
Medvirkningsmøte – unge voksne 11.03.2021,  

 

Målgruppe: Kvænangsværinger i alderen 16 – 35 , både de som bor og som ikke bor i Kvænangen  

Tema: Kvænangen som fremtidig bosted og arbeidssted 

Deltakere: 22 stykker.  Representanter fra  Tydal kommune, deltok for å få inspirasjon til å holde 

liknende møter med unge vokne.  

Prosessledere: Ordfører og kommunedirektør.  

 

Innledningsvis orienterte ordfører om samfunnsplanprosess, og samfunnsplan som 

styringsdokument.  

 

Sammendrag av diskusjon i møtet.  

JOBB 

Skaffe seg jobb for å flytte en plass  

Ledige lærerstillinger og stort behov for sykepleiere 

Skape arbeidsplasser via næring, er det muligheter til å drive med gründervirksomhet  

Omstillingsmidler- lav terskel for å prøve ut ideer, forprosjekter og nye markeder  

Snittalder på gründere i Kvænangen var 58 år før omstillingsprosjektet oppstart i 20188 

Avlaste økonomiske belastningen ved å starte bedrift  

Drømmejobb i Kvænangen er å starte noe selv, men hva det er ikke klart. Men det kverner i hodet.  

Til dels er det mulig å desentralisere arbeidsplasser, men det krever pulserende næringsliv og 

kompetansemiljø. Det nytter ikke å ha masse tomme kontorer, det må være mer. Kanskje man kan 

tenke seg en kombinasjon og at kommunen kunne ha et tilbud for en pendlere, at man for eksempel 

kan ha arbeidsplassen sin i Alta og ha hjemmekontor i to-tre dager i uka, i et kontorfellesskap.  

Det er viktig med erfaring, mange vil skaffe seg erfaring, men at man i den perioden finner ut at det 

kanskje ikke er så attraktivt å flytte hjem.  

I markedsføringssammenheng er det viktig at kommunen viser at de tar bærekraft alvorlig, drift av 

kommune, næringsliv og reiseliv 

Mineralutvinning og bærekraft  

- Potensielt mange arbeidsplass  

- Miljøhensyn – bærekraftig – viktig i utredningen og vurderinger  

- Gruvevirksomhet kan skape arbeidsplasser rundt virksomheten, selv om 

gruvevirksomheten ikke i seg selv gir så mange arbeidsplasser 

Det er flere ting enn jobb som gjør at folk flytter til kommunen.  

Hva må til for at DU vil flytte til kommunen? 



Finnes det ledige kontorer til leie i Burfjord?  

  

BOLIG  

Hva forventer du av et hus hvis du skal flytte hit?  

- Jobb 

- Trivsel  

- Venninner  

- Fritidssysler  

Det er mangel på kommunale leiligheter   

Bygge hus er ikke problemet – trivsel kan være utfordring 

Vi har topptur, fiske og alt vi måtte ønske oss, men vi mangler en PUB- treffpunkt i bygda – hvor skal 

vi treffes  

BOLIG – bra leiemarked er viktig. Tilgjengelighet er viktig, lett å flytte både inn og ut hvis man finner 

ut at dette ikke var noe. Gode leiemuligheter er viktig også pga. at det er en risiko bygge nytt i 

Kvænangen. 

Standard, utsikt og solforhold er veldig viktig for kjøp og bygging. Mye gammelt i Kvænangen.  

Boliger som er til salgs er gamle, og er oppussingsprosjekter, man må være villig til å pusse opp og 

bruke penger på det.  

Gratis tomter er et bra tiltak for de som vil bosette seg i kommunen.  

Lite attraktive boliger- leiligheter til leie.  

For leietakere er prisen viktig, og det spiller en rolle for leietaker når man velger å bosette seg. På 

bygda eller i byer.  

Har kommunen planer om å bygge flere kommunale leiligheter til leie?  

Viktig prioritet for kommunen å få på plass boligtomter som oppfyller visse kriterier.  

 

HVA SKAL VI BRUKE FRITIDEN TIL / MØTEPLASSER  

Samlingsplass/ pub er viktig for å treffe folk. Biinntekt til de som driver  

 «Det er mange pluss for meg å flytte hjem, ny skole, ledige jobber lyst ut på skolen, og det er mange 

friluftsmuligheter. Vi man gå på ski, er bare å spenne skiene på og komme seg ut i skogen. Men den 

største utfordringen for meg at kommer jeg å kjede meg i hjel? Fordi at jeg savner arrangementer på 

kveldstid. Det kan bety mye for unge hvis det skjer noe på kveldstid på flerbrukshuset og man kan 

treffes på kveldstid. At man kanskje kan dra på bygdekino en gang iblant.  

I stedet for å dra til Alta. Større muligheter for å dra i svømmehallen hvis man ønsker det. Bare at 

man har litt muligheter til å gjøre andre ting også.  

Flerbrukshuset – kommunalt formålsbygg – og pusses opp til et kulturhus.  

Har vi godt nok opplegg på kultursiden – viktig i budsjettsammenheng?  



Ildsjeler for å skape noe innen kultur. Vi må gjøre noe for at det skal gjøres enda mer, at det kommer 

flere ildsjeler.  

Man har sjøl et ansvar for at noe skal skje. Man er avhengig av noen lager arrangement, og enda 

viktigere for de andre stiller opp på arrangementene. Vise at vi bryr oss. 

Kommunen kan for eksempel stille opp med økonomisk støtte til lag og foreninger.  

Kommunen skal strekke oss langt for å finne løsninger. Må bare spørre hvis dere lurer på noe. Vi skal 

bli bedre på kommunikasjon.   

Ta med ideer utenifra, hjertelig velkommen.  

Rebranding – tør å gå litt bort fra alle andre distriktskommuner gjør- vi har fin natur og de beste 

folkene. Skille seg ut er viktig.  

Hva ville gjort Kvænangen til et kulere sted?  

Pub  

I koronatiden er det ingenting som skjer. Finner ingenting på facebook. Felles turer, felles samlinger 

finnes ikke.  

Det er vanskelig å finne ut om ting på kommunens sider og på facebook. Ungdommen er på sosiale 

medier.  

Positivt overrasket over GYMMEN (spensti) i Burfjord.  

Ildsjeler blir snart oppspist av alle lag og foreninger som trenger hender. Det blir ikke tid til å gjøre 

noe som helst. Skal det være kommunen sitt ansvar å drive med trivselstiltak og arrangementer? 

Kanskje ikke kommunens ansvar i det hele tatt? 

Samlingspunkt er et savn- en kafe hvor man kan møtes etter jobb. En trivelig plass, og utvikle en plass 

som har litt urbane kvaliteter, lik Alta og Tromsø.  

Ildsjeler blir spist opp- tilbake til det med et bærekraftig samfunn.  Det må tilrettelegges for at det 

finnes ildsjeler.  

Gode tilbud- et godt skimiljø og bra fotballmiljø. Avhengig av at folk støtter opp om tiltak, og at de 

som sier at de vil være med er med.  

Savner en plass man kan gå ut å treffe andre folk, både i sorg og glede.  

 

DETTE MÅ KOMMUNEN HA FOKUS PÅ:  

Vi må ha en plan for de som forsvinner på videregående skole – 16- 28  

Hva er planen? Når skal vi begynne å rekruttere ungdom tilbake til Kvænangen?  

Å gå fra passivitet til aktiv strategi for å hente folk hjem.  

Utdanningsmesser - Tromsø og Reisa  

Eks. Undervisning på TEAMS mens man går på topptur. Øke fleksibilitet og tilpasninger. 

Bindingstid etter utdanning- for å rekruttere ungdom tilbake.  



Omdømme for Kvænangen er viktig, at det er god reklame om kommunen. Omdømme er alfa og 

omega for å få folk til å komme til kommunen.  

Informasjon fra kommunen er viktig  

 

Kommentar fra Tydal kommune  

Leiligheter når man kommer tilbake, innredet to leiligheter til meget reduserte priser, nærmest kr. 0 i 

leie   

Kommunen gir kr. 200 000 til de som bygger boliger  

Bruker sosiale medier i forbindelse med utlysning av stillinger i kommunen- tilrettelegge for 

målgruppe når vi lyser ut.  

 

Referent: Anne Berit Bæhr  

 

  

 

 

 

 


