
Beha ndling Dato

2021

Kvænangen

kommune

Kommuneplanens

samfunnsdel 2021-2032

Utredninger



1 
 

Innhold 

 
1. Innledning ............................................................................................................................ 2 

2. Covid-19 ............................................................................................................................... 2 

2.1 Innledning ............................................................................................................... 2 
2.2 Covid-19 konsekvenser ............................................................................................. 2 
2.3 For samfunnsdelen .................................................................................................. 3 
2.4 Muligheter .............................................................................................................. 3 
2.5 For samfunnsdelen .................................................................................................. 4 

3. FNs bærekraftsmål ................................................................................................................ 5 

3.1 Utrydde fattigdom ................................................................................................... 9 
3.2 Utrydde sult ............................................................................................................ 9 
3.3 God helse ............................................................................................................... 10 
3.4 God utdanning ........................................................................................................ 10 
3.5 Likestilling mellom kjønnene .................................................................................... 11 
3.6 Rent vann og gode sanitære forhold ......................................................................... 11 
3.7 Ren energi for alle ................................................................................................... 12 
3.8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst ....................................................................... 12 
3.9 Innovasjon og infrastruktur ...................................................................................... 13 
3.10 Mindre ulikhet ........................................................................................................ 13 
3.11 Bærekraftige byer og samfunn ................................................................................. 14 
3.12 Ansvarlig forbruk og produksjon ............................................................................... 14 
3.13 Stoppe klimaendringene .......................................................................................... 15 
3.14 Liv under vann ........................................................................................................ 16 
3.15 Liv på land .............................................................................................................. 16 
3.16 Fred og rettferdighet ............................................................................................... 17 
3.17 Samarbeid for å nå målene ...................................................................................... 18 
3.18 Konklusjon om FNs bærekraftsmål ........................................................................... 18 
3.19 Bærekraft i et historisk perspektiv oppsummert ........................................................ 19 

4. Utdanningssenter ................................................................................................................ 20 

4.1 Innledning .............................................................................................................. 20 
4.2 Kjernen i problemstillingen ...................................................................................... 20 
4.3 Faglige muligheter .................................................................................................. 20 
4.4 Målgruppe ............................................................................................................. 21 
4.5 Samarbeid .............................................................................................................. 22 
4.6 Fellesskap – senterets sosiale funksjon ..................................................................... 24 
4.7 Infrastruktur ........................................................................................................... 24 
4.8 Synergier ................................................................................................................ 26 
4.9 Finansiering ............................................................................................................ 26 
4.10 Navn ...................................................................................................................... 26 
4.11 For samfunnsdelen ................................................................................................. 26 

 

 

Forsidebilde: Dan F. Skovli 



2 
 

1. Innledning 
Kvænangen kommune har vedtatt å gjennomføre fire utredninger i forbindelse med 

samfunnsdelen. Hensikten er å styrke kunnskapen om særskilte emner før arbeidet med 

selve planen begynner. På grunn av Covid-19 epidemien er utredningene gjennomført som 

digitale seminarer med påfølgende vurderinger og rapportskriving. Følgende utredninger ble 

gjennomført i januar og februar 2021: 

• Covid-19 pandemien – erfaringer og mulighetsstudie (27. januar – 11 deltakere). 

• FNs bærekraftsmål (28. januar – 24 deltakere).  

• Nytt utdanningssenter i Kvænangen (11. mars – 23 deltakere). 

Metode for å koble sammen kommuneplan, kommunedelplaner og 

økonomiplan/handlingsplan utredes etter at første forslag til samfunnsdel foreligger. Det 

øker mulighetene for å fange opp innspill fra Statsforvalteren, som også er opptatt av saken. 

Utredningene skal behandles av Formannskapet som planutvalg og Kommunestyre som 

planmyndighet snarest mulig. 

Utredningene er ikke vitenskapelige, ei heller er de planer i seg selv. De Inneholder 

konsekvenser og muligheter som Kvænangen kommune kan hente godt belyste innspill fra 

når arbeidet med samfunnsdelen begynner. 

 

2. Covid-19 
2.1 Innledning 
I Covid-19 utredningsseminaret deltok kommunale fagfolk med førstehånds observasjoner 

og gode forutsetninger for faglige vurderinger av konsekvensene av pandemien.  Seminaret 

konsentrerte seg om to forhold; konsekvenser og nye muligheter. 

 

2.2 Covid-19 konsekvenser 
Psykiske helseutfordringer har økt i samfunnet vårt. De gruppene som fra før kunne være 

utsatte, som barn/unge, eldre og flyktninger, har jevnt over fått det verre under pandemien. 

Problemene skyldes sosial understimulans, isolasjon, ensomhet, mangel på arenaer for å se 

og bli sett, tap av støttekontakter, fravær av naturlige nærkontakter mv. Reaksjonene kan 

oppsummeres som frykt, redsel, angst, skolevegring. 

Skolefaglig sett har pandemiperioden gitt elevene et læringstap. De er dårligere stilt, enn de 

ellers ville vært uten nedstengningen av samfunnet. Et mindretall av barn og unge, gjerne de 

introverte, har faktisk mestret skolesituasjonen bedre enn før.  

Familieutfordringene har økt, og vi har sett det vi tror er en økning i antall skilsmisser. Vi vet 

fra før at skilsmisser kan medføre følgeeffekter hos berørte mht psykiske lidelser. 

Det har oppstått et gap mellom de som har gode digitale ferdigheter, og de som ikke har. 

Digitale hjelpemidler har vært en akseptabel erstatning for fysisk, sosial kontakt for mange. 
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Samfunnet har tillit til digitale hjelpemidler, og vi kan forvente økt bruk av de i framtiden. 

Samtidig; noen av IT verktøyene er veldig nyttige for en kommune med spredt bebyggelse. 

Innbyggerne har holdt seg mer hjemme i 2020 enn tidligere år, og brukt mer penger lokalt. 

De lokale butikkene har opplevd støtte i hjemmemarkedet og en hyggelig omsetningsøkning. 

Lokal mat og gårdsprodukter har hatt en vekst, og en økende bevissthet omkring mat og 

kvalitet er også observert. 

Den lokale reiselivsnæringen har opplevd stor nedgang, og er fortsatt i krise. Kundene deres 

er først og fremst tilreisende turister, og ikke lokale eller hyttefolk. 

Den spredte bebyggelsen har medført noe økt trygghetsfølelse i forhold til smittefaren. 

Kommunen har, pr februar 2021, kommet godt fra pandemien med hensyn til smitte. 

Bosettingsmønsteret vårt er tryggere og oppleves mer attraktivt i en verden med stor og 

langvarig smittefare. 

Usikkerheten er fortsatt stor. Et nytt diskusjonstema er; Hva er den nye normalen? 

 

2.3 For samfunnsdelen 
Sårbare grupper som barn, unge, flykninger og eldre, samt alminnelige enslige, bør 

prioriteres. Vi må være oppmerksomme på langsiktige konsekvenser som vi ikke ser nå. 

Sosiale møteplasser, arrangementer, kultur og andre aktiviteter som skaper fysiske møter 

mellom mennesker bør prioriteres. Folkehelse og deltakelse blir et viktige plantema. 

Fysisk fostring er viktigere enn noensinne – gjelder alle aldersgrupper. 

Lag og foreninger samt kulturskolen bør prioriteres høyere. 

Mulighetene innenfor digitalisering må utnyttes, både innen de kommunale tjenestene og i 

andre sammenhenger. IT-kompetansen i hele samfunnet og alle aldersgrupper må styrkes. 

Kommunens kommunikasjon med innbyggerne bør videreutvikles. 

Pandemien har øket endringstakten– vi må legge til rette for nytenkning og innovasjon. 

 

2.4 Muligheter 
Digital teknologi har vist seg som et uovertruffent hjelpemiddel i den nye tiden etter Covid-

19 utbruddet. Vi har med glede observert hvor raskt samfunnet kunne snu seg og lære helt 

nye metoder og verktøy.  

Det er allerede nå lettere for Kvænangsværinger å delta på faglige aktiviteter i hele verden. 

Digitale konferanser, undervisningstilbud og samhandlingsløsninger uten reising griper om 

seg med stor hastighet. Kvænangen kommunes avstandsulemper for deltakelse i en rekke 

fora er betydelig redusert, sannsynligvis permanent. Vi evner å gjøre mer faglig nyttig arbeid, 
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fordi reisetid, -kostnader -belastninger på den enkelte medarbeider reduseres. Dette gjelder 

både bedriftene våre, kommunen selv og organisasjonslivet. 

Internt i kommunen kan digitale møter brukes til dialog mellom mottakere og leverandører 

av tjenester og varer, alle typer. Ikke minst kommunens tjenester kan moderniseres og bidra 

til redusert tidsbruk, bilkjøring og kostnader for begge parter. Våre tjenesteutøvere kan 

lettere innhente erfaringer og råd fra andre kommuner og fagetater, samt styrke tverrfaglig 

innsats. Digitale møter senker terskelen for og risikoen ved å delta i møter. 

Driften av lag og foreninger kan bli enklere og billigere fordi den alltid nødvendige 

møtevirksomheten kan gjennomføres med lavere tidskostnader. De frivillige innen kultur, 

idrett, friluftsliv mm, kan benytte mindre tid og ressurser til kjøring. 

For mulige tilflyttere medfører økt digitalisering at Kvænangen kan bli mer attraktivt som 

bokommune. Vi ser en økning i aksept for hjemmekontor. Både etater og bedrifter kan 

rekruttere Kvænangsværinger hvis disse har gode kontorløsninger lokalt. I tillegg, 

kompetanse som er sterkt behøvet lokalt, kan hentes på en lettere måte fra andre deler av 

landet. Tilbud om hjemmekontor i deler av arbeidstiden kan også gjøre arbeidsgivere i 

Kvænangen mer attraktive overfor de som vurderer ulemper med lang dagpendleravstand.  

Det kan ikke utelukkes at ny teknologi kan medføre at bedrifter velger å ansatte personer 

som bor andre steder, men jobber digitalt til Kvænangen. I de tilfeller våre arbeidsgivere 

mangler spesialkompetanse, kan dette likevel være både positivt og nødvendig. 

Kommunens informasjonstjeneste kan styrkes ved at vi kan egenprodusere orienteringer for 

innbyggerne, og nå fram med kvalitetssikret informasjon. Vi blir mindre sårbare overfor 

redaksjoner og villedende nettkommentarer. Kommunens nettside kan derigjennom bli mer 

attraktiv og virke modererende i debatter som baserer seg på sviktende fakta.  

Økt digitalisering kan gjøre fritidsboligene mer attraktive som oppholdssteder for personer 

som eier slike i kommunen vår. Der må være oppmerksomme på at med langtidsbrukere av 

fritidsbeboere kan det også komme plikter innen helse og omsorg. Økt bruk av 

fritidsboligene kan føre til at flere velger flytte til Kvænangen. 

Norge er en spydspiss i digital utvikling. Som et lite lokalsamfunn vil det bli krevende, men 

desto enda mer nødvendig, å følge med og utnytte verktøyene til vår fordel. 

2.5 For samfunnsdelen 
Digitalisering blir et fremtredende plantema.  

Digitale løsninger har appell til unge mennesker. Tilflytterstrategiene tilføres nytt tankegods 

– vi kan vurdere helt nye (felles-)kontorløsninger for personer som ønsker å bo i Kvænangen, 

men jobbe for selskaper og etater som ikke er etablert hos oss. 

Kompetanseheving innen digitalisering behandles under utredningen «Utdanningssenter». 

Samfunnsdelen må balansere mellom digitalisering og fysiske arenaer. Den sosiale 

dimensjonen må ikke overskygges av nye teknologiske og økonomiske muligheter. 
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3. FNs bærekraftsmål 
Bærekraft utvikling defineres som utvikling som imøtekommer behovene til dagens 

generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.  

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 

og stoppe klimaendringene innen 2030. De 17 målene, som har 169 delmål knyttet til seg, 

fokuserer på de mest sårbare gruppene. «Leaving no one behind» er et rådende prinsipp. 

Målene kjennetegnes ved at samfunnet skal arbeide med årsakene til de største 

utfordringene i verden. 

 

Vi legger til grunn PBLs §1-1 om et plansystem som skal være samordnet og gjennomgående 

for alle forvaltningsnivåene: 

«Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale 

oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser». 

Verken Staten, Troms og Finnmark fylkeskommune 

eller kommunen vår kan løse bærekrafts-

utfordringene alene. Forvaltningsnivåene må 

fungere som ett system. Politikk og ressurser fra de 

to andre nivåene avgjør i betydelig grad hvorvidt 

kommunen kan bidra. Bærekraftsmålene er ikke 

strategier i seg selv, men verktøy for å se 

samfunnsdelen i en større, global sammenheng. Vi 

setter ord på hva FNs bærekraftsmål innebærer for 

oss som samfunn. Hva er mulighetene, 

interessekonfliktene, dilemmaene og andre 

konsekvenser på tvers av de tre bunnlinjene sosial – miljø – økonomi?   
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I tillegg legges FN stor vekt på samarbeid og demokrati, som ansees som nødvendige for å nå 

alle målene. Se figur på neste side om sammenheng mellom målene og bunnlinjene.  

I modellen nedenfor synliggjør vi at interessekonflikter og bærekraftsdilemmaer kan finnes 

mellom lokalsamfunnet vårt og samfunnet ellers.  

 

Naturressurser våre; sjømat, vind, mineraler, vannkraft, skog osv, kan bety mye for en 

bærekraftig utvikling ellers i verden. Utnyttelsen av ressursene må balanseres mot 

miljømessig, sosial og økonomisk utvikling i kommunen vår.  
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Modellen nedenfor, fra Nye asker kommune, viser vurdering de enkelte bærekraftsmåls 

vesentlighet. Synliggjøringen av statlig og regionalt nivå i figuren er tilføyd av oss. 
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Ibestad kommune vurderte i 2019 relevans og mulige strategier med bakgrunn i faktiske 

forhold i kommunen, og foreslo konkrete strategier og tiltak direkte. Også Ibestads modell 

var tydelig på ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene. Vi ønsker i tillegg å være 

tydeligere på interessekonflikter og dilemmaer mellom bærekraftsmålene og de tre 

bunnlinjene. 

 

 

Vi har videre vektlagt å vurdere bærekraftsmålene opp mot det historiske 

Kvænangssamfunnet for å undersøke om vi har noe å lære. Mange av bærekraftsmålene er 

aktualisert gjennom teknologisk utvikling, industrialisering, kunnskapsøkning, økende 

effektivitetskrav i alle sektorer samt pengehusholdning.  Vi skal også vurdere alle 

bærekraftsmålene i et historisk perspektiv, Kvænangen for 50-100 år siden. 

 

 



9 
 

3.1 Utrydde fattigdom 
Mål 1 har begrenset relevans for Kvænangen. Vi erkjenner at det er 

sammenhenger mellom fattigdom, utdanning og helse, og at fattigdom kan 

gå i arv. Det er viktig at mulighetene for alminnelig deltakelse i samfunnet 

ikke skal begrenses av husstandenes økonomiske stilling. 

 Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

• Sikre at det finnes lavterskel tilbud for alle aldersgrupper i kommunen, spesielt barn og 

unge, flyktninger mv. 

• Kommunens boligpolitikk utvikles med et tydelig tilsnitt av boligsosial tenkning. Leie til 

eie løsninger for vanskeligstilte inngår i handlingsrommet. 

• Frivillighetssentral/utstyrsutlån? 

Bærekraft i et historisk perspektiv: Fattigdom var en utfordring i mange husstander er det 

gamle Kvænangen. Innbyggerne hadde heller ikke de store kravene til materiell rikdom, 

utdanning, reisebehov mm. Konsekvensene av fattigdommen var blant annet trangboddhet, 

helseutfordringer, lavere utdanningsnivå mm.  

 

 

3.2 Utrydde sult 
Mål 2 er i kjernen av hovedmålet om sysselsetting. Vi kan produsere mer 

mat, og bidra til økt selvberging og et bedre globalt matmarked.  

Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

 

• Styrke lokale fiskerier og legge til rette for landing av fisk.  

• Utnytte mulighetene i Deltakerloven mht sjøsamiske fiskerirettigheter. 

• Styrke landbrukets posisjon og matproduksjonen i kommunen. 

• Styrke de lokale mattradisjonene med selvhøsting og mat direkte fra naturen.  

• Matauk i naturen er bra for folkehelsen (mosjon, friluftsliv, sosial omgang osv.). 

• Legge til rette for industriell, innovativ lokalmatproduksjon. 

• Bevare naturgrunnlaget for reindriften, samt bidra til løsninger som trygger og 

videreutvikler reindriften både som næring og tradisjon. 

• Koble reiselivet med sportsfiske, jakt, fangst, sanking og unike lokale mattilbud. 

• Stimulere ungdommene til et yrkesliv i fiskeriene, landbruket og matindustrien. 

• Stimulere til nettverksbygging og innovasjon blant matprodusentene. 

• Samarbeide med andre aktører om matproduksjon, markedsføring og salg. 

Bærekraft i et historisk perspektiv: Sult var en naturlig konsekvens av fattigdom og uår før i 

tiden. Velferdsordningene i Norge har sørget for at mat og andre helt grunnleggende goder 

er til stede for alle i Kvænangen. 
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3.3 God helse 
Mål 3 er i kjernen av satsingsområdet om god helse hele livet. Det kan med 

fordel gis en tydelig plass i samfunnsdelen.  

Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

 

• Gode skiløyper, turstier og sykkelstier skal utnyttes bedre for å øke forebyggende, fysisk 

aktiviteter. 

• Ut i Nord og tilsvarende programmer støttes. 

• Motvirke ensomhet som uhelsefaktor og kilde til vantrivsel og dårlig psykisk helse. 

• Deler av helsetjenestene, for eksempel psykologtjenester, kan vurderes gjennomført i 

samarbeid med andre kommuner.  

• Prioritere sosiale møteplasser, arrangementer, kultur og andre aktiviteter som skaper 

fysiske møter mellom mennesker.  

• Arealstrategiene og arealplanen skal fremme god helse og deltakelse i samfunnet 

gjennom utformingen av et kommunesentrum og steder med få fysiske barrierer.  

• Arealstrategiene og arealplanen skal legge bedre til rette for myke trafikanter (gange, 

sykling, ski etc.) gjennom korte avstander mellom samfunnsfunksjoner og trafikksikre 

løsninger. 

 

Bærekraft i et historisk perspektiv: Helsetilbudet var dårligere før enn nå. Det samme gjaldt 

sanitære forhold. På den annen side hadde de fleste gode nettverk. Familier, naboer og 

venner hadde tradisjoner for å ta vare på medmennesker i privat sammenheng. Vi kan lære 

av dette ved å sette nærhet mellom mennesker på agendaen igjen. Vi kan også tilegne oss 

noe om en mer ustresset tilværelse. Til tross for fysisk inaktivitet i dag, vi stresser mer og 

opplever at psykiske lidelser griper om seg. 

 

3.4 God utdanning 
Mål 4 stemmer med økt næringsaktivitet, attraktivt lokalsamfunn og 

satsingen på barn, ungdom og unge voksne. Det har relevans også for 

utdanningssenteret. Dette er et de høyest prioriterte bærekraftsmålene. 

Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen – sees i sammenheng med 

utredning av et eget utdanningssenter: 

• Utdanningstilbudet 1. – 10. klasse styrkes. 

• Utdanningssenteret skal øke muligheten for å gjennomføre hele eller deler av VGS lokalt. 

• Utdanningssenteret skal senke terskelen for etter- og videreutdanning for voksne. 

• Utdanningssenteret skal styrke de digitale ferdighetene i kommunen. 

• Utdanningssenteret skal være et tilbud for bedriftene i kommunen. 

• Global og lokal bærekraft blir tema i barnehage og skole. 

• Samarbeid med bedrifter om utdanning og arbeidstrening. 
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Bærekraft i et historisk perspektiv: Barna lærte praktiske gjøremål hjemme, fordi de fra en 

viss alder måtte bidra med sitt. Nå er barnearbeid forbudt (unntatt noen få oppgaver som 

torsketungeskjæring, gårdsarbeid etc). Vi kan lære av den praktiske tilnærmingen for læring, 

for de barna som ikke har funnet en god læringsarena i den moderne skolen. 

 

 

3.5 Likestilling mellom kjønnene 
Mål 5 har relevans fordi et likestilt samfunn med en jevn fordeling av menn 

og kvinner kan oppnå god tillit i hele befolkningen.  

Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

 

• Flere jenter kan rekrutteres som fiskere og andre mannsdominerte yrker. 

• Gutter kan motiveres til arbeid i hittil kvinnedominerte yrker, som for eksempel innen 

helse og omsorg. 

• Motivere flere kvinner til å bli gründere. 

• Rekruttere både kvinner og menn til ledende stillinger og politiske verv. 

 

Bærekraft i et historisk perspektiv: Likestillingsutfordringene og arbeidsdelingen mellom 

kjønnene var store.   

 

3.6 Rent vann og gode sanitære forhold 
Mål 6 har betydelig relevans for næringsutvikling, attraktivt lokalsamfunn 

og god helse. 

Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

 

• Vekst i næringsaktiviteten kan føre til økt vannetterspørsel. 

• Infrastrukturen for vann og avløp vedlikeholdes og videreutvikles.  

• Rent og sunt vann til alle institusjoner, boliger og fritidsboliger. 

• Forvaltning av vannressursene i kommunen sees i sammenheng med arealdelen, 

naturmangfold, klima og miljø. 

• Vekst i reiseliv og friluftsliv må vurderes mot mulig forurensning av vannkilder.  

 

Bærekraft i et historisk perspektiv: Vannforbruket har flyttet seg fra mange private kilder 

uten kvalitetskontroll, til større og moderne, rensede løsninger.  
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3.7 Ren energi for alle 
Mål 7 samsvarer med attraktivt lokalsamfunn. Innbyggere og mulige 

tilflyttere, spesielt yngre mennesker, forventer at kommunen bidrar til at 

klimamålene nås. Mål 7 kan være forbundet med interessekonflikter mellom 

arealkrevende energiproduksjon og andre formål, for eksempel reindriften. 

Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

• Videreutvikle ladekapasiteten for kjøretøyer. Mulighetene for lynlading og hurtiglading 

bør spres også til andre deler av kommunen enn Burfjord. 

• Støtte satsingen på fornybar energi også for tyngre veitrafikk og fartøyer på sjøen. 

• Eventuelle initiativer om fornybar energi skal vurderes. 

• Stille krav om bruk av fornybar og en klimavennlig energimiks i forbindelse med 

næringsutvikling.  

 

Bærekraft i et historisk perspektiv: Kvænangen ble for ca seksti år siden vertskap for en 

betydelig kraftindustri. Den har siden levert ren energi til nettet.  

 

 

3.8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
Mål 8 er i kjernen av hovedmålet om næringsutvikling og økt sysselsetting. 

Det kan forventes en veldig tydelig plass i samfunnsdelen fordi 

sysselsettingen er ett av svarene på demografiutfordringene.  

Mål 8 er forbundet med interessekonflikter; akvakultur vs fiskeriene, 

fisketurisme vs fiskeriene, reiseliv vs reindrift, industri vs reindrift etc.  

Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

• Videreføre Næringsvennlig kommune og Omstillingsprosjektet som prioriterte aktiviteter. 

• Fortsette tilretteleggingen for gründere, etablerere og investorer som ønsker økt 

verdiskapning i Kvænangen. 

• Undersøke markedet for et kontorhotell (kontorfellesskap) for småbedrifter, pendlere og 

andre som trenger kontorflater, møterom mv. 

• Arbeide for at flere personer kan bo i Kvænangen mens de jobber for bedrifter og 

institusjoner i andre deler av landet/verden. 

• Fortsette tilrettelegging for reiseliv, fritidsboliger og besøksaktiviteter som kan øke 

omsetningen av varer og tjenester. 

• Følge opp muligheter for «Ut på vidda», «Inn på tunet», bygdeservice og reiselivstilbud. 

• Videreutvikling av duodji og andre kulturbaserte næringsmuligheter. 

• Arbeide for et nært samarbeid om næringsutvikling og økt sysselsetting mellom 

kommune, bedrifter og andre aktører. 

• Utnytte lokale leverandørers tilbud best mulig. 

• Se også mål 2 om matproduksjon. 
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Bærekraft i et historisk perspektiv: En del av inntekten til husstandene var småskala 

matproduksjon. En stor del av arbeidsstyrken drev i det små. Småskalaproduksjon med høy 

grad av selvberging er både klima- og miljøvennlig. Kvænangsværingene levde noenlunde 

godt med å ha flere yrker å veksle mellom. De som var bønder, var gjerne også fiskere, 

anleggsarbeidere og i enkelte periodet også gruvearbeidere.  

 

3.9 Innovasjon og infrastruktur 
Mål 9 er i kjernen av alle hovedmålene.  Det kan forventes en tydelig plass i 

samfunnsdelen. Behovet for infrastruktur for næring og logistikk kan bli 

tungen på vektskålen når en bedrift vurderer etablering hos oss. 

Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

 

• Bidra til en vellykket ferdigstillelse av E6 gjennom Kvænangsfjellet. 

• Fortsette tilretteleggingen for næring, logistikk og transport. 

• Flere og større flerbruks havneanlegg vurderes. 

• All ny infrastruktur tilpasses klimaendringene.  

• Trafikksikkerhet for barn og andre skal prioriteres. 

• Videreføre tilretteleggingen for nye boliger.  

• Fortsette arbeidet fram mot full bredbåndsdekning. 

• Styrke kontakten mellom kommune, næringsliv og utviklingsaktører, og derigjennom 

skape gode innovasjonsarenaer. 

• Innovasjon og entreprenørskap som fag i ungdomsskolen. 

 

Bærekraft i et historisk perspektiv: Vi har arbeidet hardt for infrastrukturen (vei, bruer, 

tunneler, havner, nett osv). Det er viktig å ha tydelige krav og gode planer i en stadig skjerpet 

konkurranse om de offentlige investeringsmidlene. 

 

 

3.10 Mindre ulikhet 
Mål 10 er i samsvar med hovedmålet om samarbeid. Ulikhet er i seg selv 

ikke en utfordring. Men, ulik behandling, ulike muligheter og diskriminering 

kan påføre lokalsamfunnet konflikter og redusert attraktivitet. Kvænangen 

kommune preges av å være et «tre-stammers» samfunn. Mangfoldet 

forsterkes ytterligere gjennom tilflyttere fra andre land. Mulige strategier 

og tiltak for samfunnsdelen. 

• Alle skal respekteres for sin opprinnelse og gis mulighet å beholde og dyrke sin identitet 

og religion. 

• Vi skal legge til rette for bred språkopplæring i skolen. Barna våre skal tilbys både norsk, 

samisk, kvensk og engelsk, og andre språk så langt ressursene strekker til. 

• Anerkjenne og arbeide for alminnelig likestilling mellom kjønnene, samt alminnelig 
aksept for LHBTIQ (lesbisk, homofil, bifil, trans, interkjønn eller queer). 
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Bærekraft i et historisk perspektiv: Mangfoldet i Kvænangen har vært en ressurs, men til 

tider også et konflikttema. 

 

 

3.11 Bærekraftige byer og samfunn 
Mål 11 er kjernen i all samfunnsplanlegging, og vil få en fremtredende 

plass i samfunnsdelen. Stedsutvikling og boliger har stor plass i 

planprogrammet. Det er relevant for alle målene, satsingsområdene og de 

fleste øvrige plantema som er omtalt i planprogrammet. 

Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

• Fortsette arbeidet med alminnelig bolyst, rekruttering til arbeidslivet og tilflytting.  

• Et mer velfungerende boligmarked og tilførsel av nye boliger er et premiss for vekst, for å 

innfri boligsosiale behov og innfri innbyggernes behov.  

• Kulturmiljøene og kulturminnene våre skal løftes fram og brukes i aktiviteter med 

befolkningen, og som attraksjoner i reiselivet.  

• Frivilligheten skal stimuleres til fortsatt innsats, samt videreutvikling. 

• Arbeide med flere sosiale møteplasser for hele befolkningen, herunder grupper som må 

ha universelt utformede tilbud. 

 

Bærekraft i et historisk perspektiv: Barnekullene var større før enn nå. Bosettingen var enda 

mer grisgrendt enn nå, og kommunikasjonene var dårligere. Frivilligheten og samholdet var 

god. Det var enkelt å samarbeide om arbeidsprosesser og ressurser. Sosiale behov ble ofte 

dekket av private bidragsytere – hvis noen manglet noe, stilte andre nærstående opp. 

Husene var mindre – vi kan se til den framvoksende trenden med klima- og miljøvennlige 

mikrohus. 

 

 

3.12 Ansvarlig forbruk og produksjon 
Mål 12 er viktig for et attraktivt lokalsamfunn, klima, miljø, naturmangfold 

og vannforvaltning. Dagens unge forventer i økende grad at lokalsamfunnet 

fokuserer på ansvarlige avfallsløsninger, gjenbruk, sirkulær økonomi og 

delingsøkonomi.   

Mulige strategier og tiltak samfunnsdelen: 

• Bevisstgjøring om betydningen av forbruk i barnehage og undervisning. 

• Utrede muligheter for en sentral for gjenbruk og utlån av flest mulig varetyper. 

• Kommunen som forbilde i lokalsamfunnet for bærekraftig forbruk og produksjon. 

• Stille krav om bærekraft og kortreiste leveranser i forbindelse med offentlige anskaffelser. 

• Videreutvikle gode avfallsløsninger og avfallstjenester. 

• Utnyttelse av restbiomasse fra landbruket til produksjon av biogass. 
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Bærekraft i et historisk perspektiv: Her ligger en av de største forskjellene på bærekraft før 

og nå. Forbruket av ressurser var mye lavere. Folk benyttet lokale materialer og handlet i det 

hele tatt mindre med omverdenen. Det meste var kortreist og mye var selvlaget. Når noe ble 

slitt eller ødelagt, var reparasjon en selvfølgelig tanke. Lokal stein, tømmer og skifer utgjorde 

store deler av materialene for bygninger. Husene var mindre, rommet færre gjenstander og 

var varmet opp delvis av lokale ressurser. Mange av redskapene og fartøyene var laget av 

tre, og man var flinke til å låne av hverandre og dele. Det aller meste var resirkulerbart. 

Bruken av forurensende materialer som plast var begrenset. Både ressursforbruket og 

klimaavtrykket var mindre. De første som fikk bil, nøyde seg i hvert fall med en. Forbruket av 

avfall var mye lavere og større andel av det enn nå, kunne bli liggende uten å skade naturen. 

Nøysomheten gjorde at man hadde terskler for å kaste ting som i dag sees på som verdiløse.  

  

 

3.13 Stoppe klimaendringene 
Mål 13 har høy prioritet på alle nivåer, og er ett av de områdene hvor 

Kvænangen kommune kan bidra globalt. Hele kloden deler ulempene 

forbundet med utslipp av klimagassene og global oppvarming. For dette 

målet er det en interessekonflikt mellom ønsket om spredt bosetting og 

sentralisering. For visse typer fornybar energi, som for eksempel vindkraft, 

er interessekonflikter med utmarksressurser og reinbeite veldig sannsynlig.  

Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

• Redusere bruken av kjøretøyer ved å legge til rette for myke trafikanter og kollektive 

løsninger. 

• Redusere utslipp ved å legge til rette for økt andel av utslippsvennlige teknologier i 

vegtransporten. Fornybar energi kan dempe ulempene forbundet med spredt bosetting. 

• Bidra til reduserte utslipp fra landbruket ved å legge til rette for utslippsvennlige 

teknologier, nullutslipp eller hybrider for traktorer, snøscootere og andre redskaper. 

• Legge til rette for landstrøm, lademuligheter og fornybar energi til fiske- og fritidsflåten. 

• Kommunen går gradvis over til elektriske kjøretøyer/maskiner for egen drift.  

• Velge klimavennlige materialer og løsninger ved etablering og oppdatering av alle typer 

infrastruktur. Herunder benytte mest mulig kortreiste byggeråstoffer og materialer. 

• Stille krav til klimatilpasning i forbindelse med offentlige anskaffelser. 

• Fortsette klimatilpasning i retning av forventet temperaturøkning, mer ekstremvær, 

stigende havnivå og økt skredfare. 
 

Bærekraft i et historisk perspektiv: Folk reiste mindre og kortere, og mer kollektivt. Lavere 

forbruk og mer deling gjorde også at langtransportbehovet var mye lavere. På den annen 

side; motorene som fantes var mindre utslippsvennlige. Tørking, salting, sylting og røyking 

var mye brukte og lite energikrevende konserveringsmetoder for mat. En anekdote, rypene 

ble tatt med snare og ikke med skytevåpen. 

Eldre folk synes å vektlegge klimautfordringene mindre enn yngre generasjoner har. 
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3.14 Liv under vann 
Mål 14 står sentralt i Kvænangen. Naturen og naturmangfold har historisk 

stor appell til befolkningen. Målet er også viktig for næringsutvikling som 

baseres på naturressurser fra fjorden (fiskerier, akvakultur, reiseliv og andre 

maritime/marine næringer). Det er også en sammenheng mellom mål 12 og 

14, fordi gode avfallsløsninger er så viktige for å unngå plast og annen 

forurensning i fjorden.  

Det er interessekonflikter forbundet med mål 14, spesielt mellom tradisjonelle fiskerier og 

akvakultur. Deltakerlovens særbestemmelser om sjøsamiske rettigheter innen fiskeriene er 

en viktig mulighet for personer som ønsker å satse med eget fartøy.  

Mulige strategier og tiltak for kommunens planverk: 

• Tradisjonelle fiskerier og en ren og god fjord for befolkningens matauk skal ikke 

fortrenges vesentlig av oppdrett.  

• Havnene skal ha gode avfallsløsninger. 

• Strandrydding kan gjennomføres for å redusere forekomsten av plast i sjøen. 

• Nasjonale og regionale føringer for vannforvaltning legges til grunn i kommunalt 

planarbeid. 

• Hensyn til vassdrag, i særdeleshet varige vernede. 
 

Bærekraft i et historisk perspektiv: Ivaretakelsen av fiskeriressursene er en broket historie. 

På en måte levde man med småskala fiskerier og høsting av mat fra fjorden/havet. På den 

annen side kom de større fartøyene etter hvert og gjorde store innhugg i enkeltbestander. 

Ikke all ferskvannsforvaltning var vellykket heller. Noen fiskevann ble ødelagt med storbeinte 

garn. Det man tok ut av fjordene ble godt utnyttet, men sannsynligvis har dette blitt enda 

bedre i dag.  

 

3.15 Liv på land 
Mål 15 står sentralt i Kvænangen. Innmark, utmark og naturområdene har 

historisk sett vært både matauk, fritidsarena, mulighet for vedhogst, 

adgang til byggematerialer og ikke minst kultur og stolthet. 

Naturgrunnlaget på land i Kvænangen er en bærebjelke i både norsk, 

samisk og kvensk tradisjon og kultur. Vi har levd med og av naturen, og 

befolkningen ønsker å fortsette med det. Den samme naturen har gitt oss en betydelig 

hyttebefolkning og flere reiselivstilbud. 

Det er tydelige og velkjente interessekonflikter mellom mål 15 og de fleste typer utbygginger 

av infrastruktur og industri. 

Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

• Naturmangfold vektlegges i arealdisponering og landskapspleie. 
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• Styrke bevissthet om sammenhengen naturmangfold og kulturlandskap, samt beskytte 

begge deler. 

• Motvirke gjengroing av kulturlandskap, utsiktssoner og vegskuldre. 

• Utmarksbeite for rein og fe er god ressursutnyttelse. Gode vilkår for beite opprettholdes 

ved at tilstrekkelig areal bevares, og at kvaliteten ikke forringes vesentlig. 

• Bevare vilkår for jakt, fiske og bærplukking, og naturen som en arena for fritid og 

reiselivsaktiviteter gjennom kunnskapsøking blant aktørene. 

• Arbeide for gode vilkår for pollinerende insekter. 

• Avfallsrydding langs veier, stier og møtesteder. 

 

Bærekraft i et historisk perspektiv: Kvænangsværinger var dyktige på å utnytte ressursene på 

land. Takket være naturen, kunne de forbruke i hovedsak kortreiste ressurser.  Vi antar at 

det har vært noen eksempler på ikke bærekraftig bruk av naturen også, gjerne med 

bakgrunn i manglende kunnskap.  

 

 

3.16 Fred og rettferdighet 
Mål 16 er et bærekraftsmål som kommunen i liten grad kan arbeide med på 

selvstendig basis.  

Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

 

• Kvænangen stiller seg positiv til internasjonalt samarbeid av nærings- og kulturell art, 

som ellers er forenlig med kommunens målsettinger, satsinger og kapasitet. 

• Internasjonalt samarbeid vil best kunne skje i enten regional og eller interkommunal regi. 

 

Bærekraft i et historisk perspektiv: Etter andre verdenskrig tok Kvænangsværingene 

utfordringen med å gjenreise samfunnet sitt, som var lagt i ruiner av okkupasjonsmakten. 

Dette skjedde etter fem års undertrykkelse. Vi kan lære av at etter at grunnleggende verdier 

har vært i spill, kan det frigjøre en handlekraft utover det forventelige.  
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3.17 Samarbeid for å nå målene 
Målet er annerledes enn øvrige FNs bærekraftsmål. Samarbeid ikke er et 

mål i seg selv, men et virkemiddel for å nå de andre målene. Mål 17 er 

viktig for samtlige målsettinger og tema i samfunnsdelen. I 

planprogrammet har vi erkjent behovet for å styrke samarbeidet, ikke 

minst fordi godt samarbeid kan skape nye muligheter og virke 

konfliktdempende. 

Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

• Anerkjenne og legge til grunn sammenhengen mellom samarbeid, samskaping og 

innovasjon. 

• Videreutvikle kommunens interkommunale samarbeid innen tjenester, forvaltning og 

samfunnsutvikling.  

• Vi kan både utvide det interkommunalt samarbeidet vi har, og delta i utredninger om mer 

strategisk samarbeid. Vi kan også ta større ansvar som vertskommune.  

• Samarbeid mellom kommune, andre myndigheter, næringslivet og frivilligheten må 

opprettholdes og eventuelt forsterkes. 

• Kvænangen kommune kan bidra til økt samarbeid internt i næringslivet ved å samle 

aktørene og drøfte felles målsettinger og muligheter.  

• Samarbeid er et godt omdømmetema. 
 

Bærekraft i et historisk perspektiv: Samarbeid på det veldige lokale planet, mellom gårder, 

bruk og familier, var både nødvendig og omfattende. Samarbeid eksisterte også mellom 

befolkningsgrupper som samer, kvener og nordmenn. Men, etniske og religiøse forskjeller 

var også en kime til konflikter. Det samiske ordene verddevuohta betegner samhold og 

samhandling basert på respekt og tiltro. Vi kan lære av historien at dialog får man neppe nok 

av. 

 

3.18 Konklusjon om FNs bærekraftsmål 
Følgende av FNs bærekraftsmål anbefales som de prioriterte for samfunnsdelen: 

• 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17. 

Det innebærer at vi vurderer flere strategier og tiltak med bakgrunn i disse målene. Det er 

naturlig at disse målene også synliggjøres med FN-grafikken i samfunnsdelen. Øvrige 

bærekraftsmål (1, 7, 10, 12, 16) kan bli referert til og synliggjort, men ikke like fremtredende 

som de prioriterte målene. For følgende av FNS bærekraftsmål kan vi sannsynliggjøre at 

samfunnet vårt kan bidra til det globale samfunnet ved å utlede strategier og tiltak med 

bakgrunn i: 

• 2, 13, 14, 15. 
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3.19 Bærekraft i et historisk perspektiv oppsummert 
Fordums tider i Kvænangen kunne være et hardt liv, og må ikke romantiseres på gal måte. 

Gjennomsnittlig levealder i Norge har økt med ca 12 år siden 1950 fordi samfunnet vårt har 

blitt bedre. Det skyldes kunnskap, høyere materiell standard, bedre lovverk og det 

sikkerhetsnettet som velferdsstaten utgjør. Kvænangen og det norske samfunnet har blitt 

voldsomt mye bedre for innbyggerne. Velstanden har akselerert de vel femti årene som er 

gått siden det første store oljefunnet i Nordsjøen (Ekofisk, 1969). Vi kan uansett styrke 

bærekraften ved å inspirere flere til å utnytte de lokale ressursene bedre, dele mer, kreve 

mindre og se og lytte til hverandre oftere. Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

• Produsere og selge mer lokalmat, som er sunn, kortreist og ivaretar tradisjonene. 

Matproduksjon og annen lokal utnyttelse av naturressursene, som for eksempel ved, 

kommer godt ut i alle de tre bunnlinjene. 

• Deling av ressurser som utstyr, redskaper, kjøretøyer, fritidsboliger, tilhengere, 

snøscootere, traktorer, båter mm er mer aktuelt enn på lenge. Hvis alle skal eie like mye 

som dagens voksengenerasjon i Norge gjør i dag, er det ikke nok ressurser til alle. Det vil 

til slutt skape grobunn for ufred, samtidig som naturgrunnlaget forvitrer. Delingsøkonomi 

og kollektivisering er igjen mer ettertraktet. God politikk på dette området kan virke 

attraktivt på unge tilflyttere som søker arenaer for å leve ut bærekraftig idealer.  

• Vi kan styrke den interne dialogen i grendene med å gi grendeutvalgene et godt 

lokalpolitisk mandat, og en større rolle i samfunnsutviklingen. 

• De unge må lære mer om å leve av og med naturen. Bare en liten grad av selvberging er 

et bidrag til klimamålene. Lokalmatproduksjon og annen tradisjonskunnskap har en 

egenverdi. Hvis de lokale aktivitetene får oss til å tilbringe flere feriedager lokalt, så 

innebærer også det at klimaavtrykket reduseres. 

• Skape en felles markedsplass for lokal mat, handarbeid, duodji, trearbeider, stein mm, 

samt tjenester. 

• Redusere fokus på materiell rikdom og gi andre verdier større oppmerksomhet. 

• Fortsette arbeidet med å øke kunnskapen om hverandre som folkegrupper, og gjennom 

dialog redusere hatefulle ytringer og diskriminering.  
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4. Utdanningssenter 
4.1 Innledning 
Et mulig nytt utdanningssenter ble vedtatt utredet for å holde på unge mennesker, skaffe 

arbeidsgiverne flere kompetente jobbsøkere og innfri kvænangsværingers ønske om å styrke 

egen kompetanse. Bakteppet er synkende folketall og et lokalt arbeidsmarked med få og 

små private aktører. Kvænangen har også et noe lavere utdanningsnivå enn 

landsgjennomsnittet og nabokommunene. 

Kommunen hadde invitert flere utdanningsinstitusjoner, næringslivet, næringsutviklere, 

interesseorganisasjoner og kommunen selv for å vurdere faglige muligheter, målgrupper, 

samarbeid og infrastruktur. Ordføreren, representanter for Nordreisa VGS, Nord-Troms 

studiesenter, MOWI og Bedriftskompetanse innledet før gruppearbeid og avslutning i 

plenum. Anbefalingene nedenfor er et ekstrakt av seminardeltakernes innspill, systematisert 

og bearbeidet av administrasjonen.  

4.2 Kjernen i problemstillingen 
Hvordan gjennomføre utdanning og styrke den lokale kompetansen uten å måtte forlate 

kommunen? 

4.3 Faglige muligheter 
Senteret anbefales innrettet for å innfri behov for kvalifisert arbeidskraft både i det 

eksisterende næringslivet, og i nye bransjer/næringer som måtte etablere seg1. 

Utdanningsnivå anbefales innrettet etter etterspørselen blant senterets mulige brukere. Det 

innebærer at hele spennet fra grunnskolefag, VGS/fagskole og universitetsstudier bør inngå i 

tilbudet. Etter- og videreutdanning bør inngå i tilbudet. 

Utdanning og kompetanseløft i forbindelse med nye etableringer i kommunen. For 

eksempel; hvis mineralnæringen skulle etablere seg i kommunen, kan senteret ta oppgaven 

med å kvalifisere lokale arbeidssøkere. 

Senteret anbefales innrettet for å ivareta voksenopplæring, språkopplæring i norsk for 

innvandrere/asylsøkere og integrering. En utenlandsk person skal kunne flytte til Kvænangen 

og kvalifiseres til deltakelse i arbeidslivet. 

I Kvænangen kommune er det behov og tjenester innen språkopplæring i samisk og kvensk. 

Pga kommunestørrelsen er det naturlig å samle slike formål, tilbud og tjenester i ett senter, 

framfor å drive flere.  

Et utdanningssenter kan også ivareta en del lokale kursbehov, og være det fysiske 

lærestedet for bedrifter, frivillige organisasjoner og etater mv. Kurs kan være alt fra sjøfart til 

 
1 Eksisterende næringsliv er i hovedsak primærnæringene, akvakultur, matproduksjon, industri, reiseliv, energi, 
varer og tjenester samt offentlig tjenesteproduksjon. Det settes ingen begrensninger – alle er like viktige. 
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kundebehandling, HMS, jegerprøven, behandling av fisk, kunsthåndverk og 

brannforebygging.  

Informasjon, rådgiving og tilrettelegging for innbyggere som ønsker seg en ny karriere.  

Formidling av praksisplasser og utplassering av skoleelever og andre for yrkespraksis. 

Omskolering av grupper som behøver kompetanseløft pga omstilling og nedbemanning.  

Forskning og utvikling kontorsted. 

Forsknings- og kunnskapsformidling til lokalsamfunn og arbeidsgivere. 

Kunnskapsgrunnlag, kartlegginger og (markeds-)undersøkelser for næringsliv og kommunen. 

Bibliotek. 

Frivillighetssentral med utstyrsutlån og gjenbruksbutikk (i konteksten integrering). 

Konklusjon: Mulighetene er svært mange, men vil hele tiden være avgrenset til den reelle 

etterspørselen. Hvis senteret innrettes fleksibelt, er det sannsynlig at bruken og utnyttelsen 

vil være i konstant endring. Det er så mange faktorer som kan påvirke markedet at 

fleksibilitet og konstant utvikling kan bli nøkkelegenskaper for et slikt senter.  

4.4 Målgruppe 
Senteret anbefales ikke innrettet mot smale målgrupper, men bredest mulig. Utdanning er 

ikke noe folk blir ferdig med - behovet er der hele livet. Også eldre personer og pensjonister 

har behov for opplæring og kurs i diverse tema, ikke minst ny informasjonsteknologi som 

omtalt i kapitel 2 om Covid-19.  

Lokalt boende kvænangsværinger ansees som senterets primære målgruppe.  

Senteret anbefales innrettet for å ivareta personer som ønsker å flytte til Kvænangen og 

gjennomføre utdanningsløp herfra, gjerne i kombinasjon med arbeid eller yrkespraksis. 

Personer som ønsker å bo i Kvænangen, men arbeide andre steder (kontorhotell for 

fjernarbeidende). 

Personer som driver egne selskaper, men som mangler et kontorfellesskap. 

Innbyggere og selskaper som behøver midlertidige kontorplasser. 

Primærnæringene og akvakulturnæringen. 

Gründere og etablerere. 

Studenter som deltar i ordinære utdanningsløp over hele verden, men ønsker et annerledes 

sosialt fellesskap. 
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Studenter som ønsker å benytte en bedrift, etat, aktivitet eller annet i Kvænangen som tema 

i faglige oppgaver, for eksempel en masteroppgave. 

Bedrifter som ønsker å gjennomføre kompetanseheving lokalt, og som trenger en lokal 

opplæringsarena over kortere eller lengre tid 

Selskaper som ønsker å ha opplæring, kursing og veiledning som forretningsmodell. Slike 

selskaper kan benytte senteret som arena, og dermed unngå store investeringskostnader.  

Frivillige organisasjoner som ønsker å arrangere kurs og lignende. 

Tilflyttere som ønsker å teste Kvænangen (bolig, jobb, hobby). 

Kvænangen kommune. 

Konklusjon: Målgruppelistingen viser at arena-funksjonen – et sted å virke fra – kan bli svært 

betydningsfull. Senteret kan ha egen produksjon lokalt, men desentralisert arena kan bli 

enda viktigere. Dette forsterkes ved at de digitale mulighetene utvikles med høy fart. Er MS 

Teams og Zoom, slik vi kjenner de i mars 2021, moderne i mars 2022?  

Kvænangens folketall er cirka 1166 innbyggere. En viss, og hittil ukjent, andel av disse ønsker 

å (videre-)utdanne seg. Antall personer som ønsker å flytte til Kvænangen, vil også være 

begrenset. En markedsundersøkelse blant innbyggere, utflyttede kvænangsværinger, og 

bedrifter må til. 

4.5 Samarbeid 
Desentralisert utdanning er «i vinden». Det mangler ikke aktører 

som tilbyr utdanning og samarbeid. Seminaret bekreftet dette 

på det regionale/lokale nivået. Det er ingen grunn til å tenke at 

desentralisering av utdanning og nettverksdannelser for 

kompetanseheving ikke er et verdensomspennende fenomen. 

Utdanning og kompetanseheving er en samarbeidsbransje. 

Institusjonene samarbeider med hverandre, med næringslivet 

og med det offentlige. Det finnes internasjonale modeller som 

visualiserer og setter ord på slike samarbeidsordninger. Se for 

eksempel Quadruple Helix i figuren til høyre. 

Hensikten med Quadruple Helix og lignende modeller er 

innovasjon. Samarbeidende fagmiljøer med forskjellige roller og 

utgangspunkt kan utløse kreativitet og skape løsninger som 

ellers ikke ville sett dagens lys. I Kvænangen kan et nytt 

utdanningssenter fylle rollen som et innovativt utviklingsmiljø 

innenfor næring, utdanning, kultur og forvaltning. Det tar tid å 

bygge slike miljøer, men utbyttet kan bli stort. 
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Regionale samarbeidsaktører: 

• Campus Nord-Troms2 

• Videregående skoler, spesielt Nordreisa og Alta. 

• Opus Alta 

• NAV 

• Ungt entreprenørskap 

• Newtonrommene 

• Menn i helse3 

• Universiteter på Nordkalotten, herunder UiT og Nord universitet 

• Sámi allaskuvla 

• Nord-norsk vitensenter 

• Nord-Troms museum 

• Halti kvenkultursenter 

• Halti næringshage 
 

Lokale samarbeidsaktører: 

• Næringslivet, både lærebedrifter og andre 

• Primærnæringene og akvakulturnæringen. 

• Reiselivet og turistinformasjon 

• Kvænangen språksenter 

• Kulturskolen 

• Kvænangen næringsforening 

• Næringsfabrikken 

• NAV 

• Lag og foreninger 

• Kommunens etater, herunder oppvekstsektoren og bibliotekene. 
 

Nasjonale / internasjonale samarbeidsaktører: 

• Universiteter og utdanningsinstitusjoner, alle typer. 
 

Listen er ikke uttømmende. For fjerntliggende institusjoner, som kanskje ikke tar interesse i 

Kvænangen, holder det at de faktisk samarbeider med senterets målgruppe om 

gjennomføring av utdanningsløpene på en desentralisert måte. 

Konklusjon: Gode samarbeidsløsninger kan styrke arena-tanken, dvs at elevene/studentene 

gjennomfører utdanningsløp andre steder, men med utdanningssenteret som 

arbeidsadresse. Ideen om å skape et unikt innovasjons- og utviklingsmiljø inviterer til 

tenkning om å samlokalisere næringsutviklere og næringsforening med utdanningssenterets 

øvrige tilbud. 

 
2 Nord-Troms studiesenter er under oppgradering. 
3 Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 25-55 år som mottar ytelse fra NAV. 
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4.6 Fellesskap – senterets sosiale funksjon 
Seminaret responderte unisont, positivt på å ideen om å skape et sosialt fellesskap i studie- 

og arbeidshverdagen ved utdanningssenteret: 

• Felles kantinetilbud – mat og drikke er nøkkelfaktorer i sosialisering. 

• Sosialisering og integrering av personer med begrensede, lokale nettverk. 

• Utgangspunkt for sosiale, sportslige og kulturelle aktiviteter ved at et godt 
profesjonelt nettverk stimulerer fellesskap i fritiden. 

• Kommersielle, sosiale tilbud (middagsservering, kafe/pub). 

• Boligformidling. 
 

4.7 Infrastruktur  
Innhold og mennesker (marked) kommer foran bygg – vi må vite hva og hvem vi skal bygge 

for. Det er naturlig at innhold bearbeides videre før det konkluderes med nybygg eller ikke. 

Veien til nybygg må uansett gå om grundige behovsanalyser, konsepter, arkitektskisser osv. 

Et eventuelt nybygg bør sees i plansammenhengen «Rocka», dvs skape noe som er ekstra 

attraktivt og kan tiltrekke seg nye innbyggere. Hvis man først bygger; et signalbygg som får 

folk til å løfte øyenbrynene og tenke at Kvænangen kan forbindes med innovasjon.  

Det er viktig å vurdere eksisterende infrastruktur og instanser, for å se hvilken rolle den/de 

kan fylle, før det konkluderes om å investere i nybygg. Det er også nødvendig å gjøre 

behovsanalyser også for utendørs fasiliteter. Kanskje til og med også flytende fasiliteter, 

havneplass, gårdsbruk, verkstedfasiliteter og så videre? 

Hvis Kvænangen kommune velger å planfeste et nytt utdanningssenter, er det viktig å 

komme i gang raskt. Mye raskere enn den tiden det tar å bygge nytt. Det åpner for å benytte 

midlertidige lokaler mens ideen videreutvikles. 

Mulige innhold og krav til bygg: 

• Utdanningssenterets lokaler bør inneholde en felles kafe/kantine, som et sosialt nav i 
bygget. Gitt at senteret skal ha vide åpningstider, kan servering og kafe/pub bli 
aktuelt i de samme lokalene.  

• Brukerfront for informasjon og service, herunder turistinformasjon (i 
kantinen/kafeen/puben), 

• Møterom og konferansefasiliteter, med digital utrustning. 

• Kontorhotell med fellesarealer, stillesoner og noen cellekontorer. 

• Bibliotek – kunnskapsrom – leserom, med studieposisjoner. 

• Senterledelse (kontorer). 

• Digital infrastruktur for fjernundervisning, digitale møter mv. 

• Design, materialvalg og farger som er «Rocka». 
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Det viktigste kravet blir uansett fleksibilitet. Et senter av denne typen vil måtte endre seg

med markedet, ny teknologi, nye konsepter og ikke minst et skiftende aktør- og brukerbilde.

Senteret bør være åpent 24/7 av hensyn til utdanningstilbud i og samarbeid med

amerikanske og asiatiske institusjoner.

Det nærmeste et noenlunde passende bygg som finnes i dag i Kvænangen, er

Flerbrukshuset. En videreutvikling og tilpasning av Flerbrukshuset bør derfor være med

videre som en av flere muligheter.

Bilde: Flerbrukshuset i sentrum av bildet (www.norgeibilder.no).
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4.8 Synergier 
Denne utredningen legger vekt på synergier fordi driftskostnader er viktig. Vurderingene 

våre innebærer samlokalisering av beslektede funksjoner for å redusere på byggdrift, 

bemanning og andre kostnader.  

Bred bruk av senteret, med mange mulige leietakere og brukere, kan styrke inntektene. For 

eksempel; ved å kombinere senteret med frivillighetssentral, kan driften bli billigere fordi en 

slik sentral uansett må ha lokaler. 

4.9 Finansiering 
Mulige kilder er: 

• Tilskudd fra stat og fylkeskommune. 

• Lånefinansiering. 

• Leieinntekter. 

• Bidrag fra næringslivet. 

• Salg. 
 

I første omgang bør det søkes om eller bevilges forprosjektmidler for utarbeidelse av et 

prospekt. Forprospektet bør få i oppdrag å undersøke tilskuddsordninger i større detalj enn 

denne innledende utredningen tillater. 

4.10 Navn 
Navn på denne typen senter er en egen utfordring. Anbefalingen er å benytte plannavnet 

Arena Kvænangen inntil videre.  

Senter er mye brukt. Ved å unngå ordet utdanning, åpner man for en bredere aktivitet. 

Arena passer med anbefalingene ellers. Kvænangen er det geografiske navnet som gir størst 

fellesskap. Et endelig navn får komme på et tidspunkt. 

4.11 For samfunnsdelen  
Denne innledende utredningen viser at det er støtte for å gå videre med ideen om Arena 

Kvænangen. Det er et godt sammenfall mellom de digitale mulighetene som er omtalt i 

kapitelet om Covid-19, og utredningene om et mulig utdanningssenter. Arena Kvænangen 

kan bidra til å styrke økonomisk, sosialt og økonomisk bærekraft. Ikke minst vil redusert 

reisevirksomhet i forbindelse med utdanning, komme klimaet til gode. 

Mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen: 

• Kvænangen kommunestyret planfester Arena Kvænangen som et satsingsområde i 

kommuneplanens samfunnsdel. 

• Arena Kvænangen blir debattema i medvirkningen før planvedtaket for å fange opp flere 

ideer for utviklingen. 

• Arena Kvænangen arbeides videre med som en prioritert hastesak fra det tidspunktet 

kommunestyret bestemmer. 
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• En interessentanalyse / markedsundersøkelse gjennomføres blant innbyggerne, selskaper 

og etater i Kvænangen for å kartlegge behov og interesser for Arena Kvænangen. 

• Prosjektmidler søkes. 

• Prosjektleder engasjeres for å lede etableringen. 

• Risikovurdering/usikkerhetsanalyse gjennomføres. 

• Arena Kvænangen etableres snarest mulig i midlertidige lokaler, med intensjon om å 

flytte til et permanent signalbygg når dette står klart. 

 

 

 

 

 

 

 


