av tre alternativer dom jeg mener legger grunnlaget for de andre ønskene. Varierte 
arbeidsplasser er ønskemålet, bolig er en selvfølge og gjerne i form av leiligheter. Viktig å støtte opp om 
aktivitet i hele kommunen, da det samlet sett gir en god følelse av samhørighet. Det gir også grobunn 
for gode ideer, og gjerne utradisjonelle arbeidsplasser. 

Samarbeid og tillitsbygging er en forutsetning for å lykkes med det meste. 

Vi trenger å fortsette å legge til rette for (ikke stikke kjepper i hjulene) for nyetableringer av næring. 
Være raus med folk som vil satse! Bygge utleieboliger for unge (og de eldre som klarer seg selv, men 
behøver noe tilbud) Avklare uklare eierforhold på småbruk (5, 10, 15 eiere..) som står tomme til forfall 
på attraktive tomter. Oppmuntre til salg eller utleie for å bo, og drive småskala. Få folk i alle hus. Bygge 
nytt helsehus, med basseng. Det skal også være trygt, og attraktivt, å bli gammel her. 

Det er viktig å tilby sosiale tjenester/ møteplasser i hele Kvænangen og ikke bare i Burfjord. Gjøre det 
attraktivt for unge mennesker å flytte/ bosette seg i Kvænangen og for eldre å kunne bo så lenge som 
mulig hjemme. Viktig med sosial aktivitet gjennom hele livet. Å tilbyr aktiviteter/ steder for å møtes og 
å være i sosial aktivitet er viktig. "Dørstokkmila" er høyt når man bor i utkanten og skal dra til Burfjord 
hele tida, særlig med dårlige offentlig transport. 

Rekreasjon - tilrettelegge for hyttebygging over skoggrensa i Badderen. Bevare scooterløypene. Åpen 
anleggsvei i Kvænangsbotn til Lasso og videre innover og anleggsvei opp i Badderen for motorisert 
ferdsel. 

Jeg synes det er viktig å i inkludere hele Kommunen med butikker, næring og kommunale bygg. Helt fra 
alteidet - sørstraumen. Det er trasig å se at det er burfjord som blir prioritert først. Jeg har et stort 
ønske ved evt nytt helsehus i kommunen at den blir bygget på sørsiden av baddereiet. Med tanke på at 
det er en stor andel av helsepersonell som bor på denne siden. Og for å få fordelt arbeidsplasser rundt 
om i kommunen. Et helsehus i badderen skulle fått et helsefremmende effekt med god utsikt for 
pasienter og ansatte, nært til naturen, og flere ansatte kan sykle/ gå til jobb. Andre ting jeg reagerer på 
er at kommunen har tilrettelagt for gratis parkering til bobiler og vogner i burfjord, noe som går utover 
reiselivs næringen i kommunen.. dette merkes godt hos de som driver utleie og campingplasser i 
kommunen. Som igjen kan føre til færre arbeidsplasser med tiden. Som ny i bygda savner jeg en bedre 
oversikt over tilbud som finnes i kommunen. Alt i fra fritidsaktiviteter og idrett. Det er flere private 
samlinger som ikke er så lett for en «ny» å komme inn i. Savner en større inkludering. Kunne det vært 
en side på kommunens hjemmside med oversikt over aktiviteter i kommunen til barn og voksne? En 
side som blir oppdatert og lett å finne fram til. Dette er bra for bolyst og inkludering i kommunen. 

Pub 

Som tidligere toppbyråkrat, kontorsjef, rådmann, og næringssjef vil jeg svare enkelt og positivt om 
utviklingen av Kvænangen. Alle anmerkningen jeg har gitt, bygger både på erfaring og fakta. Helt kort. 
1. bygg på næringsutvikling, primærnæringen, der fiske og oppdrett er det viktige. 2. bygg på 
kunnskapsbasert næring med utvikling av høy kompetanse, skolering på flere nivåer. Alt fra 
videregående, voksenopplæring, kursvirksomhet, til Campus i samarbeid med universitetet i 
Tromsø/Alta. (UiT ) Bruk heller kommunale stipender og tilskudd - mer til utdanning for de unge , i 
stedet for tilskudd til heller ulønnsomme prosjekter som er død innen kort tid. Her nevnes stipender til 
blant annet innenfor Helsesektoren, Lærerutdanningen mm - mot bindingstid. Da får vi også våre egne 
ungdommer tilbake, når vi har jobb å tilby. Slik det er i dag betaler kommunene heller store tilskudd, 
dyre vikarer fra andre land, og ikke minst ubekvemme lønninger til innleide vikarer uten knapt fullført 
videregående skole/Gymnas. Skal vi i våre kjære kommune få det til, må vi bygge sten på sten, der 
målet at alle skal dra i samme retning til nytte for vår kjære Kvænangen. 
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Det å kunne gi befolkningen i Kvænangen kommune et godt tannhelsetilbud er svært viktig for meg. Jeg 
håper kommunen vil satse på tannhelse og bygge ut Burfjord tannklinikk slik at det vil være mulig å 
kunne jobbe side om side med tannpleier flere dager i uken. 

Bolyst må være et satsningsområde. Alle jobber kvænangen har finner vi også andre plasser, så for å 
ville bo i kvænangen må vi tilby noe som dæm ikke har andre plasser. Et eksempel er snøscooterløype 
helt ned til bebyggelsen/boligfelt. Er enkelt å gjennomføre, og ikke kostbart heller.. 

Innbyggerne må inspireres,samles og dra samme vei fremfor å fokusere på interne stridigheter. Det må 
slås ned på negativitet ifht egen kommune. 

Hvis folk skal flytte til Kvænangen, så må barna deres, eller de fremtidige barna, ha tilbud i kommunen. 
Og de som nå er unge, hvorfor skal de flytte tilbake etter endt utdanning osv, hvis de selv vet at det er 
dårlige tilbud i kommunen? Det nytter ikke bare å satse på at folk liker natur og idrett. Ungdommen 
trenger noe å gjøre på fritiden. F.eks ungdomscafe/internett/spillcafe. Ungdomsklubb. Mulighet for 
eventuelt biljard/bowling. Noe de selv kan ha ansvar for driften av. Skal Kvænangen bli attraktiv, så må 
ungdommen satses på. 

Det er gjerne vanskelig velge tre. Alle momentene er viktige, og ting henger sammen. 

Økt næringsutvikling, gir positive ringvirkninger. Det skapes nye behov, for privat og offentlig sektor. 

Flere boliger i Badderen. Ikke alle ønsker å bo i Burfjord. 

Satsing på næring og unge er utrolig viktig for at kommunen ikke blir avfolket. For å snu den negative 
trenden så MÅ kommunen legge til rette og gjøre det interessant å bo, flytte til og jobbe her. 

Man må også investere i bygdene og ikke bare i kommunesenteret. Kommunesenteret vil heller ikke 
overleve hvis det bare er hyttefolk og ingen fastboende i bygdene!!! 

Kvænangen kommune må satse på ærlighet og åpenhet i alt man foretar seg. Som kommune må man, 
både politisk og administrativt, heve seg over særinteresser og skjulte agendaer. En må også bekjempe 
den systematiske negative omtalen av alle som ikke tilhøre "klikken" man sjøl tilhører. Samtidig gis det 
fordeler til de som en føler tilhører egen gruppe (klikk). Politisk og administrativt må man også ta 
oppgjør med en mobbekultur som også er en side ved særbehandling og framheving av egen sosial 
krets. Hvorvidt en erkjenner og gjør noe med disse faktorene vil være helt avgjørende for om en skal 
lykkes med samarbeid og tillitsbygging. Det vil også være avgjørende for om vi skal kunne utvikle og 
bestå som egen kommune. 

Samferdsel 

 

 

 

 

Hvilke næringer/bransjer mener du er viktigst for Kvænangen å satse på i framtiden? 

 
 Antall  prosentvis 

Annet 8 5 % 

Industri 12 8 % 

Mineralutvinning 17 11 % 

Energi og kraft 21 14 % 

Reiseliv 27 18 % 

Varer og tjenester 27 18 % 

Primærnæringer og matproduksjon, 40 26 % 
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Hvorfor ?

Primærnæringer og matproduksjon for å bli mindre avhengig av andre (jfr pandemien) Energi og kraft
er naturgitte ressurser for oss, må tas vare på og utvikle Reiseliv er under utvikling, og vi har
omgivelser og gode aktører som er godt i gang

Matproduksjon og reiseliv har Kvænangen idag, og disse næringene er det viktig å ta vare på. Reiseliv
gir arbeidsplasser som kan kreve ny kompetanse for å lykkes, men her har digitale møteplasser gjort
det enklere. Det er viktig å få avklart mineralutvinning i Kvænangen da det er en naturressurs som bør
vurderes. Det kan gi store sår i naturen hvis det ikke legges føringer for hvordan uttak ønskes gjort.

Vil danne grunnlag for arbeidsplasser og bolyst. Hvis en først får arbeidsplasser og har bolig å tilby, vil
det komme mer etter hvert og som følge av utviklingen på disse feltene.
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Bærekraft og grønn tankegang er framtiden både i primærnæringer og reiseliv. Bruke beitelandskap, 
gi tilskudd og veiledning til småskalabedrifter. Se på muligheten for kanskje å åpne et 
miniutsalg/agentur avd Felleskjøpet i kommunen? Dispensere for bygging mtp hytteutleie (turisme), 
og til utleieboliger generelt. Med hovedvekt på bærekraft i sluttproduktet. Uten at man bruker 
arealplanen som motargument. Legge til rette/åpne opp for at det skal være muligheter i stedet for 
begrensninger. Føye til! Legge til rette for god infrastruktur og god korrespondanse. 

Kortreist mat. Få mat fra lokale områder 

Fordi disse næringene er mer innbringende enn de andre forslagene. 

Pub 

Helt kort. Alle disse næringene som nevnt foran, er jo grunnlaget for utviklingen i hele kommunen. 
Her må jeg desverre også tilføye noe negativt. Tilgi meg kjære Kvænangsværinga - om dere vil. 1. Vi 
vet at legger ned alt fra fiskemottaket,barneskolen, nærbutikken og til sist kommunikasjonene - da 
dør jo bygda. Som Næringssjef/ konsulent i Gamle Sørøysund kommune, var jeg aktiv med i 
sammenslåingen av Hammerfest og Sørøysund kommune, der Kvalsund først skulle være med, men 
den gang uteble. Siden er dem nå kommet til og sammenslått nå i 2020. Den gang hadde vi også to 
Store prosjekter med på lasset i sammenslåingsprosessen. Her nevnes Ilandføringen av gass fra 
Snøhvitfeltet til landing på Slettnes som først var det aktuelle, men som senere ble bestemt flyttet 
etter kommunesammenslåingen til Melkøya. Og ellers Aktiviteten av på Nordre Sørøya, nevnes her 
spessiellt tettstedet Akkarfjord, der man var usikker på stedets framtid. Heldigvis ble det bestemt å 
opprettholde både fiskemottaket, skolen, nærbutikken og posten med gode 
kommunikasjonsforbindelser. Denne bygda lever og fortsatt utvikler seg som en del av Hammerfest 
kommune, med både Skole, Fiskemottak, Nærbutikk, mange fiskere, sauebonde, og ellers på øye, er 
turistvirksomhet med Havfiske, tilknyttet en Tidligere skole i Sandøybotn. I Kårhamn ble derimot både 
fiskemottaket, skolen og andre servicetilbud nedlagt, men rutetilbudet opprettholdt, og dermed 
flyttet folket. Så her har vi Kvænangsværinga noe å lære. 

-Bygg og anlegg med oppdrag utenfor kommunen. -oppdrett -primærnæring skogsdrift og 
matproduksjon, men ikke småskala ,- tøv å bruke næringsmidler til hobby drift/ noe annet når folk 
satser på dette av entusiasme og itillegg til for egen regning. -mineralutvinning må være med og er 
viktig men dette er en lang prosess og kommer ikke igang på kort sikt. 

Primærnæring er viktig for kontinuitet i bosetning og bruk av lokale ressurser er viktig i et 
selvforsyning og miljø og klima perspektiv. Kontuinutet i bosetning gjør det aktuelt å bygge opp 
næring for tjenester og varer. Kommunens viktigste økonomiske faktor er antall innbyggere. 

Primærnæring er viktig for oss i kvænangen. Det å ha trua på oss sjøl og skape et produkt enn kan 
leve av. Mat fra havet eksempelvis, har levd av det i tusen år, hvorfor ikke tusen år til. 
Matresursmuligheten fra havet blir bare utnyttet med ca 2-3 %, der må være en mulighet. 

Det trengs arbeidsplasser. Hvorfor kunne f.eks ikke Kvænangen tatt over ansvar for nåværende E6 
over Kvænangsfjelelt, når tunnelene kommer, da kunne det blitt satset på reiseliv og krigshistorie. Det 
kunne f.eks blitt bygget et krigshistoriemuseum med en farbar replika av tyskernes tretunnel. Lage et 
landemerke i Kvænangen som tiltrekker seg folk. "Verdens største reinsdyr eller lavvo". Og hvorfor 
fokuserer ikke Kvænangen på at Storstraumen på Sørstraumen er Norges og Europas nest sterkeste 
tidevannsstrøm? Det fins ikke et eneste skilt om det engang. 

Kvænangen er rik på mineraler, en aktiv utvinning vil kunne skape godt betalte jobber å øke bolysten 
og tilflyttingen. Vi har allerede godt etablerte reiselivsbedrifter, å det bør støttes opp om nye tiltak. 

I den sammenheng så er det viktig at vi har ambisjoner om å legge til rette for næring som skaper 
jobber som er attraktive, slik at det ikke bare blir jobber for tilreisende pendlere. Her bør vi se på 
mulighetene som moderne teknologi og kommunikasjoner gir. Ny teknologi er i ferd med å åpne 
mange muligheter her. Kunnskapsnæringer og fokus på økt bruk av ny teknologi i 
produksjonsbedriftene bør derfor være satsingsområder. Da vil kanskje flere av ungdommene våre 
komme tilbake etter de har vært ute i verden og tatt utdanning. De store aktørene med mineral og 
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energi kommer av seg selv dersom de ser en drivverdig ressurs. Fokuset på reiseliv er også så 
innarbeida i næringsmiljøet I Kvænangen at det går trolig litt av seg selv. 

Alle næringer vil gi positiv vekst, potensialet er størst i disse tre. 

Viktig å ha utleieboliger slik at unge gar muligheter for å bo i kommunen. Samt gratis tomter og få 
mulighet til å bygge. Ikke alle ønsker å bo i Burfjord. Det må også bli arbeidsplasser for å kunne bo 
her. Næringslivet må se at lakseoppdrett er vår framtid. 

Primærnæring er ikke eksisterende i kommunen, det sier seg selv at dette er det viktigste som må 
satses på. At kommunen ikke gjør noe for å legge til rette for å utvikle disse næringene er en 
skandale. 

Primærnæringene har vært og vil i all framtid være viktig for Kvænangen. Det gjelder både fiskeri og 
landbruk. I de senere år er det blitt mer fokus på nærhet til ressursene samt til selvforsyning. I tillegg 
er kommunen en stor produsent av energi. Denne må i større grad utnyttes lokalt til verdiskaping og 
arbeidsplasser. Mineralutvinning er kortsiktige næriner med stort skadepotensial. Slike næringer 
bringer lite til lokalsamfunnet både i anleggsfasen og produksjonsfasen. Reiseliv er også en usikkker 
næring som kan variere svært og gi usikre arbeidsplasser. 

Utdanning og skole 

Festival. En vellykket festival med godt rykte på seg, vil sannsynligvis fungere som god reklame. 
Verdde har potensiale til å favne bredere og flere ved å bli til "verddefestivalen". 
 

 

 

De unge har over tid flyttet fra kommunen vår. Hva mener du skal til for at å få de til å 

flytte tilbake? 

 
Tillitsbygging, Muligheter 

Arbeidsplasser utenom helse. Pub. 

Jeg mener det er ett sammensatt problem at det er fraflytting. Det er få attraktive arbeidsplasser i 
kommunen, noe som gjør at unge er skeptiske til å ta kostnadene ved å bygge seg nye hus å etablere 
seg. Når det er slik at ungdommen må flytte pga skole gangen i 16 års alderen så er det naturlig at de 
etablerer seg utenfor kommunen når de er ferdig utdannet. Skal man få disse til å flytte tilbake så må 
man lokke med attraktive økonomiske kompensasjoner for nyetablering i kommunen. Det er heller ikke 
et tilbud til befolkningen i kommunen iform av utested/Bar. 

1. Arbeidsplasser! 2. Økt fokus på bolig. 3. Attraktivt for familier å etablere seg, tilbud til barn og unge. 
Ny skole var flott. Nedleggelsesforslag til Badderen barnehage var ikke det. 

1. Attraktive jobber 2. Trygge oppvekstvilkår 3. Fritidstilbud gjennom møteplasser (pub, kafé) og gode 
anlegg (idrett, kultur, osv) 

De unge skal flytte ut for å bli kjent med seg selv, ta utdanning eller finne ut hva de vil her i livet. Det 
som er viktig er å sikre et variert næringsliv som har noe å tilby, og hvor ev partner også kan finne jobb. 
Utradisjonelle arbeidsplasser, digitale løsninger og hjemmekontor løsninger der hvor det bor folk er 
ønskelig. Covid 19 har banet vei for kreative løsninger og vist hva som er mulig. 

- gode boforhold - fritidsaktivitet for barn og unge - gode tilbud i helsetilbud 

1. Boliger 2. Arbeidsplasser 3. Fritidsaktiviteter til de som ikke går toppturer og spiller fotball. 4. Kverk 
bygdedyret... 

Bolig og byggeklare tomter Tilbud om arbeid Fritidstilbud 

-Atraktive jobb muligheter -Barnehage- skole - fritids akriviteter , for små og store . - være en Ja - 
kommune, i størst mulig grad. 
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-Jobbmuligheter, også for par. Det holder som regel ikke med kun en inntekt. Jobbmuligheter 
inkluderer også vilje/mulighet til å satse på noe eget som småbruk/beitedyr/fiske/turisme. -
Boliger/småbruk/leiligheter -Satsing på idrett, kultur og friluftsliv (den flotte hallen, skianlegg, 
scooterløyper, fotball, bibliotek, museum, kulturaktiviteter generelt..konserter ol) Her trengs det 
satsing og mange ansatte. Det må være aktivitet 

Faste arbeid som ikke er små stillinger med annenhver helg. Øke mulighetene for unge voksne til å 
bygge/kjøpe hus. Tilrettelegge når det kommer til jobb (arbeidstid) og fritid (tilbud til aktivitet) for 
småbarnsforeldre. Tenke nyskapende for å lage et spennende arbeidsmarked i kommunen. 

God infrastruktur i "alle kanter". Barnehageplasser i nærområdet. God skole og SFO tilbud. Kunne ha 
mulighet å bo trygt i kommunen i hele livet. 

Fast jobb for de som ønsker utdannelse, og er i utdanning Trivsel - møteplass Tilbud for både voksne og 
barn innen ulike idretter og andre fritidsaktiviteter som kor/barnekor, korps. Tilbudene bør være lett 
tilgjengelig å finne på Facebook og kommunens hjemmeside. 

Mere jobbtilbud til unge. Bedrifter og andre arbeidsgivere som oppsøker og ønsker unge arbeidere. 
Pub/bar sentrert i Burfjord. Treningsenter som blir bedre enn dagens spensti. 

Jobb, fritidsaktiviteter, kultur og uteliv 

Ungdom må ha noe å flytte tilbake til: Muligheter for arbeid Muligheter for å bo 

- gode fritidstilbud - flere scooterløyper - støtte til utdanning. Er nokk flere som må omskolere seg for å 
flytte tilbake. - jobber. Når det skal ansettes folk i kommunen er det viktig å prioritere unge mennesker 
som skatter til kommunen. Å kutte ut byråer i helsevesenet. - hjelp fra kommunen til bosetting, og hjelp 
til søknader og lign. At kommunen er åpen om hva som er mulig, som gratis tomter, lånetilbud. 
Etablerings konferanser der man får tips «for dummies». Alt fra hvordan søke jobb, hva man kan leve 
av i kommunen, sparing til egenkapital, hvordan søke om lån, hvilke stødnader som finnes, stødnader 
til husbygging/ oppussing av eldre boliger... med mer. - gode helsefremmede tilbud. Som 
treningsstudio, arrangement på idrettsbanen, gode ordninger med psykiatrien. Vi må huske at det er 
mange unge som bor i kommunen allerede. Hvordan beholde de? Hvordan få de ut i samfunnet og i 
arbeid? Hvordan kan samfunnet få de til å føle seg bedre? Det er mange av disse ungdommene som 
sliter med psykisk helse og rus.. hvordan kan samfunnet hjelpe de? Hvorfor er de havnet der? 
Forebygging.. 

Bedre fritidstilbud og sosiale møteplasser. Arbeidsplasser. 

Pub 

Tilbud til de unge, som fotball, jobb osv... Noe som får de til å ville bli. 

Lettere å få tomt til å bygge hus der man har lyst. Samlingsplass - kafé/pub 

Sosiale møteplasser. F.eks. pub/kafe. Jobbmuligheter. Boplass som ikke er for dyre. 

Her nevnes tiltak. Skal ungdommen bli, eller komme tilbake, bør det i korte trekk som tidligere her 
nevnt, satses på næringsutvikling, kompetansebygging, skole og utdanning. Ønsker ikke å gå inn på 
detaljer, men heller si det kort. Bruk kommunale tilskuddsordninger og stipender til kunnskapsbygging - 
på egen ungdom, i stedet for tilfeldige Prøveprosjekter - med begrenset levetid. 

Skape nye arbeidsplasser Fritidstilbud til barn og unge 

-de må selv ha et engasjement og driv til å komme å bidra og få til noe. (Komuneledelse,politikere,og 
innbyggere har gjennom årene vært medvirkende til å bremse/ødelegge slik lyst gjennom 
styring,konflikt og uheldig fokus i sosiale media og media generelt) -Private arbeidsplasser. -
tilrettelegging av arealer og bruk (ikke vern og utestengelse for almen bruk/bygging slik trenden er i 
Norge) 

Elkjøp Bra internett Videregående skole 

-Prioritere innbyggerne som allerede bor i kommunen. -Sørge for likebehandling, demokrati og 
åpenhet/ærlighet. -sikre gode vilkår for familieliv. Helse,skole,barnehage tilbud i nærmiljøet. 

Tilrettelegging av snøscooterløype til bolighus. Enklere og for ALLE unge å.få billigere boliglån gjennom 
eksempelvis Husbanken. Bedre og mere delikat innførsel i jobbmulighetene vi har i kvænangen. 



Rapport innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 10 
 

-billig bolig/støtte til etablering hvis man kommer tilbake etter endt utdanning -stipend til utdanning 
med binding til kommunen i x-antall år etter endt utdanning -Kvænangen MÅ ha en pub/sosialt 
samlingssted med happenings som konserter,quiz etc. 

Arbeid En skole som fungerer Opprettelse av tillit til kommunen 

Jeg tror at folk kanskje er lei en liten plass, mye bygde sladder, lite anonymt. Det er slik kulturen er, og 
jeg har ingen forslag til hvordan det kan endres 

Se tidligere svar, der jeg bl.a skrev: F.eks ungdomscafe/internett/spillcafe. Ungdomsklubb. Mulighet for 
eventuelt biljard/bowling. Noe de selv kan ha ansvar for driften av. Skal Kvænangen bli attraktiv, så må 
ungdommen satses på. 

-Attraktive boligtomter spredt rundt i kommunen. Flere og rimeligere boliger til leie. -Tilrettelegging slik 
at det blir lettere å ta utdanning samlingsbasert samtidig som man er i arbeid. - Tilby fast jobb til unge 
som allerede er i kommunen og arbeider, har selv jobbet i kommunen som vikar i 4 år med fagbrev og 
kompetanse. Ser ikke ut til at jeg får fast jobb med det første. 

Mulighet for akseptabelt betalte jobber (utenfor kommunal sektor), gode barnehage- og skoletilbud. 
God tilgang på skuterløyper. 

En stødig og god politikk som er intuitiv, framtidsrettet og forutsigbar. 

-Se forrige kommentarfelt om kompetansearbeidsplasser. -Jobbe med omdømme for Kvænangen som 
bostedskommune. -Opprettholde et godt barnehage- og skoletilbud slik at samfunnet er tilrettelagt for 
barnefamilier. 

- Arbeid - bolig , gjerne utleie mulighet utenfor Burfjord , i distriktet - tomter utenfor boligfelt, 
attraktive områder. 

Rammevilkår, areal, samfunn, politikk 

1. En god skole som inkluderer alle bygdene og innbyggerne. God ledelse her, kommuneledelse og 
skoleledelse. 2. Boliger. 3. Fremkommelige veier. 

Boliger som ikke ligger i Burfjord. Friluftsliv, tilrettelagte løyper og muligheter for langrenn, toppturer 
osv. Markering av toppturer slik Tromsø f.eks har. Billigere husleie på kommunale leiligheter. Det er for 
dyrt i dag. Det er bypriser. 

Gode minner fra barne og ungdomsår så bygdeslarv må bort. Arbeidsplasser Bolig 

-desentralisert utdanning -økonomiske virkemidler 

Satsning på at hele kommunen skal bebos og ikke bare Burfjord og omegn. Det skal være mulighet for 
småbarnsfamilier at etablere seg uten at de må sende barna ut på en timeslang bussreise for at komme 
til skolen. Likeverdighet kommunesenter og bygd! 

Arbeid Bolige Helse 

1. At kommunen gjør noe for at unge skal kunne etablere seg over hele kommunen. Kommunen må 
bistå ved eierskifter og generasjonsskifter innen både landbruk og fiskeri. Eksempelvis bør kommunen 
bruke inntekter fra kraftsalg og lakseoppdrett til å kjøpe opp fiskekvoter for utleie. 2. Være aktiv ved 
etablering av barnehagetilbud, skoletilbud og skolefritidsordninger i distriktet. Man må ta 
barnekonvesjonen på alvor og gjøre det enkelt å drive lokal næring i hele kommunen uten unødvendig 
tid og kostnader til transport fordi kommunen har organisert seg urasjonelt og uhensiktsmessig i 
forhold til at folk skal kunne bo i Kvænangen. 

Arbeid Infrastruktur Sosiale møteplasser 

God skole Boliger 

For å øke tilflytting må Kvænangen satse på både omdømmebygging/markedsføring av kommunen, i 
tillegg til næring og arbeidsplasser. Folk som ikke er oppvokst i Kvænangen trenger å vite at vi er her., 
og folk flytter heller ikke hit uten jobb. Forslag: Utvide Verdde til å bli mer enn fotballturneringen. 
Verdde har potensiale til å bli en hel festival, dette vil bidra til å sette Kvænangen på kartet på samme 
måte som Riddu har satt Kåfjord på kartet. 

 

 

 



Rapport innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 11 
 

Hva mangler Kvænangen for å gjøre kommunen og bostedene mer attraktive for 

tilflytting? 

 
 Antall Prosent 

Bedre kommunale tjenester, 6 4 % 

Flere tilbud innen varer og 
tjenester, 

6 4 % 

Penere og ryddige sentra og 
bygder 

6 4 % 

Annet 7 4 % 

Bedre kollektivtransport 10 6 % 

Muligheter fir å gjennomføre 
utdanning og universitetsstudier 
lokalt 

17 11 % 

Systematisk mottak av nye 
innbyggere- med oppfølging for 
de som ønsker det 

17 11 % 

Styrket boligtilbud for tilflyttere, 24 15 % 

Bedre fritidstilbud i form av 
sosiale møteplasser, 

27 17 % 

Flere arbeidsplasser 41 25 % 
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Andre kommentarer 

Helsehus. 

Kunne sikkert tatt med Boligtilbud og Kollektivtransport også, men 3 svar var grensa... Har prioritert, men 
alle forslag er viktige områder i et helhetsbilde 

Styrket boligtilbud og varierte arbeidsplasser er viktige for en liten kommune. Det er mye som er fint å ha, 
men ikke nødvendig og man må være realistisk på hva man kan oppnå. Verden er kommet innomhus med 
parabol og Internett. Studier kan gjennomføres fea egen stue hvis ønskelig. 

I vakre Kvænangen blir mye av de flotte omgivelsene ødelagt av mye utrangert gamle kjøretøy og annet 
søppel. Her burde det vørt tatt et skippertak for å rydde. 

Utleieboliger for eldre i nærheten av Gargo 

Mange unge fra kommunen liker scooterlivet/fjellivet på vinteren, "så et friområde for scooterlek" hadde 
vært bra, opprettholde scooterløyper og muligheter for hyttebygging over skoggrensa. Et skitrekk, bedre 
treningsstudio, kafe/pub. Muligheter for å kjøre til fjells på sommertid på anleggsveier, med atv, utv, 
terengsykler, o.l. 

Pub 

Utover mitt kryss Utdanning, er ellers alt meget viktig. 

Se å få opp en frivilligsentral i kommunen, da dette vil styrke samholdet i samfunnet. Det er altfor mye 
splittelse blant folk, både når det gjelder politikk, etnisitet, samer/kvæner, baksnakking på arbeidsplasser. 
Folk må ha noe å samles om. "Vær mot andre, slik du vil at dem skal være mot deg". 

Jeg og mange flere ønsker at kommunen jobber aktivt for at det skal være mulighet får å bygge hytte på 
fjellet . 

Jeg tror tunnelen gjennom Kvænangsfjellet vil være med på å gjøre Kvænangen mer attraktiv. Jeg tror ikke 
det er mangel på jobb i Kvænangen, men det er gjerne mangel på utvalg av jobber. Det er lett å «utdanne 
seg vekk fra kommunen» 
 

Tilrettelegge mere for kommunens innbyggere, ikke ha en «ensidig» satsning på hytte- og fritidshus eiere 
og turister. Det er bolyst som må skapes. Det er mange som ønsker og bruke den fantastiske utmarka vi 
har. For eksempel bygge seg en hytte på fjellet, som er en umulighet i dag. Lokaldemokratiet tas hensyn til. 
Eksempel bygdelag og grendeutvalg. Og til sist, så må det ryddes skikkelig opp i administrasjonen og 
kommunepolitikken. Kvænangen blir latterligjort utenfra. Å det skaper ingen god selvfølelse for en 
ektefødt kvænangsværing. Å heller ikke tilflytting av nye. 

Fleksibelt og variert botilbud (leiemarked) er også viktig. Flere varer og tilbud innen varer og tjenester er 
viktig, men netthandel og økende tilgang på digitale tjenester vil gjerne gjøre dette mindre viktig på 
enkelte felt i framtida. 
 

De som har utdanning får brukt sin kompetanse på arbeidsplasser. 

Bedre og tryggere veier for å få ut vare- komme seg trygt til arbeidssted/sykehus. Tenker ikke på E6. 

Lokalt skole-, SFO- og barnehagetilbud utafor sentrum. 
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Hva er de fineste egenskapene ved Kvænangs-samfunnet? 

 
Hva er de fineste egenskapene ved Kvænangs-samfunnet ? 

Nærhet til alt. 

Ingen eiendomsskatt Fine turmuligheter 

1. Naturen 2. Næringsfabrikken som gir muligheter for nyetablering 

1. Variert og flott natur som er lett tigjengelig 2. En rolig tilværelse, men fortsatt mulighet for 
utflukter (Oslo er ikke mange timer unna f. eks.) 3. Folkene som bor her 

Viktig at hele Kvænangen med alle sine bygder blir sett. Legge forholde til rette transportmessig 
slik at de veiløse bygdene også blir fanget opp. Etablere gode, stabile og varige tilbud for buss og 
båttransport i kommunen. Gode nettverk til Alta, Storslett, Skjervøy og Tromsø. Oppfordre til at 
gamle fra flyttede hus får nytt liv. Være obs på gamle hus som ikke blir tatt vare på. 

Nydelig natur Masse trivelige og inkluderende innbyggere. Tillrettelegging av UtiNord? 

- snille trivelige mennesker. - flere kreative personer som er flink til å inkludere andre. - gode tur 
muligheter og engasjerte personer i Ut i nord. 

Trygt å bo her. Bra for ungene. Men mangler fritidsaktiviteter til de barna som ikke er med på 
idrett. Legoklubb? Gaming? Lan? Mulighetene er mange 

Naturen Stå på vilje og få til noe (felleskapet) Trygghet for barn som skal vokse opp 

-Samhold - flotte tilbud for barn , innen kultur og sport - 

- fantastisk natur , helt unik! (vi har den her, vi må bare satse på den) Folk vil oppleve dette - et 
trygt samfunn - frihetsfølelsen, og muligheten for å bo utenom boligfelt 

Natur Menneskene jeg omgåes Ingen eiendomsskatt 

1. Flott natur og gode tiltak å få folk å gå ut på tur. 2. Liten tett samfunn hvor de fleste kjenner 
hverandre og tar vare på hverandre. 3. Gode fritidstilbud for de som har mulighet for skyss/ 
transport for å komme seg ditt 

Skuterløype Innebandy 

Dugnadsånden. 

Naturen, idrettsanleggene, 

Samfunnets gemenhet Menneskenes stå-på-vilje Nærhet til naturen 

Naturen, helsehjelp/helseomsorg, idrettsanlegg. 

Hadde vært fint med en pub/utested 

Folkene Samfunnet 

Legevaktsfunksjonen. Ny skole og relativt ny bhg. 

Naturen så lett tilgjengelig Inkluderende fellesskap/bra folk 

1. Fiskerikommune 2. Turisme/Reiseliv 3. Hyttekommune 

Jeg har ikke bodde hjemme på mange år så det er noe vanskelig å svare på. Men jeg har alltid følt 
en tilhørighet til min hjemkommune. 

- aktiviteter til Barn og unge -barnehage,skole og helsevesenet er meget bra. -beliggenhet og 
områdene til forskjellig bruk. 

Materialhandeln 

-Muligheten til å bo der ingen skulle tru at nokon kunne bu. -Skattefordeler og mulighet til å 
slette studiegjeld. 

Naturen, og bruken av den, herunder snøscooterbruk. Resursene vi har i havet. Tryggheten. 

-menneskene -naturen -mulighetene 

Folk Trygve Enoksen Kjækan skoles venner 

Venner Skuterkjøring, toppturer Jobb 

Natur, hyggelige folk som jobber i butikkene, og hva fins det egentlig i kommunen og verdsette? 
For informasjon om hva kommunen, og eventuelle organisasjoner, tilbyr til befolkningen, er 
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svært vanskelig å finne. "Nei vi har no butikkan og Cafe E6 da, og ungdomman har skolen og 
fotball" 

- nærhet til naturen og friluftsliv. - dugnadsånd hos innbyggerne. - en god og trygg barnehage. 

Avslappende atmosfære og sosialt bygdeliv. Jeg har større omgangskrets i Kvænangen en mange 
jeg kjenner som bor i Oslo/Tromsø. 

Folket Naturen Og folket.. 

-Nærhet til en mangfoldig og ressursrik natur av høy kvalitet. -God plass og oversiktlig samfunn. 
(Både på godt og vondt) -Mye spennende å ta seg til på fritida. 

- Natur og friluftsliv - Frihet 

Gjestfrihet, alle er velkommen? 

Nærheten til naturen. Du kan snakke med alle. Gode helsetjenester. 

1. Flotte turområder. 2. Gode helsetjenester i forhold til by. 3. God legedekning. 

Hjelpsomme folk. Pågangsmot. 

Hjelpsomme folk. Pågangsmot. 

-Natur og turmuligheter - 

Den flotte natur og det fine klima 

Aktive lag og foreninger Aktive grendeutvalg God helsetjenester 

Nærhet til naturen. Muligheter til høsting av/i naturen. Godt klima. 

Naturen Folket God plass 

Natur 

Nærhet (nærhet til naturen, nærheten til folk) Det enorme potensialet for utvikling (kan gjøre 
Kvænangen til et spennende sted å flytte til/satse på) 

 

 

Kvænangen bør markere seg som 
  antall  prosent 

Kulturkommune 1 1 % 

Annet 2 1 % 

Klima- og 
miljøkommune 

3 2 % 

Bærekraftskommune 5 3 % 

Hyttekommune 5 3 % 

Opplevelses-og 
arrangementskommune 

5 3 % 

Pendlerkommune, 6 4 % 

Innovasjonskommune 7 4 % 

Folkehelsekommune, 8 5 % 

Landbrukskommune 12 7 % 

Reiselivskommune 14 9 % 

Fiskerikommune 18 11 % 

Næringskommune 21 13 % 

Friluftskommune 23 14 % 

Bokommune, 33 20 % 
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Eventuelle andre innspill til planen og planprosessen 
 

Eventuelle andre innspill til planen og planprosessen 

Tror det er viktig å få tak i personer som har flyttet eller er under utdanning, slik at man er på 
tilbudssiden før de er godt inne i etableringsfasen. Synliggjøre muligheter og vise fleksibilitet. Det 
er også viktig å utdanne kommunens ansatte slik at vi som kommune framstår som profesjonelle 
aktører ovenfor de som ønsker å bli kjent med oss. Kommunale etater er som oftest de første 
folk utenfra kommer i kontakt med, enten de vil eller ei. 

Det viktigste er at denne spørreundersøkelsen blir brukt, at innbyggere blir hørt, og at det skjer 
endringer i kommunen! Slike undersøkelser skulle vært fast hvert år, med hva som er gjort, om 
innbyggere ser forandringer, og forbedringer. Samle ungdommen jevnlig å vise oss at dette blir 
tatt særiøst. Og for å samle folket som en dag skal ta vare på kommunen. For at denne 
kommunen skal bevares må dere som styrer nu gjøre en god jobb og være forbilder. 

Legg til, ikke begrens, muligheten for å bygge og bo utenom bestemte områder. Og spesielt om 
det dreier seg om næring, og om man ønsker å satse på bærekraft. 

Pub 

Samme her. Vi har vel ingen ekte Profil. Det viktige er at det kommer i gang ett 
næringsutviklingsprosjekt, der flere jobber sammen. Og utfra det finner, omså bare 2 prosjekter i 
stedet for 10. også starter vi/ dere derfra. Glem verdensmestere, men skap entusiasme og 
motivasjon. Kanskje etablererskole først. 

Under friluftsliv tenker jeg på: jakt,fiske,aktiviteter som gjøres i de områdene vi har både med og 
uten snøscooter, atv,utv osv. 

En kommune ALLE folk føler seg trygge i og godt ivaretatt 

? Et samlingspunkt med for eksempel kafé (hvor man får kjøpt annen mat enn på E6) på dagtid 
og pub på kveldstid/helger. ? Betingelser ved jobbsøking: Er en ikke påbegynt eller ferdig 
utdannet, kan en få 100% jobb ved fullført utdanning, og jobbe deltid gjennom studietiden. Gi 
f.eks. 5 år til å få gjennomført en utdanning som går over 4 år. ? Bygge videre på forrige punkt: 
Halvveis i utdanning kan kommunen være behjelpelige med å gi lån til bolig ? Lag en enkel 
oversikt over ulike Facebooksider i kommunen, på kommunens hjemmeside. Det er vanskelig å 
finne alle de gode sidene uten å vite hva en skal søke etter. ? Ha noen større arrangementer i 
løpet av året med spillekveld eller kino, og utover kvelden ha pub. Bruke kommunens innbyggere 
til å spille bakgrunnsmuikk 

Hvis vi fokuserer på reiseliv, opplevelser og innovasjon, så vil vi tiltrekke oss folk på denne 
måten, noe som også vil resultere i økt tilflytting, spesielt hvis noe av innovasjonen går på satsing 
på ungdommen. Hvorfor ikke arrangere "akedager" en trygg plass i Kvænangen, der frivillige kan 
stille opp med snøscootere og frakte akeentusiaster opp til start, vi har jo ikke noe skiheiser her i 
kommunen, så det kunne vært et godt alternativ. Håper dere tar noen eller alle mine forslag til 
etterretning, så vi kan få en god kommune å bo i, både for unge og eldre. 

Mineralutvinning 
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Vi er en kommune med store naturressurser og naturverdier. Mange av naturressursene er 
fornybare ressurser som bør forvaltes i et langsiktig perspektiv. Det er derfor fint å se at 
bærekraft har en sentral plass i planarbeidet. «Smådriftsulemper» og det gode liv på landet Vi 
har en liten kommune i et tynt befolka område i landet. Det skaper problemer i en stadig mer 
komplisert verden der man er avhengig av å ha mange brukere for å fordele kostnaden. Dette gir 
oss både samfunnsmessige fordeler og utfordringer. Vi kan eksempelvis aldri bli god på 
kollektivtrafikk, og vi må trolig leve med stor avstand til en rekke tjenester. Ambulansen vil ikke 
nå alle innen fem minutter. Politi og brannvesen «kommer på dagen» om vi er heldig. Vi må leve 
med at noen må ha lang skolevei, lang vei til jobb og butikk? Samtidig bør gjerne en slik plan også 
bidra til å synliggjøre det gode livet på landet, og kanskje bidra til å identifisere hva som ligger i 
dette og hvilke faktorer som er viktig. Tilgang på et stort mangfold av kvalitetsmessig gode 
naturområder som arena for friluftsaktiviteter er en åpenbar faktor, men det finnes også andre. 
Dette bør identifiseres og bygges videre på.         Det finnes også en del løsninger på hvordan vi 
kan kompensere for de mulighetene og tjenestene vi mangler på grunn av lavt 
befolkningsgrunnlag. Noen stikkord kan være: Interkommunalt samarbeid, kjøp av tjenester, 
mobile enheter, digitale løsninger, selvgående droner til transport/postlevering, innovative 
løsninger... Vi bør også se på hvordan samfunnssikkerheten kan ivaretas når vi har store 
avstander og langt mellom enhetene i nødetatene. Vi må ikke være så redd for «nåsituasjonen» 
og ty til kortsiktige løsninger for å bøte på utfordringene. Her må vi ta høyde for at 
bosettingsmønster, næringsvirksomhet og politikk endrer seg med trendene i samfunnet. Dette 
kan vi ikke vedta gjennom en plan, men vi kan legge til rette for å holde mulighetene åpne. 
Kanskje koronapandemien medfører at flere vil bo landlig. Videre så er det også viktig for 
primærnæringene og andre nødvendige aktiviteter i samfunnet som må være lokalisert i 
distriktene at det finnes et levedyktig helårs lokalsamfunn rundt dem. Det vil si at det er tilgang 
på nødvendige tjenester som skole og helse. Hvordan skal vi klare dette? Fritidsbebyggelse Vi har 
en stor etterspørsel etter fritidsboliger i Kvænangen. Omfanget av utbygging har vært stort, og 
det gir store samfunnsmessige endringer og er et viktig tema samfunnsplanleggingen. En 
grunnleggende tilnærming må være å ha balanse mellom fritidsbebyggelse i forhold til det øvrige 
Kvænangssamfunnet. Eventuell vekst må skje kontrollert og i tråd med lokale ønsker, samt at 
hensynet til langsiktig og bærekraftig arealforvaltning ivaretas. I den forbindelse er det også 
viktig å tenke på at oppdeling av eiendom og nedbygging av areal er en «ikke fornybar ressurs» 
og det er vanskelig å reversere dette dersom vi trør feil. Det store omfanget og etterspørselen vi 
ser medfører at konsekvensene kan bli store. Det derfor svært ødeleggende dersom Kvænangen 
satser videre på å bli en «hyttekommune». Omfattende hyttebygging vil ha store negative og 
irreversible konsekvenser for ressursgrunnlaget til primærnæringene, for bolyst og for 
naturmiljøet. Dette må vi unngå. Landbruk og reindrift Særlig for primærnæringene er det viktig 
å ivareta helheten i landskapet. Her holder det ikke bare å ta vare på den dyrka marka. 
Nedbygging av ikke produktive arealer kan også ha skape store driftsmessige ulemper for 
landbruket i området. Det å ivareta helheten i landskapet innebærer blant annet å beholde 
beitemuligheter, muligheter for skogproduksjon og tilstrekkelig med plass rundt gårdene til å 
kunne drifte uten unødvendige driftsmessige ulemper og arealkonflikter med omgivelsene. 
Hyttebygging berører også områdebruken langt utover de områdene som bygges ned. 
Eksempelvis vil mange hytter i et skog eller beiteområde legge store begrensninger på utøvelsen 
av skogbruk eller beitebruk i området selv om det arealet som er nedbygd utgjør en liten andel 
av tilgjengelig areal.   Vi må også ha med oss i den sammenheng at dersom vi etablerer 
hyttetomter så er det en irreversibel arealdisponering. Det vi gjør i dag legger føringer for 
fremtidige generasjoner. Vi må også ta høyde for at behovene endrer seg over tid. Derfor kan vi 
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ikke bare ta utgangspunkt i dagens situasjon. Vi må også ta vare på reserver for framtida. Noe 
som vi ser på landbruket der mye av arealressursene står ubrukt i dag selv om de var livsgrunnlag 
for mange, og et viktig grunnlag for samfunnet om man går noen år tilbake. Skogen er i 
framvekst etter en kraftig bølgedal ca 1950 og er i dag en økende ressurs som samtidig er 
arealkrevende. Sannsynligvis vil det grønne skiftet medføre økt bruk av tre både til 
konstruksjoner og til energi. Antall beitedyr i utmarka vil også øke dersom vi får opp igjen 
husdyrproduksjonen i tråd med størrelsen på innmarksarealene. Vi har også et betydelig 
potensiale for nydyrking og økt skogproduksjon. Vi ser også at  forventninger om bruk av 
landbrukseiendom til hytter hindrer gode generasjonsskifter på landbrukseiendom. Ofte kan 
dette resultere i fragmentering av landbrukseiendom gjennom tomtefradelinger eller at 
arvingene beholder eiendommen i fellesskap i tilfelle det kan selges hyttetomter, eller kanskje 
man selv ser for seg å få parsellert ut ei hyttetomt til eget bruk på eiendommen en gang i 
fremtiden. Store sameier på eiersiden er etter hvert blitt en utfordring mange steder i 
kommunen. På eiendommer uten lovbestemt boplikt kan ikke kommunen hindre at søsken 
overtar eiendom i sameie. Etter noen generasjoner er det ofte svært mange eiere. Sameier er til 
hinder både for drift av eiendommene, bosetting og utvikling. Her kan en tydelig og forutsigbar 
arealpolitikk bidra til å gjøre det lettere arvingene å gi slipp på eiendommen og la en av partene 
overta hjemmelen.  Kommunen skal styre arealbruken gjennom arealplaner, men når vi ser på 
kommuneplanen fra 1994 og frem til ny plan ble vedtatt i 2019 så har hyttefeltene i all hovedsak 
blitt etablert i LNFR-områder og ikke i de avsatte hytteområdene. Forhåpentligvis er dette begynt 
å bli bedre ettersom kommunen har fått mer fokus på å styre etter planene som utarbeides. 
Gjennom kommuneplanens arealdel (vedtatt i 2019) er det lagt føringer for å samle 
hyttebebyggelsen i større grad, og da plassere dem på plasser der konfliktnivået i forhold til 
primærnæringer, miljø og fastboende blir minst mulig. Slik samling åpner også for større 
muligheter for gode fasiliteter for hyttebebyggelsen med vei, vann, avløp, fiber, strøm mm. Vi ser 
også at hyttefolket vil ha disse fasilitetene. Det gir også bedre grunnlag for å skape noe 
næringsaktivitet i form av brøyting og andre tjenester.  Bedre planmessig styring av arealene vil 
også skape bedre forutsigbarhet for arealbruken. Det er satt av store arealer til fritidsbebyggelse 
i gjeldene arealdel. Fremtidig hyttebygging må avgrenses til disse områdene. Reindrifta er 
omfattende i Kvænangen, og vi ser økende interessekonflikt i forhold til annen ferdsel og 
utbygging i beiteområdene. Omfattende hyttebygging vil medføre oppstykking og nedbygging av 
beiteområder og det vil generere mer ferdsel i skog og fjell. Bærekraft og naturforvaltning: Vi 
skal leve av noe, og da må det også ofres noe natur. I den sammenheng bør det stilles spørsmål 
om det er så viktig med hyttebygging at vi setter dette hensynet til side? Hyttebygging er 
irreversibelt og førevarprinsippet bør være et viktig moment i denne sammenheng. Bolyst. 
Hyttefolket bruker av fellesgodene på lik linje med fastboende. Samtidig så er de ikke med på å 
bære mange av samfunnsstrukturene i samme grad som fastboende. Eksempelvis så betaler de 
ikke skatt til kommunen, de har ikke barn i skolen (og dermed ikke bidrar til å opprettholde 
befolkningsgrunnlaget for lokalskoler), de har krav på helsetjenester (inkludert hjemmehjelp) 
mm. I små samfunn med mange hytter så blir disse problemstillingene ekstra tydelige. Alle saker 
har to sider og det er også positive ringvirkninger. Hyttefolket handler gjerne litt på 
lokalbutikken, og de kjøper tjenester lokalt. For å opprettholde samfunnet hadde det likevel vært 
bedre om litt flere heller hadde valgt å bo her framfor bare på fritiden. Vi som lokalsamfunn bør 
gjerne bli flinkere til å sette krav til de som skal bruke fellesgodene her.   Vi må tenke på at 
mange som velger å bo i Kvænangen er fornøyd med at det er litt tynnt befolka, og at man 
kjenner naboene sine. Her blir det fort konflikt dersom man innplasserer mye hyttebygging i 
bygdene og det plutselig kommer inn et stort antall folk utenfra. Økende antall hytter i området 
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medfører økt konkurranse om ressurser, som jakt, fiske, bærplukking samt et fredelig og enkelt 
friluftsliv. Det er gjerne egoistiske tanker, men det må være lov å tenke litt på seg selv og 
forsvare egne interesser i denne sammenhengen når vi snakker om bolyst og hvorfor vi bor her. 
Vi ønsker i hvert fall ikke bo i et hyttefelt. «Hytteboomen» vi hadde her først på 2000-tallet 
fremstår som meget skremmende, og noe som vi ikke må gjenta. Det er store penger i salg av 
hyttetomter. En stor andel av arealene i Kvænangen eies av eiere utenfor kommunen, og mye av 
inntekten går ut av lokalsamfunnet ved salg av tomter. Samtidig sitter vi igjen med en del 
kostnader og ulemper lokalt.  Selv om man skal være forsiktig med å diskriminere, så bør det 
vurderes hvilke planmessige grep som kan bidra til å  ivareta verdiskapingen lokalt fra eventuell 
etablering av en begrenset fritidsbebyggelse. Vi bør også jobbe med problemstillingen som er 
knytta til hvorfor så mange ønsker å bruke tid i Kvænangen, men samtidig så vil de ikke bo 
her. Dersom vi aksepterer denne utviklingen av stadig mer hyttebygging, så vil denne effekten 
trolig bare forsterkes. Sannsynligvis ligger mye i holdninger hos folk, og fordommer mot det å bo 
på små plasser samtidig som det store antallet hytter vi har i Kvænangen har en selvforsterkende 
effekt. «Jeg trodde det bare var hytter der» er en vanlig kommentar som vi hører i 
Kvænangsbotn når vi snakker med tilreisende. Hvorfor ikke bo her, og heller reise på «hytta» i 
Tromsø eller Oslo til helga? Mangel på arbeidsplasser er selvsagt et problem for mange, men 
samtidig så er det et paradoks at vi sliter med å rekruttere folk i nesten alle typer stillinger. Det 
er derfor forståelig at ikke «alle» vil bo i Kvænangen, men det må understrekes at det er 
muligheter for dem som vil, og at mulighetene bare blir bedre i takt med den teknologiske 
utviklingen. Kanskje vi må gjøre noen grep legge til rette for dette? Økt fritidsbebyggelse vil 
derimot ikke bidra til dette, og det vil brenne mange bruer på andre områder. Totalt sett så er 
det svært viktig for samfunnutviklinga at Kvænangen kommune legger opp til å begrense 
utviklinga av mer fritidsbebyggelse og at det legges føringer som sikrer at det som eventuelt 
kommer plasseres der det er minst mulig konflikt med andre interesser. Hvordan kan vi bli 
bedre? Vi må slutte med mindreverdighetskompleksene og fokuset på det vi mangler av 
monumentale bygg, moderne kollektivtilbud, kulturarenaer og andre tilbud som forutsetter et 
stort antall brukere for å betale kostnaden. Mye er bra her i Kvænangen, og de har sine plager de 
fleste andre steder også. Bare tenk på bilkøer, « giftlokk», urimelig dyre boliger og andre 
problemer de sliter med i sentrale strøk eller alt regnet på vestlandet. Det stemmer ikke at vi 
bare sitter og kjeder oss og ikke har noe å gjøre på fritiden, og bare sitter og venter på at noe 
spennende skal skje. Vi har mye å ta oss til her, og moderne kommunikasjoner gjør at vi ikke er 
isolert fra omverdenen heller. Det litt usmakelig at småkommuner alltid har slike 
mindreverdighetskomplekser . Det bidrar til å bygge opp under fordommene om hvor fælt der er 
å bo her og er skadelig for omdømmet. Vi må aksepterer den vi er. Kvænangen er en attraktiv 
plass som de fleste i regionen har et forhold til. Vi må heller fokusere på det vi har som er bra. Vi 
er et friluftsfolk, og nærhet til en mangfoldig og ressursrik natur av høy kvalitet er det godet som 
jeg vil trekke frem som det viktigste. Videre så må vi ikke være så redd for fremtiden. Selv om 
statistikkene for befolkningstall, demografi, næringsaktivitet og andre faktorer har gått nedover 
så kan dette fort snu i takt med endrede trender og muligheter som dukker opp. Det viktige er at 
vi tar vare på det vi har, og sikrer mulighetene for framtiden. En utvikling som innebærer vekst 
for veksten sin del må ikke være et mål i seg selv. Plasser som vi har i distriktsnorge er etterhvert 
i ferd med å bli mer og mer unikt i verden etter hvert som overbefolkning og slitasjen på miljøet 
øker. Det vi har er bra, og det er noe vi må være stolte av og ta vare på. Samtidig så er det ikke 
sagt at vi ikke skal ha utvikling. Vi trenger for eksempel noe økt bosetting for å ivareta 
befolkningsgrunnlag for nødvendige tjenester lokalt. Vi trenger også mer verdiskaping og 
næringsvirksomhet for å få dette til. I den sammenheng så er det viktig at vi har ambisjoner om å 
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legge til rette for næring som skaper jobber som er attraktive, slik at det ikke bare blir jobber for 
tilreisende pendlere. Her bør vi se på mulighetene som moderne teknologi og kommunikasjoner 
gir. Ny teknologi er i ferd med å åpne mange muligheter her. Kunnskapsnæringer og fokus på økt 
bruk av ny teknologi i produksjonsbedriftene bør derfor være satsingsområder. Da vil kanskje 
flere av ungdommene våre komme tilbake etter de har vært ute i verden og tatt utdanning. Vi 
må også bygge opp igjen primærnæringene siden vi har en del ubrukte ressurser på disse 
områdene. Særlig innenfor fiskeri så burde Kvænangen være en stor aktør i nasjonal 
sammenheng med tanke på den geografiske plasseringen vi har. Vi har også mye ledig kapasitet 
på jord og skog som bør utnyttes bedre. Dette vil også bidra til et mer tiltalende kulturlandskap, 
noe som er viktig for omdømme og inntrykket vi skaper utad. Vi må også kunne gi rom for at 
noen store aktører innen næringer som energiproduksjon, mineralutvinning og akvakultur skal 
ha virksomhet her, men vi må bli bedre på å sikre at disse virksomhetene på mest mulig 
skånsomme metoder for omgivelsene, og at virksomhetene har lokalisering og utforming som 
ivaretar dette. Vi må også sikre at de legger til rette for å bruke metoder og anlegg som skaper 
attraktive arbeidsplasser og bidrar til lokal verdiskaping. Her må kommunen være tydelig på 
kravene gjennom planverket vårt slik at aktørene er klar over vilkårene før de etablerer seg. Vi 
må også bli bedre på å sikre at dette bygger på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. Generelt så 
bør hensynsfull framferd være en bærebjelke i samfunnsutviklingen. For å få bedre omdømme så 
bør vi pynte på det visuelle inntrykket i bygdene våre, og ha fokus på at bygningsmasse, hager, 
gårdstun, friområder, sentrumsområder og kulturlandskapet generelt fremstår som tiltalende og 
ryddig. Gammelt rot og forfall har vi for mye av, og dette er noe folk legger merke til. Vi bør også 
jobbe for å få til et bedre samarbeidsklima i samfunnsdebatten. Mistillit mellom ulike plolitiske 
miljøer, mellom ulike deler av kommunen og mellom folk er et problem som er uheldig både for 
livskvalitet internt i samfunnet vårt og for omdømmet. Dette må vi bli bedre på i framtida. 

Jeg håper kommunen kan se på hvor de kan sette opp boliger i kommunen. Prisen på utleie er 
altfor høy. Det som er i byområdene er billigere mat og dessverre er det dyrere å leve i bygd. For 
å gjøre kommunen attraktiv så har det mye å si. 

Kommunen bør først og fremst markere seg som en bærekraftskommune. I det legger jeg at man 
driver næringer innen landbruk og fiskeri på en bærekraftig måte. Høsting og drift bør skje med 
minst mulig innsatsfaktor. Bruk av ikke fornybare ressurser minimeres og gjenbruk søkes innen 
alle ledd. Reiseliv og hytteliv skal skje med minst mulig klimakostnader. Eksempelvis bør 
etableringer innen disse områdene ha eget klimaregnskap før tiltak godkjennes. Det samme bør 
skje innen alle andre næringer også. Alle bør legge ved egen plan om hvordan en tenker å få et 
best mulig klimaregnskap. 

Blir vi kjent som pendlerkommune vil jo det være kroken på døra for økt tilflytting, så det 
alternativet er direkte dårlig. 
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