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HÁBMERA SUOHKAN - HAMARØY KOMMUNE 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 

 

Politisk verksted rapport: 

- digital måling 
- gruppearbeidene 

- sterke og svake sider, muligheter og trusler 
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Optimisten – oppgave 

I 2032 er Hamarøy et attraktivt og bærekraftig lokalsamfunn i vekst. De unge 
flytter til. Vi er nettopp kåret til årets bolystkommune i Norge. Samarbeidet i 
kommunen fungerer godt på tvers av sektorer og steder. Lulesamisk har fått 
internasjonal oppmerksomhet som en unik identitet. 

 Hvilke av Hamarøys sterke sider og muligheter har fått virke – hva har 
skjedd? 

 Hva er det som gjør lokalsamfunnet vårt så attraktivt? 

Ta hensyn både til samfunnet og kommunen som organisasjon og tjenesteyter. 

 

Ti innspill på topp 

Tung satsing innen oppvekst (barnehage, skole, VGS, kultur, fritid osv.) bidro til 
at flere bosatte seg hos oss. 

Kommunens økonomi vesentlig styrket – vi skaffet oss handlefrihet samtidig 
som planmessig utvikling og virksomhetsstyring er innført og virker. 

Arbeidsmarkedet er styrket. Gode fagmiljøer og positiv utvikling innen havbruk, 
industri og mineral. Primærnæringene og reiselivet spiller godt sammen. 

Vi innfrir på «boliger til alle» og har nye boligfelt på flere steder. 

Samholdet i kommunen er vesentlig styrket – alle drar i samme retning og vi 
framsnakker hverandre på tvers av steder. 

Lulesamisk kultur, språk og duodje verdsatt og løftet fram. Kommunens 
mangfold ble til en ressurs. 

Friluftsliv, fritidstilbud og møteplasser av høy klasse for alle generasjonene. 

Forlengelse av Nord-Norgebanen og omlegging av E6 er i gang. 

Norges beste på seniorer og eldreomsorg. 

 

 

Sitat fra en skriftlig besvarelse: «Personlig har jeg tatt ut pensjon og jobber frivillig med barn 
og unge». 

  



6 

Sysselsetting – oppgave 

 

Hva er våre sterke sider innen 
næring? Hva bør vi satse på? Hvordan 
bør vi gå fram? Hvordan og med 
hvem samarbeider vi om 
næringsutvikling? 

 

 

 

 

 

 

 

Ti innspill på topp 

Fornybar energi (vann, vind, sol, kraftoverføring). 

Matproduksjon videreutviklet – alle typer og store deler av næringskjedene. 

Besøksnæring med flere og nye tradisjonelle og innovative reiselivstilbud, 
konferanser, festival, friluftsliv, retreats, lulesamisk kultur samt lokalmat for 

alle markeder. 

Mineral, industri og transport videreutvikles. 

Opprettelse av næringshage eller lignende utviklingsaktør for å styrke samspill 
og innovasjon i grensesnittet mellom det offentlige, kunnskapsmiljøer, 

utdanning og næringslivet. Kommunen i samskapingsmodus. 

Pendlere til kommunen følges opp med boligtilbud, jobb til ledsager og andre 
tilbud gjennom oppsøkende virksomhet. 

Kommunale tjenester og tilbud – næringsvennlig kommune. 

Koble bærekraftstematikken til næringsutviklingen. 

Tilrettelegge for fjernarbeid og desentralisert / distribuert utdanning og 
videreutdanning. 

Satse på det vi allerede er gode på – med den gode kompetansen vi har. 
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Attraktivitet - oppgave 

Hva er et attraktivt samfunn? Hva får oss til å bo her – hva holder oss her? 

Hvilke utviklinger skal til for at du/dere vil anbefale «alle» å flytte hit? 

Hvilke 2-4 enkelttiltak vil du se utført for å gjøre lokalsamfunnet mer attraktivt? 

Tenk både kommunen som tjenesteyter og hele samfunnet. 

 

Attraktivitet handler om å utvikle gode og velfungerende kommuner og 
regioner der innbyggere, næringsliv og besøkende ønsker å være. Målet for 
arbeidet med attraktivitet er vekstkraftige og inkluderende lokalsamfunn. 

 

 

 Ti innspill på topp 

Planer for stedsutvikling. 

Få fart på boligbyggingen (mulig utviklingsmotor). 

Styrket kollektivtransport – spesielt internt i kommunen. 

Styrke kommunens tjenester innen oppvekst, helse/omsorg og 
samfunnsutvikling. 

Styrke det interne samarbeidet og tilliten, samt viske ut skadelige skillelinjer. 

Fjernarbeid og desentralisert utdanning – nye digitale muligheter. 

Bruke og dyrke mangfoldet; norsk, samisk og internasjonalt, bygge toleranse. 

Kultur, fritidstilbud og sosialiserende møteplasser for alle. 

Trygghet. 

Servicetilbud lokalt (handel og tjenester). 
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Andre innspill – oppgave 

Denne oppgaven ble gitt helt åpen og uten veiledende tekst til deltakerne. 

 

 

 

Ti innspill på topp 

Rekruttering av unge til politikk og organisasjonsarbeid. 

Effektivisere og strømlinjeforme den kommunale driften. 

Medvirkning spesielt viktig pga nykommunen. 

Venner, nettverk, fellesskap, tilhørighet, «noone left behind». 

Omtale, omdømme, framsnakking. 

Kommunens informasjon til innbyggere og næringsliv. 

Infrastruktur og digitalisering. 

Eget avfallsselskap. 

Skutvikferga i helårsdrift. 

Flerbrukshall på Drag. 

Det samiske er ikke en egen dimensjon i et hvert plantema – det er en integrert 
del av hele samfunnsutviklingen. 
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Sterke sider 
Mye areal, store og mangfoldige naturressurser. 

Kystlinje og adgang til fiskeriområder. 

Næringslivet går godt – har arbeidsplasser. 

Fornybar energi og mineral. 

Reiseliv og fritid (opplevelser, hytter, aktivitet).  

Gründer- og etableringsstøtte, næringsforening. 

Árran og Hamsunsenteret, museer, kulturminner. 

Konserter, festivaler, arrangement, kultur. 

Landbruk og reindrift. 

Lulesamisk språk, kultur, identitet og historie. 

Mangfold norsk, samisk samt 25+ nasjoner. 

Natur for friluftsliv, kultur og reiseliv – land og sjø. 

Mange små foretak er leverandører til de store. 

Lav arbeidsledighet. 

Friluftsliv. 

Nasjonal og regional samferdsel (E6, sjøveis). 

Bosetting av flyktninger – erfaring. 

Svake sider 
Demografi – flere eldre færre yngre, få kvinner. 

Mange pendlerne, legger lite igjen i lokalsamfunnet. 

Sårbar mot hjørnesteinsbedrifter (f. eks. TQC). 

Infrastruktur – vei og havn. 

Areal – uheldig blanding av næring og boliger. 

Rekruttering, de fleste bransjer. 

Kollektivtransport, spesielt internt i kommunen. 

For mange barnevernssaker. 

Langt til spesialisthelsetjenester. 

Arealkonflikter, tross mye ledig areal. 

Planverket er ikke oppdatert. 

Hjemmetjenesten (arbeidsmiljø). 

Avstandsulemper varer og tjenester. 

Infrastruktur og ladepunkt på land og ved sjø. 

Saksbehandlingstid for næringslivet. 

Planmessig styring. 

Leve hele livet. 

Muligheter 
Styrke oppvekstforholdene. 

Videreutvikle eksisterende næringer. 

Fiskerier, torskekvote, sjøsamiske rettigheter. 

Kreative næringer, duodji, retreats. 

Etablere næringshage, styrke næringsforeningen 
og kommunen som vertskap for næringsaktører. 

Kunnskapsarbeidsplasser, offentlige og private 

Fjernarbeid, desentralisert utdanning. 

Bosetting og prøvebo for pendlere og andre. 

Steigenmodellen for VGS, tidlig info om yrkesfag. 

Fornye kommunens organisasjon og tjenester. 

Ny teknologi og digitalisering. 

Lulesamisk kulturfestival. 

Bosetting av flyktninger og innvandrere. 

Legge til rette for bolyst med eksempelvis gratis 
tomter, barnehagegaranti etc. 

Forlengelse av Nord-Norgebanen. 

Flere kvinnearbeidsplasser 

Trusler 
TCQ flytter. 

To kommunekulturer og krevende samarbeidsklima. 

Konflikter, uenighet og negativitet i sosiale medier.  

Knut Hamsun VGS under press. 

Fravær av møteplasser (sosial bærekraft). 

Boligsituasjonen – negativ utvikling. 

Vedvarende opphold i ROBEK. 

Mangel på arbeidskraft og kompetanse. 

Reiselivet langvarig svekket (pandemi). 
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Bedriftskompetanses kommentar:  

Denne rapporten er et utdrag av et høyt antall skriftlige innspill, og mange 
muntlige innspill som ble notert av våre seniorrådgivere.  

Verkstedet har tilført planprosessen tilstrekkelig med politiske innspill for å 
forfatte samfunnsdelen i februar 2022. Rapporten sees i sammenheng med 
planprogrammet og kunnskapsgrunnlaget. 

Plantema oppvekst og unge mennesker var av Bedriftskompetanses 
prosessleder forventet å få noe større oppmerksomhet. Oppvekst kommer 
uansett til å bli fulgt opp gjennomgående i hele planprosessen. 

Deltakernes skjema med innspill makuleres ca 1. mars 2022.


