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1.

Innledning

Lovhjemmel og bakgrunn
Kvænangen kommune har igangsatt samfunnsplanlegging med hjemmel og pålegg i Lov om
planlegging og byggesaksbehandling (PBL). Lovens formål er bærekraftig utvikling til beste
for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. En oversikt over PBLs mest relevante
lovbestemmelser og er gjengitt i vedlegg A.
Samfunnsdelen er kommunens overordnede plan og dekker alle kommunens roller;
demokratisk arena, samfunnsutvikling, tjenesteyting, forvaltning, myndighet, arbeidsgiver
samt eier av grunn og infrastruktur. Samfunnsdelen skal ivareta både samfunnets utvikling
og kommunen som organisasjon. Samfunnsplanlegging innebærer politisk sett å lede
kunnskapsbasert, systematisk og langsiktig (2021-2032). Planmessig ledelse innebærer også
helhetstenkning - gjennomgående perspektiver og hensyn på tvers av sektorer og
interessegrupper står sentralt.
Planarbeidet for kommunestyreperioden 2019-2023 ble innledet ved at administrasjonen
produserte et kunnskapsgrunnlag. I juni 2020 gjennomførte kommunen et politisk verksted
om framtidsutviklingen. Begge disse aktivitetene har bidratt til viktig grunnlag til planen.
Samfunnsdelen skal utvikles som en overordnet og kortfattet plan. Den skal være
overbygning for kommunedelplaner, temaplaner, strategiplaner samt økonomiplanen. Den
skal inneholde arealstrategier. Kommunestyret vedtok ny kommuneplanens arealdel i 2019.
Dette planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planretningslinjer,
medvirkning, alternative utviklinger, tidsplan samt behovet for utredninger.
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Effektmål for kommuneplanens samfunnsdel
 En overordnet plan som reelt styrer samfunnsutviklingen.
 Planen bygger på en god forståelse av de mest relevante utviklingstrekkene og
dekker alle relevante plantema.
 Tydelig på visjon, målbilde, strategier, satsinger og gjennomgående perspektiver.
 Arealstrategier som ivaretar både næring, folkehelse, samferdsel, stedsutvikling,
naturmangfold og klima.
 Overbygning for kommunens samlede planverk, koblet til økonomiplanen med
handlingsdel med virkning fra 2022.
Prosessmål for planleggingen







2.

Planprosessen er den viktigste arenaen for overordnede diskusjoner om framtid,
bærekraft og attraktivitet i kommunen vår.
Innbyggere, næringslivet og frivilligheten har vært delaktig i utforming av
kommuneplanen.
Samfunnsdelen bygger på god dialog med og innspill fra andre myndigheter.
De politiske vedtakene i planprosessen er godt forberedt og forankret.
Bygger på relevant kunnskap og funn fra arealplanprosessen og omstillingsprosjektet.
Forsterket planprosesskompetanse inspirerer til ledelse gjennom plan
(ledelsesutvikling).

Retningslinjer, forventninger, veiledere og
kunnskapsgrunnlag

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er utarbeidet med tanke på solidaritet med kommende generasjoner.
Bærekraftig utvikling defineres som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov».
«Bærekraftig utvikling» ble først brukt i
rapporten «Vår felles framtid» (Brundtlandkommisjonen, 1987). Den skulle løse
fattigdoms- og miljøproblemer, og bidra til å
forandre måten vi tenker om miljø- og
utviklingsspørsmål. Målenes tidshorisont er
til år 2030. Bærekraftsmålene oppsummeres
ofte som «Sosiale forhold», «Miljø og klima»
samt «Økonomi» som følger vist i figuren til
venstre. De 17 bærekraftsmålene er inndelt i
169 delmål, hvorav mange har stor relevans
for lokal samfunnsutvikling og
kommuneplanens samfunnsdel. Utfyllende
informasjon om FNs bærekraftsmål er tilgjengelig på www.fn.no.
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Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023
Følgende utfordringer legges til grunn av Regjeringen:
•
•
•
•

Et bærekraftig velferdssamfunn.
Et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk
og forsvarlig ressursforvaltning.
Et sosialt bærekraftig samfunn.
Et trygt samfunn for alle.

Planprogrammet tar hensyn til disse forventningene og en omfattende liste av statlige og
rikspolitiske retningslinjer, se Vedlegg B.
Status for interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark (NIVI Rapport 2019:4)
Statlige myndigheter har uttrykt et tydelig ønske om at kommunene videreutvikler
interkommunalt samarbeid. Samarbeid med andre kommuner har i mange år vært en viktig
tjenestestrategi i Kvænangen. Vi har hele 35 registrerte samarbeidsordninger, og er
vertskommune for en av dem. Vi er åpne for å vurdere ytterligere samarbeid.
Veiledere
Statlige myndigheter tilbyr en betydelig mengde temaveiledere som er relevant for
kommuneplanens samfunnsdel. Disse dokumentene er relevante både for kommuneplanen
og underliggende kommunedelplaner. De dekker tema som medvirkning, barn og unges
plass i planprosesser, klima samt samiske forhold. Veilederne er ikke bindene på samme
måte som lov og forskrift, men utfyller retningslinjer og forventninger. Se vedlegg B for liste.
Relevante erfaringsrapporter
Planprogrammet bygger på en rekke forskningsrapporter om lokal samfunnsutvikling. De
viktigste er:






Suksessrike distriktskommuner anno 2018, (Telemarksforsking TF-rapport nr. 442
2018).
Utredning om små kommuner (Telemarksforskning, 2019).
NIVI Rapport 2019:2 Gode grep i Troms.
Hvorfor vokser steder? Knut Vareide (2018).
Tiltak for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i små distriktskommuner
(Telemarksforsking, TF-549/2020).

Regionale retningslinjer
Troms og Finnmark fylkeskommunes planstruktur er i støpeskjeen. Kvænangen kommune
har som intensjon å be om møtetid i regionalt planforum i løpet av planprosessen.
Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel skal, under ideelle omstendigheter, bygge på samfunnsdelen
med tilhørende arealstrategier. Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel 23.
januar 2019. I mangelen på kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende arealstrategier,
utredet kommunen satsingsområder, mål og utviklingsstrategier som grunnlag for
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arealdelen. Det samfunnsmessige grunnlaget er gjengitt i planbestemmelsene (PS2/19) til
arealdelen. Arealstrategiene i den nye samfunnsdelen blir en kombinasjon av å bekrefte
arealdelen, og samtidig tilføre nye strategier og ny merverdi til planleggingen.
Omstillingsplan for Kvænangen kommune 2018–2020
Kvænangen kommune ble i 2017 tildelt omstillingsmidler fra Troms fylkeskommune i tre år,
med mulighet for forlengelse i tre år til. Bakgrunnen for tildelingen var blant annet en svært
høy andel sysselsatte i offentlig sektor, fallende folketall over mange år og en utfordrende
demografi. For å snu trendene skulle arbeidsplasser skapes i privat sektor og gjøre
kommunen mindre avhengig av offentlige arbeidsplasser. Samfunnsplanleggingen skal bygge
på og tilstrebe sammenfall med planene og rapportene i omstillingsprosjektet, der dette er
mulig. Samfunnsdelen skal uansett vurdere nye muligheter.
Kunnskapsgrunnlag
Kvænangen kommune har utarbeidet et eget kunnskapsgrunnlag felles for ny kommunal
planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Kunnskapsgrunnlaget består i tillegg av:









Kvænangen kommune, Utviklingsanalyse (Proneo AS) (november 2017)
Kvænangen kommune, Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (juni 2018)
Kvænangen kommune, Omstillingsplan 2018-2020
Kvænangen kommune, Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (2018)
Kvænangen kommune, Organisasjonsgjennomgang (november 2019)
Kvænangen kommune, Kommuneplanens arealdel (januar 2019)
Kvænangen kommune, Landbruket som ressurs i Kvænangen (juni 2019)
Kvænangen kommune, Gjennomgang av tjenester til personer med
utviklingshemming (juli 2018)

Kommunedelplanene for kulturminner samt idrett, friluftsliv og kultur har også betydelige
faktadeler som inngår i kunnskapsgrunnlaget. Dokumentene gjøres tilgjengelig på
kommunens planportal.
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3.

Eierskap til planprosessen

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble innledet med to politiske verksteder; 23.
januar 2019 og 22. juni 2020. De folkevalgte gav sine innledende innspill til
samfunnsutviklingen, og er godt forberedt på planlegging generelt og medvirkning spesielt.
Figuren illustrerer hvordan arbeidet med samfunnsdelen gjennomføres for å innfri alle
lovkrav og andre myndigheter forventninger, og samtidig ivareta politiske og andre lokale
innspill fra befolkningen, næringslivet og frivillige organisasjoner.

Kvænangen kommune har satt av rikelig med tid til å innhente og bearbeide innspill fra alle
hold som tar interesse. Vi tar sikte på at selve plandokumentet vedtas høsten 2021, etter en
offentlig høringsrunde i sommermånedene.
Arbeidet er politisk organisert med Kommunestyret som formell planmyndighet og
Formannskapet som planutvalg. Kommunedirektør m/ledergruppe samt to planleggere
inngår i den administrative organiseringen.
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Kvænangensamfunnet i et overordnet perspektiv

4.

Rik på naturressurser
Kvænangen kommune forbindes med:











Nærhet til store fiskeriressurser
God plass i fjorder og sund velegnet som oppdrettslokaliteter
Vannkraftressurser for store og små kraftverk
Vind
Ekstraordinært store og attraktive mineralressurser
Plass til landbasert matproduksjon
Reinbeiteområder
Tømmer og andre skogressurser
Vakker natur som grunnlag for helårs reiseliv og aktiviteter
God plass og andre kvaliteter til fritidsbebyggelse (hyttefelt, rorbuanlegg ol).

Naturressursene skal komme lokalsamfunnet til gode i form av økt lokal sysselsetting og
ringvirkninger.
Synkende folketall og høyere gjennomsnittsalder
Kunnskapsgrunnlaget viser at den demografiske utviklingen er Kvænangens største
utfordring. Hvis nedgangen i folketallet fortsetter i samme takt som de siste 20 årene, vil det
bli enda mer krevende å rekruttere nye medarbeidere til privat og offentlig virksomhet.
Rådende framskriving er at folketallet skal fortsette å synke, uansett hvilke scenarier for
innvandring og nasjonal vekst som legges til grunn.
Samtidig med at vi har blitt færre, har vi blitt gradvis eldre. En alderssammensetning med
flere seniorer har konsekvenser for forholdet mellom antall aktive arbeidstakere og antall
pensjonister, som normalt blir mottakere av kommunale omsorgstjenester, før eller siden.
Omsorgstjenestene fordrer dyktige medarbeidere og store økonomiske ressurser.
Synkende folketall og økende gjennomsnittsalder er utviklingstrekk som det tar flere år å
snu. Vi må arbeide langsiktig med å tilføre samfunnet flere arbeidsplasser, og samtidig gjøre
kommunen mer attraktiv som bosted for personer i arbeidsdyktig alder.
I gang med næringsutvikling
Kvænangen kommune er omstillingskommune, og har begynt å høste frukter av denne
ordningen. Bakgrunnen for omstillingsprosjektet er «…en svært høy andel sysselsatte i
offentlig sektor (bare 1 av 3 jobber i privat sektor), fallende folketall over mange år og en
utfordrende demografi. For å snu trendene skal omstillingsmidlene brukes til å skape
arbeidsplasser i privat sektor i Kvænangen og gjøre kommunen mindre avhengig av de
offentlige arbeidsplassene» (sitat fra utviklingsanalysen til omstillingsprosjektet).
Vi forbereder også et nytt prosjekt for å styrke sysselsettingen; «Næringsvennlig kommune»
etter modell fra Innovasjon Norge og med finansiering fra fylkeskommunen.
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Samfunnsdelen skal være koordinert med disse prosjektene, samtidig som planprosessen
skal holde døren godt åpen for helt nye innspill.
Matproduksjon
Fiske, landbruk og reindrift har lange tradisjoner i Kvænangen kommune. Bare for noen tiår
siden var «fiskerbonden» et relevant begrep; folk livnærte seg av kombinasjoner av
primærnæringer, gjerne ispedd sesongarbeid i andre bransjer. Bebyggelsen var spredt, og en
betydelig mengde mat ble hentet hjem fra naturen og ved selvhushold. Boform og næring
var delvis sjøsamisk og kvensk kulturarv.
Betydningen av det lokale, tradisjonelle landbruket og de tradisjonelle fiskeriene har avtatt.
Det landes en begrenset mengde fisk i kommunen, og det er langt færre som livnærer seg av
jordbruk nå enn før. Oppdrettsnæringen har etter hvert utviklet seg til en stor næring i
kommunen. Mulighetene for ytterligere matproduksjon til lands har vært gjenstand for en
egen studie «Landbruket som ressurs i Kvænangen» (2019).
Mineralutvinning
Kvænangens muligheter innen mineralutvinning er en naturlig del av
samfunnsplanleggingen. Etterspurte og verdifulle mineraler er kartlagt og delvis utredet.
Kommunen ønsker en inkluderende og konstruktiv prosess med alle aktører som kan bli
påvirket av eventuell framtidig gruvedrift i kommunen. Samfunnsdelen skal behandle disse
mulighetene, og bidra til at kommunen kan ta stilling til flest mulig spørsmål knyttet til dem.
Reiseliv og fritidskommunen Kvænangen
Reiseliv og tilrettelegging for fritidsboliger er godt i gang. Samfunnsdelen kan forventes å
inneholde føringer for fortsettelsen av disse næringene.
Økende regional mobilitet – E6 i utvikling
Innenfor samferdsel er det to viktige, rådende utviklinger:


Veiforbindelsen Kvænangen-Alta, har blitt kraftig forbedret de siste årene. Kjøretiden
og transportkostnadene er betydelig redusert. Dette har forenklet utveksling av
varer, tjenester og arbeidskraft mellom Kvænangen og Alta.



I 2021 kan vi forvente byggestart i sydlig retning ved at Nye Veier AS skal bygge en ny
E6 vegløsning med tunneler gjennom Kvænangsfjellet. Prosjektet vil redusere
kjøretiden mellom Kvænangen og regionsenteret Storslett. Også for dette prosjektet
vil utveksling av varer, tjenester og arbeidskraft i begge retninger forenkles.

Økte mobilitet kan også gjøre interkommunalt samarbeid og andre offentlige
samfunnsfunksjoner enklere, billigere og ikke minst tryggere. Nye muligheter som følge av
E6 utviklingene er sentrale for kommuneplanens samfunnsdel.
Pendling til og fra andre kommuner.
Kommunen har en høy grad av pendling, spesielt ut av kommunen.
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Sesongbeboere – reindriftsutøverne
Kvænangen er en viktig reindriftskommune med fem reinbeitedistrikter i vår-, sommer- og
høstsesongen. Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet, avdeling reindrift, har rundt 400
personer sommerboplass i kommunen. Under oppholdet i Kvænangen gir disse et løftet bruk
av tjeneste- og aktivitetstilbud i kommunen, og er viktige kunder for lokalt næringsliv (sitat
fra kommuneplanens arealdel).
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5.

Kvænangen kommune som organisasjon

Egen virksomhet er et viktig tema i kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen skal
være planoverbygning til kommunedelplaner som regulerer sentrale leveranseområder som
kultur og oppvekst, helse og omsorg, teknikk med videre. Samfunnsdelen forventes å gi
føringer og prioritere mellom satsinger som påvirker driften av hele kommunen.
Kommunal tjenesteutvikling
Kunnskapsgrunnlaget omhandler tjenestene med tilhørende kostnader, resultater og
utfordringer. Tjenestene må tilpasses den reelle aldersfordelingen i samfunnet, samtidig som
nye lovpålagte oppgaver finner sin løsning.
Digitalisering
Vi er godt i gang med å digitalisere tjenestene våre, til fordel for innbyggerne og de ansatte.
En del tjenester gjenstår, men blir digitalisert så snart ressurssituasjonen tillater.
Organisasjonsgjennomgang
Kvænangen kommune mottok i 2019 en ekstern organisasjonsgjennomgang. Rapporten
anbefaler en administrativ struktur med kommunedirektør og tre sektorledere for
Plan/teknisk, Kultur og oppvekst samt Helse og omsorg.
Kommunal kompetanse
Kvænangen kommune opplever at det er krevende å rekruttere til visse stillinger, både
lederstillinger og enkelte profesjoner.
Kommunale driftskostnader
På en del områder ligger vi høyt i driftskostnader, sammenlignet med andre kommuner.
Kommunal økonomi
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter var negativt (-2,7%) for 2019, etter et
spesielt godt år i 2018 (12,5%). Netto lånegjeld er 113,5 % av brutto driftsinntekter.
Disposisjonsfondet utgjør 12,3%.
Investeringsnivået har vært høyt de siste årene. Det foreligger betydelige planer for å
investere innen helse og omsorg.
Kommunen har ekstraordinære inntekter pga konsesjonskraft og havbruk. Spesielt
havbruksfondet er en ustabil inntektskilde.
Vi utnytter virkemiddelapparatet meget godt, men har fortsatt mer å hente.
Vi forventer at en ny kommuneplan vil fordre ressurser (personale og arbeidsmidler) for å
gjennomføre handlingsdelen. Dette vil kreve stor nøkternhet i driften og evne til å redusere
kostnadsnivået.
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6.

SWOT-analyse
Sterke sider

Svake sider

Store naturressurser av industriell interesse.

Folketallet synker jevnt og trutt.

Friluftsliv for fastboende og tilreisende.

Evnen til å rekruttere ny kompetanse.

Ledige dyrkbare arealer.

Privat sektor består av små og få bedrifter.

Egenarten i tre-stammersmøtet.

Lokal investeringskapital.

Ett kommunesenter, midt i kommunen.

Handelslekkasje, spesielt til Alta og Nordreisa.

Nærhet mellom lokale myndigheter og folk.

Tilbud til unge voksne, i Burfjord spesielt.
«X-faktoren» for de unge har uteblitt.

Nære arbeidsmarkeder i Nordreisa og Alta.
Høy prosjekt- og utviklingskompetanse – bruker
virkemiddelapparatet.

Boligmarkedet.

Bredbånd er godt utbygget.

Kommunale tjenester må moderniseres/
digitaliseres.

Trygt samfunn – begrensede risiki og lite
kriminalitet.

Folkehelsen.

Mangler ladestruktur for elbilisme.

God landbrukskompetanse.

Muligheter

Trusler

Utbygging av havn og industriområder.
Mineralressurser utvinnes og foredles.

Varer og tjenester leveres i økende grad fra
Alta og Nordreisa (handelslekkasje øker).

Landbruk i lys av klimaendringene (lengre
vekstsesong og nye arter).

Ny industri og større næringsinitiativ uteblir –
investorene kommer ikke vår vei.

Innovasjon innen sjømatnæring (makroalger,
landbasert oppdrett, oppdrett nye arter mv).
Foredle marint råstoff og landbruksprodukter –
bredere satsing på matproduksjon.
Videreutvikle og modernisere vannkraften.
Vindkraft og solenergi som fornybare energikilder.

Boligmassen selges til fritidsformål uten påfyll
av nye helårsboliger.
Elevtallet i skolen fortsetter å synke.
Langvarige og dyptgripende
interessekonflikter om arealbruk (sjø og land).

Videreutvikle reiselivet helårs, med flere aktiviteter.

Gjennomføringen av kommunale tjenester
svekkes pga dårlig tilgang på kompetanse.

Hyttekommunen selges aktivt – videreutvikling av
varer og tjenester til fritidsbefolkningen.

Konkurranse om nasjonal og regional politisk
oppmerksomhet samt virkemidler.

Satsing på lokale gründere og samskaping.

Evnen til samhold, samarbeid og samskaping
holder ikke tritt med framtidsbehovet.

Boligbygging gjenopptas – ny boligpolitikk.
Styrke samarbeid med Nordreisa, Alta m. fl i både
offentlig og privat sektor.
Digitalt fjernarbeid.
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Avmaktsfølelse og svekket omdømme.

Kvænangens utfordringsbilde oppsummert

7.

Samfunnets og kommunens utfordringsbilde oppsummeres som følger:





Næringslivet og den lokale sysselsettingen.
Rekruttering og alminnelig attraktivitet blant jobbsøkere.
Kommunens bolig- og fritidsmuligheter innfrir ikke unge menneskers behov.
Modernisering av og innovasjon innen kommunale tjenester.

Disse utfordringene ansees som grunnleggende for Kvænangensamfunnet. Hvis de løses, kan
kommunen forvente økt sysselsetting, vekst og en positiv samfunnsutvikling.

8.

Alternative utviklingsretninger

Bærekraftsvurdering
Regjeringen forventer at kommunal planlegging skal gjennomføres med FNs bærekraftsmål
lagt til grunn, jamfør pkt 2.1 og 2.22. Dette er en ny nasjonal forventning fra 2019. Vi er kjent
med at norske kommuner har løst dette på flere forskjellige måter.
Kvænangens kommune skal gjennomføre en bærekraftsvurdering tilpasset planprosessen og
samfunnsutfordringene våre. Hensikten er å styrke forståelsen av sammenheng mellom
lokale og globale forhold. Bærekraftsmålene går delvis i hverandre; ett mål kan være gunstig
for den økonomiske utviklingen og samtidig ugunstig for miljøet. Det er viktig å beskrive
mulige interessekonflikter på en helhetlig måte, på tvers av sektorer og nivåene globalt,
nasjonalt, regionalt og lokalt.
Vi må ta stilling til om vi skal arbeide med alle bærekraftsmål, eller noen utvalgte. Noen av
målene gjenspeiler Kvænangens utfordringer, handlingsrom og muligheter mer enn andre.
Vurderingen skal identifisere mulige strategier og tiltak for samfunnsdelen.
Kommunestyret skal ta stilling til bærekraftsvurderingen tidlig i medvirkningsfasen etter
stadfesting av planprogrammet.
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Attraktivitet
Attraktivitet dreier seg om målgruppene de tre B-er; befolkning, besøk og bedrifter.
Suksessrike distriktskommuner kjennetegnes ved:







Attraktivitet skapes i samspill mellom kommune, næringsliv, frivillig sektor m.fl.
Samspill om framtiden må bygges på tillit, som igjen kan være en funksjon av
medvirkning og dialog.
Arbeid med attraktivitet er tidkrevende og langsiktig, og passer bedre som et
overordnet plantema enn som et enkeltstående vedtak.
Kommunen må alltid kunne reagere raskt hvis nye muligheter oppstår – dette
omtales også som «beredskap for flaks».
Vekst i næringslivet kommer mest sannsynlig i de bransjene som kommunens
næringsliv allerede er sterke i.
Mangelfulle arealplaner og byggesaksbehandling kan være et hinder for private
investeringer. Det er viktig å fornye bygningsmasse (boliger, næringsbygg) løpende.

Kilde: Suksessrike distriktskommuner anno 2018, Telemarksforskning TF-442/2018.
Vi vektlegger å arbeide med attraktivitet på en helhetlig måte. Telemarksforskings
attraktivitetstabell utgjør et utvalg av områder vi kan satse på. En viktig del av arbeidet med
samfunnsdelen er å gjøre strategiske valg om satsinger som kan øke attraktiviteten.

Tabell fra «Hvorfor vokser steder» (Knut Vareide).
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Det som er best for barna
Tilrettelegging for gode oppvekstsvilkår for barn og unge skal ha høy prioritet. Barn og unge
må derfor få en stor plass i kommunens planverk. Både for å gi barn og unge bedre liv og
sosial trygghet, men også for å styrke forholdet mellom unge mennesker, lokalsamfunnet og
de lokale yrkesmulighetene, i et utviklingsperspektiv. Vi kan styrke troen blant våre unge om
bolyst og blilyst i Kvænangen.
Samarbeid mellom oppvekstsektoren og arbeidsgiverne i kommunen kan bidra til det, og til
arbeidspraksis for elever som trenger et alternativ til vanlig skoleteori.
Dialog og medvirkning med barn og unge, samt foreldregenerasjonen, står sentralt i denne
planprosessen.
Helhetlig politikk for stedsutvikling
Stedsutvikling skal behandles i samfunnsdelen med følgende målsettinger for øye:




Kvænangen skal framstå som en attraktiv for tilflyttere og dagens befolkning.
Bolig-, areal- og transportplanleggingen skal være samordnet1.
Burfjord kan videreutvikles til et godt kommunesenter.

Stedsutvikling er et bredt plantema hvor engasjementet normalt bør være stort. Alle
bygdene i Kvænangen skal være med i vurderingene.
Boligpolitikk for sosial bærekraft og samfunnsutviklingen
Intensjonen er å ta tak i boligsituasjonen tidligst mulig, fordi den er en hemsko for
rekruttering. Samfunnsdelen, arealdelen og boligpolitisk plan kan besvare utfordringer som:













Innfrielse av boligsosiale behov og kommunens plikter og rolle overfor de som er
vanskeligstilt i boligmarkedet. Legge til rette for «leie til eie» og lignende løsninger i
samarbeid med Husbanken og andre aktører.
Tilpasse boligmassen til aldersforskyvningen i samfunnet – flere seniorer skulle
normalt tilsi etterspørsel etter sentrumsnære leiligheter.
Dialog med befolkningen om boligbehov generelt og konkrete ønsker for nye boliger.
Boliger til tilflyttere, herunder også et utleietilbud for «prøvebo».
Modernisere og eventuelt redusere kommunalt, eid boligmasse.
Vurdere nye boligkonsepter, som mikrohus, heltreboliger mv.
Styrke samarbeid mellom kommune, utbyggere, næringsaktører, grunneiere og
Husbanken om boligutvikling.
Øke kunnskapene om virkemidler for boligutvikling.
Bidra til å redusere avgangen av helårsboliger til fritidsmarkedet.
Areal til boligfelt og leilighetsprosjekter.
Stimulere til privat boligbygging.

1

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (Kgl res av 26.09.2014) er lagt til
grunn for kommuneplanens arealdel.

15

16

Forslag til visjon, mål og satsingsområde 2021-2032

9.

Kvænangen kommune – Visjonskonkurranse utlyses
Hovedmål for samfunnsutviklingen i prioritets rekkefølge

Økt næringsaktivitet og
sysselsetting

Attraktivt
lokalsamfunn

Samarbeid

Satsingsområder i prioritets rekkefølge:







Næringsutvikling – flere arbeidsplasser i privat sektor.
Rocka stedsutvikling (se punkt 11).
Boliger for alle.
Barn, ungdom og unge voksne.
Gode helse – hele livet.
Samarbeid og tillitsbygging.

Tallfestet og målbar
Kommuneplanens samfunnsdel skal så langt det lar seg gjøre, inneholde tallfestede
målsettinger. Resultatene skal være mest mulig målbare ved framtidig evaluering av
planverkets nytteverdi.
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10. Gjennomgående perspektiver
Gjennomgående perspektiver er plantemaer med stor betydning, og som gjelder hele
samfunnet samt flere av kommunens tjenesteområder.
Klima
Dette plantemaet er høyt prioritert internasjonalt, nasjonalt og regionalt. Klimautviklingen
påvirker, og påvirkes av, flere sektorer og tjenester. Samfunnsdelen forventes å gi
overordnet politikk for andre planer og enkeltvedtak som påvirker klimautviklingen og
ivaretar klimatilpasningen. Bærekraftsvurderingen vil innlede vårt planarbeid om
klimatilpasning og utslippsreduksjon. Statlige planretningslinjer legges til grunn.
Folkehelse
Både samfunnet, kommunen og den enkelte innbygger har alt å tjene på at vi har en
helhetlig tilnærming til helseutviklingen. Planprosessen skal brukes til å utrede gode
strategier for å styrke folkehelsen. Samhandling med lag og foreninger, trafikkmyndigheter
og bedrifter blir viktig.
Dette gjennomgående perspektivet må sees i sammenheng med satsingsområdet «God
helse – hele livet», som er helse- og omsorgsorientert og skal bygge på oversikten over
befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Vi ønsker å videreutvikle vårt opplegg for samfunnssikkerhet og beredskap i lys av
erfaringene etter Covid-19 pandemien.
Risiko forbundet med Kvænangsfjellet (skred over vei og trafikkulykker) erstattes av
alminnelig risiko forbundet med store tunneler (for eksempel kjøretøybrann i tunnel).
Klimatilpasning videreføres.
Universell utforming
Kommunen har et spesielt ansvar for at personer med nedsatt funksjonsevne.

11. Kommunesenter, områder og grender
Steder og tilhørighet betyr mye i Kvænangen, både kulturelt og politisk. Historiske forhold
påvirker hvordan vi tenker rundt steders og områders utvikling i dag. Det er viktig at vi
knytter utviklingsstrategier til alle områdene og grendene. Strategiene skal underbygge
bolyst og blilyst, gjerne inspirert av attraktivitetstabellen på side 11. Kvænangen kommune
ser på strategier for steds- og grendeutvikling som gode tema å drøfte i medvirkningsfasen.
Rocka Burfjord
Utviklingen i kommunesenteret skal understøtte hele Kvænangen-samfunnets attraktivitet.
Burfjord må utvikles slik at stedet kommer alle innbyggerne i kommunen til gode. Vi skal
tilføre sterkere appell til unge, nysgjerrige og modige jobbsøkere. Tettstedet bør tilføres
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noen tilbud som normalt forbindes med mer urbane strøk, med kultur, flere sosiale
møteplasser samt økt omsetning av varer og tjenester. Miljøgate, utendørs opprusting og
alminnelig forskjønnelse skal bidra til det visuelle. Vi skal legge til rette for fjernarbeid slik at
personer kan bo i kommunen vår selv om de er ansatt andre steder i verden. Vi skal
vektlegge helhetlige løsninger for bolig, handel, tjenester, transport, trafikksikkerhet,
folkehelse og universell utforming. Sentrumsplanen skal lages med innspill fra alle
innbyggerne i kommunen, alle aldre.
Jøkelfjord og Alteidet – arena for ekstremt reiseliv
Jøkelfjord og Alteidets muligheter innen det ekstreme, naturbaserte reiselivet skal legges til
rette for. Randonee, fjordcruise, brevandring og tindeturer er aktuelle kommersielle
muligheter. Den store og viktige satsingen innen sjømat skal videreføres. Jøkelfjord
samfunnshus og Alteidet samfunnshus skal være sosiale møtesteder.
Badderen, Nordstraumen og Kjøllefjord i utvikling
Badderen er et viktig industrielt tyngdepunkt i kommunen. Industri, handel og landbruk skal
videreutvikles. Vi arbeider for å etablere flere fritidsboliger i området. Badderen grendehus
skal være sosialt samlingspunkt.
Indre Kvænangen – helt naturlig
Områdets grønne kvaliteter er et godt grunnlag for naturbaserte næringer. Vi skal øke
matproduksjonen, både volum- og nisjepreget lokalmatproduksjon. Reiselivet skal
videreutvikles med bakgrunn i vern av attraktive naturområder, friluftsliv, gårdsturisme etc.
Skogressursene representerer verdier for fortsatt lokal verdiskapning. Kvænangsbotn
grendehus skal være sosialt samlingspunkt.
Sørstraumen – knutepunkt til natur og næring
Sørstraumen er portalen mot Indre Kvænangen. Området skal videreutvikles med nye tilbud
i grensesnittet mellom næring, kultur og natur. Vi skal tilføre nye fritidsboliger innenfor
rammen av et hensiktsmessig kulturminnevern. De vernede områdene i hele kommunen
presenteres fra Kvænangen næringsbygg. Sørstraumen grendehus skal være sosialt
samlingspunkt.
Ytre Kvænangen – Muligheter mot storhavet
Ytre Kvænangen er rik på ressurser, natur og muligheter. Naturressurser som fiskeri, reiseliv
og mineraler har stort potensiale. Området har en utilgjengelighet som gir attraktive
muligheter. Små bygder langt fra allfarvei har kontraster med bylivet mange i dag lever, og
er dermed et attraktivt reisemål. Tilgjengelighet må sikres gjennom gode kommunikasjoner
for folk og næringsliv.
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12. Andre plantema som er relevant for samfunnsdelen
Samfunnsdelen forventes å utgjøre planoverbygning for en stor bredde av plantema som er
relevante for samfunns- og tjenesteutviklingen.
Utdanning
Kvænangen kommune ønsker å arbeide med nye løsninger for å tilby innbyggerne et bedre
utdanningstilbud lokalt. Framtidens arbeidsliv innebærer at yrkesaktive personer må etterog videreutdanne seg gjennom hele yrkeskarrieren. Behovene gjelder alle sektorer og både
VGS, fagskole og høyere utdanning. Vi ser i retning av et innovativt utdanningssenter med
utstrakt bruk av digitale løsninger. I tillegg kan et slikt senter støtte elever og studenter med
bibliotek og et sosialt fellesskap. Målsettingen er at en større del av utdanningen skal kunne
gjennomføres uten å måtte flytte fra Kvænangen.
Naturmangfold
Dette plantemaet er relevant i Kvænangen kommune, som har flere av sine mulige
næringssatsinger og fritidsaktiviteter knyttet til naturressursene. Både fiskeriene,
oppdrettsnæringen, reiselivet, landbruket, mineralnæringen, fornybar energi og friluftslivet
påvirker naturmangfoldet. I tillegg er det viktig at infrastruktur, samferdsel og aktivitet
gjennomføres slik at naturmangfoldet ikke svekkes utover hva som kan ansees som
bærekraftig.
Jordvern og landskapsvern
Som en kommune med lange og nye muligheter innen landbruk, og med et attraktivt
kulturlandskap, er det naturlig å sette landskap og jordvern på dagordenen i samfunnets
øverste planverk. Det er en sammenheng mellom landskapsvernet og
kulturminneforvaltningen omtalt nedenfor.
Samisk og kvensk
Samisk og kvensk kultur har bidratt til å forme det samfunnet vi har i dag. Kvænangen
kommune ønsker å ta vare på samfunnets historiske identiteter, tradisjonskunnskap og
næringsmuligheter som følger med det samiske og kvenske blant oss, herunder også
sjøsamiske fiskeres rettigheter i henhold til Deltakerloven §21.
Kulturminnevern
Kvænangen kommunes kulturminneplan, som samfunnsdelen skal utgjøre overbygning for,
er av helt ny dato.
Samfunnsdelen vil behandle strategier, mål og tiltak for kulturminneforvaltningen, og sørge
for en planmessig sammenheng mellom samfunnsdelen og kommunedelplanen.
Kulturminner gir minnerike opplevelser for tilreisende. Vi ser kulturminnene i en
reiselivssammenheng.
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Kulturminnene har også lokal betydning for alminnelig kulturell aktivitet, samt en kobling til
de samiske og kvenske kvalitetene i samfunnet vårt.
Integrering av utenlandske tilflyttere
Vi er forpliktet til å gi utenlandske tilflyttere et godt liv og gode framtidsmuligheter. Dette
gjelder spesielt barn og unge.
Fattigdom
Et lokalsamfunn vil alltid ha personer med svak privatøkonomisk situasjon. Muligheter og
virkemidler for å motvirke fattigdom må vurderes som en del av samfunnsdelen. Fattigdom
går lett i arv hvis de riktige grepene ikke tas i tide.
Vannforvaltning
Vannforskriften fastslår at alle vassdrag, grunnvann, kyst- og sjøvann (fra én nautisk mil
utenfor grunnlinjen og inn til land) skal klassifiseres og karakteriseres i enheter kalt
vannforekomster.
Vann er en sentral ressurs i kommunen vår. Vann representerer store naturverdier,
næringsmuligheter, fritidsmuligheter og opplevelser, men er også en del av risikobildet
innen samfunnssikkerheten. Kommunen har seks vernede vassdrag.
Vi inngår Troms og Finnmark vannregion og Nordreisa-Kvænangen vannområde. Nytt
plandokument etter fylkessammenslåingen er under utvikling. Nordreisa kommune stiller
vannområdekoordinator. De nasjonale føringene for oppdatering av de regionale
vannforvaltningsplanene for 2022-2027. Som kommune har vi særskilte ansvar innen
vannforvaltning, i tillegg til at vannforvaltningen påvirker forhold som folkehelse,
naturmangfold mm. Vannforvaltningen er en del av planprosesser som definert i Plan- og
bygningsloven, og er både sektor- og næringsovergripende.
Planutviklingen må vurdere mål og tiltak i lys av pliktene vi har som kommune.
Samferdsel, kollektivtrafikk, myke trafikanter og trafikksikkerhet
Samferdselstilbudet i kommunen er i hovedsak veitransport, samt noen viktige båtruter til
øysamfunnene og de vegløse bygdene/grendene i kommunens ytre del.
Bærekraftsvurderingen vil behandle klima- og miljøaspektet av samferdselen, og mulige
tiltak for samfunnsdelen derav.
Havneutviklingen gjelder både sjømat, transport, kultur, rorbumuligheter samt reiseliv.
Adgangen til kollektiv transport og tilrettelegging for myke trafikanter (gange, sykkel) og
personer med funksjonsnedsettelser (rullestoler, rullatorer og spesialhjelpemidler) er viktig
for miljø, inkludering og folkehelsen.
Arbeid med trafikksikkerhet skal redusere risikoen for ulykker. Vegtrafikken er i utvikling,
ikke minst tungtrafikken på grunn av den økende sjømatproduksjon i Troms og Finnmark. Vi
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må vurdere å planfeste tiltak i lys av at store trafikkulykker er kommunens største risiko,
jamfør helhetlig ROS.
Idrett, friluftsliv og kultur
Kvænangen kommunes kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur, som samfunnsdelen
skal utgjøre overbygning for, er fra 2018. Samfunnsdelen vil behandle strategier, mål og
tiltak for disse plantemaene, og sørge for en planmessig sammenheng mellom
samfunnsdelen og kommunedelplanen.
Samfunnsplanleggingen omfatter kulturelle utfoldelsesmuligheter, for alle i hele kommunen.
Disse plantemaene omfatter både infrastruktur (alt fra kulturhus til enkle stier), organisering
(lag, foreninger og offentlig) til aktiviteter. Samfunnshusene er helt sentrale for samhold,
trivsel og kultur i bygdene. Småbåthavner er i grenselandet mellom kultur og næring, og
åpner for helårs aktivitet for befolkning, reiseliv og fiskere. Vi ser på mulighetene for å senke
terskelen for deltakelse i aktiviteter gjennom delingsordninger for utstyr for friluftsliv,
arrangementer mv.
Fritids- og hyttekommunen Kvænangen
Fritidssektoren er en viktig inntektskilde for oss. Hyttebefolkningen er et positivt innslag i
kommunen. Videreutviklingen av hyttemulighetene må balanseres mot mulige nedsider
innen miljø og kommunale kostnader, samtidig som vi må opprettholde et godt forhold alle
som besøker oss. Jfr rapporten Hytteturismen i Kvænangen kommune (2019).
Arbeidsgiverpolitikk
Personalpolitiske mål og tiltak kan bli en følgekonsekvens av samfunnsdelen, og må vurderes
løpende i planprosessen. Arbeidstakerorganisasjonene inngår i medvirkningen.

13. Arealstrategier
Generelt
Arealstrategiene skal utledes fra andre strategier og satsinger som er et resultat av
planprosessen for kommuneplanens samfunnsdel. Strategiene tas med videre til framtidig
rullering av kommuneplanens arealplan (2019).
Hver enkelt del av samfunnsdelen skal vurderes; hva innebærer dette for arealplanen og
tilhørende forvaltningsansvar. I tillegg, bærekraftsvurderingen og medvirkningen forventes å
få betydning for arealstrategiene.
Overordnede forhold
Klimatilpasning, med særskilte hensyn til havstigning, flom og ekstremvær.
Tilrettelegging for økt sysselsetting i privat sektor.
Alle primærnæringene skal fortsatt ha gode rammer.

22

Samordning og helhetlige løsninger for boligutvikling, transport, grøntareal, kultur, handel,
næring, offentlige tjenester og sosiale møteplasser.
Vern av natur, landskapsformer og kulturminner.

14. Utredningsbehov i planperioden
Følgende utredninger planlegges gjennomført vinteren/våren 2020:





Nytt utdanningssenter i Kvænangen.
Bærekraftsvurdering.
Covid-19 pandemien – erfaringer og mulighetsstudie.
Metode for å koble sammen kommuneplan, kommunedelplaner og
økonomiplan/handlingsplan.

I tillegg kommer visjonskonkurransen. Utredningene skal behandles av kommunestyret før
de legges til grunn for kommuneplanens samfunnsdel.

15. Framdriftsplan, milepæler og medvirkning
Tabellen på neste side viser milepæler i planutviklingen. Innbyggerne, næringslivet og
frivilligheten inviteres til å gi innspill om hele samfunnsutviklingen og kommunens tjenester.
Ungdomsrådet, eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser skal i tillegg
behandle planprogram, utredningene og planutkast.
Medvirkningen skal styrke dialogen med barn, unge og unge voksne om
framtidsmulighetene i Kvænangen.
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Måned 2020 - 2021

Aktivitet

09
20

10
20

11
20

12
20

01
22

02
20

03
20

04
20

05
19

06
20

07
20

08
21

Kunnskapsgrunnlag
Utarbeide forslag til
planprogram
Offentlig høring av
forslag planprogram
Regionalt planforum
Endelig vedtak
planprogram
Bærekraftsvurdering
og andre utredninger
Medvirkning
Politisk behandling av
utredningene
Utarbeide planforslag
Høring av planutkast
Medvirkning
Endelig planvedtak

Møter med lokalt næringsliv, eventuelle investorer, industriaktører samt store grunneiere.
Sees i sammenheng med omstillingsprosjektet og eventuelt næringsvennlig kommune.
Eget møte med reindriftsnæringen.
Lag, foreninger og frivillige interesseorganisasjoner, herunder grendeutvalg og tilsvarende.
Arrangementer med barn i barnehage i samarbeid mellom planleggere, oppvekstsektoren og
FAU. Data fra barnetråkk, tegnekonkurranser og intervjuer.
Møter med elever, enten på skolen eller som kveldsarrangement for ungdomsskole/VGS.
Møte med unge voksne/foreldre om oppvekst og attraktivitet for familier.
Møte med bosatte innvandrere om integrering og rekruttering.
Møte med ansattes tillitsvalgte i kommunens organisasjon, om samfunnsutviklingen,
tjenesteutviklingen, kompetansebehov og andre konsekvenser av kommuneplanen.
Medvirkningen skal skje gjennom møter og utviklingsverksteder i hele kommunen.
Skriftlige innspill skal kunne gis veldig enkelt via kommunens nettside. Kvænangen kommune
vil lytte til forslag om ytterligere medvirkning underveis i planprosessen.
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09
21

Oppslag på skolen
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Vedlegg A Utdrag fra Plan og bygningsloven
Utdrag fra fellesbestemmelsene i PBL
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige,
regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for
vedtak om bruk og vern av ressurser.

kommunale organer, private organisasjoner og
institusjoner, og allmennheten.
Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre
ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke
være mer omfattende enn nødvendig.

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det
skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser
for miljø og samfunn skal beskrives.

Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale
konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde.
Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal,
regional, statlig og privat virksomhet i planområdet.

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i
planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det
samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår
og estetisk utforming av omgivelsene.

Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt
ordning for å ivareta barn og unges interesser i
planleggingen.

Utdrag fra PBLs innledende bestemmelser
Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven. Innenfor
rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov:

Utdrag fra PBL §11 om kommuneplan
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter
samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

a) sette mål for den fysiske, miljømessige,
økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i
kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige
behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene
kan løses

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale
og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte
alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta
utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge
retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale
myndigheter til grunn.

b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og
vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte
områder, temaer eller virksomhetsområder.

c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir
hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller
mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter
kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.

d) legge til rette for verdiskaping og
næringsutvikling
e) legge til rette for god forming av bygde
omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og
levekår i alle deler av landet

Utdrag fra §11 om samfunnsdelen
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som
helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde
en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for
utviklingen i kommunen.

f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale
helseforskjeller, samt bidra til å forebygge
kriminalitet
g) ta klimahensyn gjennom reduksjon av
klimagassutslipp og tilpasning til forventede
klimaendringer, herunder gjennom løsninger for
energiforsyning, areal og transport

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for
sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi
retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og
strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og
ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge
risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig
infrastruktur, materielle verdier mv.

Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for
kommunens egen virksomhet og for statens og regionale
myndigheters virksomhet i kommunen.

i) legge til rette for helhetlig forvaltning av vannets
kretsløp, med nødvendig infrastruktur.
Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer,
oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng
gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning
mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og

Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for
kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og
samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor
kommunens økonomiske rammer.
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Vedlegg B Referansedokumenter
Lover, forskrifter og statlige planretningslinjer
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
 Lov om folkehelsearbeid samt Forskrift om oversikt over folkehelsearbeidet
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
 Lov om kommunal beredskapslikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(Sivilbeskyttelsesloven), samt tilhørende Forskrift om kommunal beredskapsplikt
 Reindriftsloven, Grunnloven og internasjonale konvensjoner (samiske forhold)
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
 Lov om kulturminner (kulturminneloven)
 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
 Lov om barnehager (barnehageloven)
 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
 Lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven)
 Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)
 Forskrift om rammer for vannforvaltningen
 Forskrift om oversikt over folkehelsearbeidet
 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Planretningslinjer og andre nasjonale føringer:
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (mai 2019)
 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, samt
tilhørende veileder (veileder i nettversjon på www.miljodirektoratet.no).
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
 Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
 Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre (St. Meld. 15 (2017-2018))
 Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold (St. Meld. 14 (2015-2016))
 Samhandlingsreformen (St. Meld. 47 (2008-2009))
 Klimatilpasning i Norge – (Meld. St. 33 (2012–2013))
 Folkehelsemeldingen – Gode liv i et trygt samfunn (St. Meld. 19 (2018-2019))
 Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021
 Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020)
 Kulturens kraft – Kulturpolitikk for fremtida (Meld. St. 8 (2018-2019))
 Distriktsmeldingene Bærekraftige byer og sterke distrikt, Meld. St. 18 (2016-2017) og
Levende lokalsamfunn, Meld. St. 5 (2019-2020)
 Bolig for velferd – Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020),
Departementene
 Opplev Norge – unikt og eventyrlig, Meld. St. 19 (2016 – 2017).
 NOU 2016: 18 Hjertespråket - Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk
 Samisk språk, kultur og samfunnsliv – Digitalisering Meld. St. 31 (2019 –2020)

Regionale føringer og rapporter (foreløpig liste):
 Utvikling i økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark i 2019, Fylkesmannen 2020.
 Mineralstrategi for Nord-Norge 2019
 Fylkesplan for Troms 2014-2025
 Regional transportplan for Troms 2018-2029
 Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025
 Regional plan for handel og service Troms 2016-2025
 Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021
 Planprogram Troms vannregion 2022-2027
 Hovedutfordringer Troms vannregion 2022-2027
 Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028
 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske Troms 2016-2021
 Regionalt næringsprogram for landbruket i Troms og Finnmark 2019-2022
 Handlingsplan for Regionalt næringsprogram Troms og Finnmark 2019-2022
 NIVI Rapport 2019:2 Gode grep i Troms.

Relevante veiledere:
 T-1494 Kommunal planstrategi
 T-1492 Kommuneplanprosessen, Miljøverndepartementet
 T-1491 Kommuneplanens arealdel, Miljøverndepartementet
 H-2302 B Medvirkning i planlegging, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 Barn og unge i plan og byggesak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2020.
 Sametingets planveileder, Sametinget
 Håndbok i aldersvennlig lokalsamfunn (2020)
 Plan for friluftslivet ferdselsårer, M-1292 Miljødirektoratet
 IS-2110 God oversikt – en forutsetning for god folkehelse
 Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale
vannforvaltningsplanene (2019), Klima og miljødepartementet
 Klimahjelperen, DSB
 Klimaprofil Troms - et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning (mars 2016/juli 2017).
 Lokal tilpasning til et klima i endring (2011). KS.
 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder, M98-2013, Miljødirektoratet 2013
 Tillit, KS folkevalgtprogram 2019-2023. Kapitel 7 Samfunnsplanlegging.
 Kulturminner og verdiskapning i Nord-Norge, Norsk institutt for kulturminneforskning
(NIKU rapport 66 (2013)).
 Suksessrike distriktskommuner anno 2018, Telemarksforsking TF-rapport nr. 442.
 Utredning om små kommuner (Telemarksforskning, 2019).
 Tiltak for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i små distriktskommuner
Telemarksforsking (TF-549/2020).
 Hvorfor vokser steder? (Knut Vareide, 2018).
 Håndbok i aldersvennlig lokalsamfunn (KS, 2020).

Nord-Troms regionråd:
 Nord-Troms regionråd, Overordnet styrings- og strategidokument 2016-2019
 Kunnskapsgrunnlag 2018, Status og strategier transport infrastruktur i Nord-Troms
 Varsel om en mulig krise, Kompetansebeholdningen i helse- og omsorgsektoren, i
Nord-Troms kommunene, Uit – Norges arktiske universitet 2016
 Omdømmebygging i Nord-Troms, Sluttrapport (januar 2015)
 Entreprenørskaps-satsing i Nord-Troms 2015 -2017 (2014)

Lokale dokumenter:
 Kvænangen kommune, Utviklingsanalyse (Proneo AS) (november 2017)
 Kvænangen kommune, Kunnskapsgrunnlag (juli 2020)
 Kvænangen kommune, Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (juni 2018)
 Kvænangen kommune, Omstillingsplan 2018-2020
 Kvænangen kommune, Organisasjonsgjennomgang (november 2019)
 Kvænangen kommune, Planstrategi 2016-2019
 Kvænangen kommune, Kommuneplanens arealdel (januar 2019)
 Kvænangen kommune, Kystsoneplan 2013 – 2028 (rullert, vedtatt 2015)
 Kvænangen kommune, Landbruket som ressurs i Kvænangen (juni 2019)
 Kvænangen kommune, Gjennomgang av tjenester til personer med
utviklingshemming (juli 2018)
 Kvænangen kommune, Kommunedelplan for kulturminner. Hoveddokument (2019)
 Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur (2018)
 Masteroppgave i stedsutvikling, «Kampen for tilværelsen», Sosiokulturell studie av
utviklingsdiskurser i Kvænangen, Anne Berit Bæhr (januar 2016)
 Hytteturismen i Kvænangen kommune, Økonomiske effekter og strategier
(Kvænangen kommune/Seljeseth 2019).
 Kvænangen kommune, Politisk verksted 22. juni 2020, besvarelser.

