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Styrker

Gründervirksomhet

Stort lokalt engasjement

Fin natur

Lokale råvarer

Fiber og mobilnett

Mangfoldig næringsliv

«Merkevaren Lyngen»

Gode aktivitetstilbud

Muligheter

Ullsfjordforbindelsen

Næringslivet inn i skolen

Skape lærlingstillinger

Styrke primærnæringen
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Svakheter

Befolkningsreduksjon

Mangel på kompetanse innad oppvekst,

helse og administrasjon

Lang saksbehandlingstid

Dårlige veger

Manglende boligforvaltning

Trusler

Ytterligere befolkningsnedgang

Mangel på kapital

Kommunens lånerente

Nordnes



Planmøter i kommunestyret 

Kommunestyremøte 23. april 2020 - planstrategi

• Orientering om dagens situasjon fra administrasjonen

• Gruppevis arbeid med SWOT

• Diskusjonsgrunnlag: Utkast til planstrategi og kunnskapsgrunnlag

• 2 representanter fra ungdomsrådet

• Utfall: kommuneplanens samfunns- og arealdel revideres i perioden

Kommunestyremøte 16. mars, 21. april og 6. mai 2021 - samfunnsdel

• Gruppevis arbeid med satsningsområder, mål og strategier

• Diskusjonsgrunnlag: SWOT, Kunnskapsgrunnlag, forslag til diskusjonspunkter fra planprogrammet, og 
gjeldende samfunnsdel

• 2 representanter fra ungdomsrådet 16. mars, 3 representanter 21. april og 6. mai

• Utfall: gjeldende satsningsområder er fortsatt relevante. Må se nærmere på mål og strategier.



Medvirkning – sentrale interesser

Vår/høst 2019 – kartlegging av utfordringer

• Lyngen næringsforening

• Fiskeri/grendelag Nord-Lenangen

• Industri Furuflaten

• Ressursgruppa for landbruk

• Råd for folkehelse

• Levekårsutvalget

• Rus og psykiatri



Medvirkning II – lag og foreninger

Vår/høst 2021 – hva som skal til for å skape bolyst?

• Furuflaten

• Svensby

• Fastdalen

• Sør-Lenangen

• Nord-Lenangen

• Rottenvika/Lyngseidet

• Råd for folkehelse

• Ungdomsrådet

• Idrettslag

• Landbruk

• Reindrifta



Medvirkning III - spørreundersøkelse

Tilgjengelig på kommunens nettsider 1. juli - 19. september

138 svar

Vi spurte om:

• Tilknytning til Lyngen (bor i Lyngen, oppvokst i Lyngen men bor et annet sted, hytte i Lyngen)

• Alder

• Minst fornøyd med

• Mest fornøyd med

• Hva ville gjort Lyngen til en bedre plass å bo

• Tre ord for å beskrive Lyngen til noen som ikke bor her

• Hva er viktig innen satsningsområdene (boligutvikling, næringsutvikling og samferdsel)



Medvirkning IV – spørreundersøkelse forts.

Tre påstander rangert 1-5                 
(1 helt uenig – 5 helt enig):

• Vi har et godt lokalsamfunn 
(3,77)

• Det er godt å vokse opp i Lyngen 
(3,94)

• Det er jobbmuligheter i Lyngen 
(2,97)

0 10 20 30 40 50 60

1 Helt uenig

1 Helt uenig, 2 Litt uenig, 5 Ganske enig

2 Litt uenig

2 Litt uenig, 3 Verken enig eller uenig

3 Verken enig eller uenig

4 Litt enig

5 Ganske enig

Antall av Det er godt å vokse opp i Lyngen



Aldersfordeling spørreundersøkelse

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 Jeg er under 16 år

 Jeg er mellom 16 og 35 år

 Jeg er mellom 36 og 66 år

 Jeg er over 67 år

Alder





Hovedtrekk i samfunnsdelen 
– det samme men annerledes

Fortsatt fokus på 
områder som fremmer 

vekst

• Men mer presis i 
formulering av mål og 
strategier

Fortsatt samme 
gjennomgående 

hensyn/perspektiv

• Men konkretisert på 
satsningsområder og 
sektorenes virksomhet



Boligutvikling i eksisterende plan (2017-2029)



Eksempel i
planforslag



Føringer til handlings- og økonomiplan

Mål og strategier utformet til å gi 
føringer til HØP

Knytte tiltak til alle strategier

Tiltak sees i et 12-årsperspektiv

Gir oversikt over tiltak som ikke prioriteres

Lettere å se nye tiltak og benkeforslag i 
sammenheng med satsningsområder og tiltak 

som allerede er vurdert



HØP:
Arbeidsmøte
formannskapet
20.10.21

Tiltak: 

Gatelys fra Stigen til 
Rottenvika

Satsningsområde: 
Samferdsel, delmål 1, 

strategi b





Oppsummert

Klare føringer 
for arealbruk

Klare føringer 
for HØP

Klare føringer 
for sektorenes 

virksomhet


