
Spørreundersøkelse
- framtiden i Lavangen

Gjennomført mai 2021

Antall besvarelser: 152



1. Hva er ditt kjønn?

Mann 68

Kvinne 84



2. Hva er din alder?

Jeg er under 16 år - 4

Jeg er mellom 16 og 25 år - 21

Jeg er mellom 26 og 35 år - 26

Jeg er mellom 36 og 45 år - 32

Jeg er mellom 46 og 66 år - 58

Jeg er mellom 67 og 79 år - 11

Jeg er over 80 år - 0



3.Hva er din tilknytning til Lavangen?

Jeg bor i Lavangen, og har bostedsadresse i kommunen - 104

Jeg er Lavangsværing, men bor ikke i Lavangen nå - 32

Jeg eier hytte/fritidsbolig i Lavangen - 10

Jeg planlegger/ønsker å flytte til Lavangen - 6



4. Hvilke satsingsområder mener du er viktigst 
for Lavangen? (flere kryss mulig)

Kommunale tjenester - 55

Unge mennesker - 120

Næringsutvikling - 105

Folkehelse - 45

Infrastruktur og boliger - 72

Samisk identitet - 29

Miljø og klima - 18

Annet - 16



5.Hvilke næringer/bransjer mener du er viktigst for 
Lavangen kommune å satse på i fremtiden?

Industri - 60

Mineralutvinning - 19

Energi og kraft - 34

Reiseliv - 104

Varer og tjenester - 55

Primærtjenester og matproduksjon - 83

Annet - 12



6. Hvorfor? (er disse næringene/bransjene viktigst for deg?)

1 Det er viktig å holde liv i bondelaget slik at inn og utmark kan holdes åpent, og ikke gror igjen. Reiselivet bør også holdes liv og fjerne styrkes da 

vi har en flott natur og kultur i Lavangen vi bør være stolte av. Enkelte elver i Lavangen bør utnyttes for produksjon av energi

2 Bønder og turister er noe av det viktigste i Norge.

3 For til idet er for dårlig

4 Det skaper arbeidsplasser

5 Bevare ungdom i kommun ,skape arbeidsplasser

6 Kommunen egner seg fint til både reiseliv og satsing innen jord- og landbruk. Det er potensiale til å dyrke og drive stort innen landbruk, og kommunen kan 

både tilrettelegge og oppfordre til dette. Derfor er det også sentralt at kommunen satser på bøndene som allerede er etablert i kommunen. Kommunen er 
også en del av Sør-Troms, som har blomstret blant turistene de siste årene. Imidlertid savner jeg at kommunen fronter sin egen natur med vakre fjell og stille 

fjord. Det bør vurderes å satses på promotering i sosiale medier, særlig innen Instagram. Dette er en stor plattform for friluftsentusiaster, og flere profiler fra 

Nord-Norge har fått stor oppmerksomhet her. Jeg finner sjeldent gode naturbilder fra Lavangen av god kvalitet med tilhørende promotering. Spanstind er ofte 
representert i en hashtagg, og er svært populær blant utenlandske og norske turister. Dessverre promoteres fjellet som regel gjennom Narvik, og mange vet 

ikke at fjellet tilhører Lavangen. Dersom kommunen satte Lavangen mer på kartet, og alle de flotte naturopplevelsene som er her (og nærhet til to flyplasser!), 
vil trolig norgesturismen øke - særlig mtp. Norgesferie-feberen som florerer for tiden.

7 For å skape eg fellesskap i Lavangen. Samle folk. Lavangen har ingen steder hvor mennesker kan møtes, for man må til nabokommunene for dette.

8 Fordi grunnlaget allerede er til stede, og det er et stort potensiale for utvikling.

9 Lavangen har fortrinn innenfor disse næringene.

10 Reiseliv har et stort potensialet hvis kommunen legger til rette for utvikling, primærnæring og matproduksjon for å utnytte kulturlandskapet slik at ikke 

kommunen gror igjen

11 Reiseliv er en næring kommunene har naturlige forutsetninger for å ha store muligheter å skape arbeidsplasser i. 

Ved vellykket etablering av industri kan det gi kommunene større private arbeidsplasser.

12 Størst potensiale i en liten kommune som Lavangen.

13 Miljø er viktig for dem som kommer etter oss og viktig å bevare reiselivet

14 Skape arbeidsplasser og "sette kommunen på kartet!"



Hvorfor?

15 fordi at vi i bygda mister unødig ungdommene våre.

16 hindre fraflytting

17 Fordi vi trenger dem!!

18 Trekke folk til bygda og skaffe flere arbeidsplasser

19 Kommunen er en skjult perle. Midt mellom alt Narvik, Sverige, senja, Vesterålen. Nok av turister som passerer kommunen uten å stoppe. Kommunen må gi 

dem en grunn til å stoppe. Kommunen må ta styringen og bygge trappen opp til Henrikkafossen, det er så moderne med slik attraksjon

20 De kan gi arbeidsplasser og varige verdier slik at unge mennesker vil bosette seg og ikke minst trives i kommunen.

21 Få opp trappa!

22 Arbeidsplasser

23 Naturgitte fordeler, og unge gode folk i bransjene

24 Vi må tilrettelegge for arbeidsplasser i vår kommune og fremfor alt ta vare på de vi allerede har. Vi vet hva som har mulighet for positiv utvikling og muligheter.

25 Disse elementene ligger godt til rette det er bare å utnytte og utvikle disse , burde være lett å utvikle flere arbeidsplasser /tilbud med dette .

26 Arbeidsplasser.

27 For å utvikle det vi har her fra før.

28 Landbruket er viktig for å skaffe lokale råvarer, reiseliv for å kunne få flere turister hit til den flotte kommunen vår, varer og tjenester for å ha et godt tilbud til 

innbyggerne og man kan handle lokalt + flere arbeidsplasser

29 Det er ikke nok Lavangsværinger for å overleve.

30 Startgropa med å starte gård

31 Vil gi folk arbeid lokalt



Hvorfor?

32 Reiseliv skaper blest om bygda, industri skaper arbeidsplasser og Primærnæringene sørger for at skog og mark utnyttes best mulig

33 Dette er med på å kunne styrke kommunen og videreutvikle eksisterende næring og samarbeid me ny næring. Spesielt opp mot reiseliv og matproduksjon.

34 Skaper arbeidsplasser.

35 I disse tre områdene bygger vi på ressursene vi har til rådighet.

36 Næringer som kan utøves i Lavangen.

37 Fordi jeg tror at det er utviklingspotensiale i disse bransjene

38 De øvrige næringene innebærer ofte forsøpling og ødeleggelse av naturen vår. 

Jeg tenker derfor at bærekraftig primærnæring og innovativ satsing på varer og tjenester er gode løsninger for å nære lokalsamfunnet.

39 Utviklende, interessant, tilbud til unge og yrkesaktive i bygda, kanskje vurderer flere å flytte til Lavangen, eller unge blir med økt tilbud -

jobb/fritid? Tilpasset næring til ressurser og muligheter

40 Mulighet å bygge eget hus

41 Disse er ikke «viktigst» for meg. Men der jeg ser langsiktig utvikling som kan skape arbeidsplasse

42 Disse bransjene har et potensiale som det er mulig å utvikle videre

43 Det er viktig å få vist fram denne vakre plassen. Gjøre det verdt å stoppe der, ikke bare kjøre igjennom. Økt tilbud til turister, og det å ta vare på

primærnæringene og matprodusenter

44 Få beitet ned gjengrodde områder, aktivt turistnæring skaper flere arbeidsplasser

45 Fremtidsrettede arbeidsplasser vil garantere for at de unge blir værende og nye flytter til Lavangen. 

Et bærekraftig næringsliv med trygge arbeidsplasser bidrar indirekte til at andre ting i kommunen faller på plass.

46 Industri skaper arbeidsplasser. Legge til rette for reiseliv skaper liv i kommunen. Både butikk, hoteller, lag og foreninger osv tjener økonomisk på besøkende

47 Kommunen kan bli en turistmagnet, Midnattsoltrappa, Via Ferrata og hytter i sjøkanten👍



Hvorfor?

48 Dem lager arbeidsplasser og god økonomi.

49 Viktig at vi har næringsliv i bygda. Butikker.

50 Dersom en skal utvikle kommunen må det være arbeidsplasser. En må se utover de tradisjonelle næringene hva som skaper vekst. Hva kan kommune gjøre for 

å tilrettelegge og stimulere for økt næringsutvikling innenfor ny teknologi som nødvendigvis ikke trenger å være sentralisert.

51 Industri skaper arbeidsplasser og utvikling. Reiseliv kan utnytte den fantastiske naturen til fjells og til sjøs. Utnytte beliggenheten kommunen har til flyplasser. 

Samt inngå samarbeid med andre reiselivsbedrifter i området for å skape en solid ferieopplevelse. Legge til rette for nye etableringer, men ta vare på de som er 
der fra før. Uten bønder så forringes bygda. Nedslitte falleferdige gårder skaper et bilde av bygder i forfall. Vi gror ned. Sørge for at gårder kan holdes i hevd. 

Legge til rette for rydding av småskog og kratt. Økonomiske støtteordninger for å vise bygda fram.

52 Skape arbeidsplasser.

53 Arbeidsplasser

54 Viktig og ta vare på det vi allerede har.

55 Tiltrekker seg folk til Lavangen

56 Lavangen har fra gammel av vært en kombinert jordbruks og fiskeri kommune,landbruket burde satses på.

57 For og få flere arbeidsplasser.

58 Jobb muligheter

59 Med tanke på innbyggertallet og ressursene vi har i kommunen er det disse som er mest fornuftige.

60 For at ungdommer i lavangen skal kunne ha et tilholdssted.

61 Arbeidsplasser er viktig for alle, vi kan ikke forvente ny utdannete ungdommer skal komme til Lavangen uten noe å gjøre. Eller 

folk som er i arbeid andre steder skal komme hit uten noen arbeid eller fremtidsutsikter. Har ingen ingen planer selv om næringsutvikling, men om det 
er noen som har det, så bør det legges til rette med tomter evt næringsareal eller mulighet for leie av det. Kontorbygg med lager kanskje?

62 Tar vare på og mulighet for å skape flere arbeidsplasser.

63 Vindmøller er ikke aktuelt



Hvorfor?

64 Realisme

65 Se svar punkt 5.

66 For å få bosetting!

67 Med håp om å produsere arbeidsplasser...

68 Fordi primærnæringene og kortreist mat er det eneste som er bærekraftig over lenger tid og det blir større behov for at 

Norge skal være selvforsynt når det kommer til mat. 
I tillegg er kortreist mat, lokal mat, sesongbaserte matvarer og minst mulig prosessert mat på agenda internasjonalt når det gjelder folkehelse, klima og miljø.

68 Skape ett aktivt attraktivt miljø

70 Fordi industri, kraftproduksjon og mineralutvinning vil ødelegge den vakre naturen vi har og virke svært inngripende på grunneierne.

71 At man kan kjøpe lokal mat

72 Håpet industri og næringsliv vil skape nye arbeidsplasser

73 Man må stille fingeren i jorda og spørre seg hva som er realistisk. Da tenker jeg dette er mest naturlig.

74 Gir varige arbeidsplasser basert på kultur og tradisjonskunnskap.

75 Lavangen har mye og tilby turister. Ett vell av muligheter- men man må leve av noe forøvrig også

76 Det skaper arbeidsplasser til flere.

77 Tror det er fremtidens eksistens fir kommunen

78 Det viktig satsning og eksistensen for kommunen



7. De unge har over tid flyttet fra kommunen vår. Hva mener du skal til for å få ungdommen til å flytte tilbake?

1 Det bør være fristende arbeidsplasser for ungdom og unge. Gjerne ildsjeler som holder liv i ulike aktiviteter/tilbud.

2 Nok boliger og mulighet for arbeid

3 Mindre mobbing i skolen. Og at det ikke gjøres forskjell på folk, hvor dem kommer fra, og hvem de er. Til ett eksempel: 

(… eksemplet er fjernet av personvernhensyn, Offl.§13.1 ledd 1... admin. Lavangen kommune)

4 Arbeid, fritidstilbud, boliger, attraktivt å stifte familie

5 Jobb

6 Arbeidsplasser og attraktive bolig tomter

7 Jobb og bolig

8 Attraktivt boligfelt ved havet. Arbeidsplasser. Tilbud til barn og unge

9 En naturlic årsak er mangelen på jobbmuligheter innen høyere kompetanse og akademisk utdanning. Flere og flere tar høyere utdanning i Norge, og da må 

kommunen utvikle seg i tak med dette. Det er vanskelig å jobbe som advokat, bedrift- og økonomer, moderne teknologi, i tillegg til yrkesretninger som krever 
nærhet til arbeidsplass; politi, ambulanse osv. Det er heller ingen ungdomsinstitusjoner eller lignende i kommunen, slik at fagfolk som vernepleiere, sosionomer 

og barnevernspedagoger kan ikke arbeide i kommunen. Da blir det enklere å bo i kommunen man kan arbeide i, slik som nabokommunen Salangen. I hovedsak 

er det «kun» jobber til lærere og barnehagelærere, helsefagarbeidere og sykepleiere, selvstendig næringsdrivere, yrkesfagjobber som tømrer, elektrikere osv. 
Noen få har annen utdanning og kompetanse, men jobber administrativt i kommunesektoren - og derav ingen flere stillinger tilgjengelig. Ellers er det andre 

årsaker, men jeg tror at kommunen må satse på at de som ønsker å drive selvstendig innen næring, samt personer med høyere utdanning, for å øke 
bosettingen. Det hjelper ikke å ha billige boliger, tomter og lav egenkapital til boligkjøp, hvis personene ikke har jobbmuligheter i kommunen. Kommunen må 

eventuelt promotere tydeligere hvilke jobbtilbud som er i nærheten av kommunen. Unge mennesker som flytter fra kommunen for å ta utdanning, kan oppleve 

at det er vanskelig å komme tilbake grunnet manglende jobbmuligheter, samt lite lokalmiljø, hvor man ikke føler at man passer inn.

10 Attraktive jobber. Fler fritidsaktiviteter. Ungdomssenter?

11 Bedre jobbtilbud, flere tjenester som gjør at det sosiale tilbudet forsterkes



7. De unge har over tid flyttet fra kommunen vår. Hva mener du skal til for å få ungdommen til å flytte tilbake?

12 Jobb

13 Boliger under bypris. De unge må huske hvor bra det var her da de var små, ikke at de kjeda seg i ungdomstiden. Engasjere foreldre i fritidsaktiv iteter på 

tidlig stadie.

14 Det må etableres møteplass for ungdommen. Uten et tilbud til ungdommen så vil dette igjen på sikt medføre at dem ikke ønsker og bosette seg senere i livet. 

Et eventuelt møtested må være en plass hvor ungdomme blir sett, og der hvor dem ser resten av miljøet i kommunen.

15 Jobb

16 Næringsutvikling og aktivitetstilbud til unge foreldre og barn.

17 Arbeidsplasser. Uten arbeid kan man ikke bo i kommunen. Kommunen har og en tiltaksløs holdning til næringsutvikling som gjør at det ikke blir skapt private 

arbeidsplasser heller

18 Flere arbeidsplasser/ fast jobb

19 Boplikt på eiendommer!

20 Jobber og boliger, god barnehagedekning og god skole

21 Nok arbeidsplasser innen for mange yrkesgrupper.

22 Gi dem en trygg og god oppvekst (barnehage/skole), slik at noen kanskje en gang vender tilbake.

23 At det er likhet for loven. At kommunen behandler innbygerne sine med respekt og rettferdig.

24 Selvfølgelig flytter de når eneste arbeidsmuligheter i kommun er sykehjemmet eller skole/barnehage/sfo!

25 Jobb og bolig. Det er ikke værre!!!

26 kanskje flere boliger for unge vil gi de mulighet for pendling

27 uten tilbud for de unge og bolig.



7. De unge har over tid flyttet fra kommunen vår. Hva mener du skal til for å få ungdommen til å flytte tilbake?

28 Mer å gjøre (ute og inne). Flere aktiviteter og ikke bare fotball. Mer tilbud til alt. Bedre veier (lettere å pendle til mulig jobb osv). Flere jobbtilbud//sommerjobb 

(til de under 16 også!!). Veien til Fossbakken burde fikses, hele veien og ikke bare 2/4. Mer kontroller slik at det ikke blir så mye tulle kjøring i sentrum. Burde 
også være mer straff for de som gjør hærværk og ødelegger for resten av ungdom/barn. Bedre hus tilbud (alt et jo hytter nesten eller bare står å faller). 

Kloakken burde IKKE dra rett ut i havet og fjæra. Det stinker om sommeren og ødelegger for Lavangen. Alle ungdommer snakker om hvor ekkelt det er å 

bade pga kloakken. Nesset burde vært ryddet for skjell og sanden er ekkel å grave i (pga kloakk!!). Skolen (ungdomsskolen hvertfall!) burde ha bedre luft på 
klasserommene, burde være gjort noe med hele bygget fra 6-10! Uteområdet er det halvveis ødelagte apparater (bilhjul huskene). Det burde vært nye bøker, 

alle er jo teipet sammen år etter år og de er jo så utdatert at det ikke burde være lovlig å bruke dem!! Skolen burde også males i samme farge fra topp til tå!

29 Arbeid og fritidsaktivter for barn og unge

30 Mulighet til å bygge bolig. Det er jo ingen som vil selge eiendommer til å bygge hus på. Gratis kommunale avgifter i 5 år for de som eier hus og er under 35 år.

31 Arbeidsplasser God skole for ungene Nærhet til matbutikk En proaktiv kommune i forhold til unge familier som vil etablere seg, f.eks billige tomter. Prøve å 

aktivt rekruttere f.eks sykepleiere, fysioterapeuter, kanskje psykologer. Stabile lege- og helsetjenester, det gir trygghet. Gode 
treningsmuligheter, f.eks helsestudio Kanskje en kafé?

32 Arbeid og fritidsaktiviteter

33 Viktig å få på plass tiltak som bidrar til at også unge mennesker oppfatter Lavangen som en ok kommune å bo i. Vil være viktig å få på plass 

via ferata og Midnattsoltrappa i Spansdalen. Kommunen bor også ha en målsetning om å få realisert elveparken som et viktig element i å gjøre Tennevoll 
sentrum mer attraktivt.

34 Reiseliv og kultur og boliger.

35 Arbeidsplasser

36 Gode jobbtilbud

37 Arbeidsplasser, lave avgifter.

38 Arbeid og bolig

39 Arbeidsplasser og miljø og gode kommunale,e tjenester

40 Fast arbeid



7. De unge har over tid flyttet fra kommunen vår. Hva mener du skal til for å få ungdommen til å flytte tilbake?

41 Det er vanskelig å vite. Men tror vi bør bruke ressurser på unge mens de bor her, slik at de ønsker å komme heim igjen etter endt utdanning. Negative ting er 

flere. Vi er for få folk til å få nok mangfold for å få seg venner på skolen, særlig hvis man faller utenfor vanlige aktiviteter, som fotball. Fødetilbud er for dårlig, 
tror ikke det er så lett å gjøre noe med. Dårlige muligheter til utdanning her for de som ønsker det i voksen alder.

42 Jobb og hus

43 Det som jeg har skrevet om arbeidsplasser. Det må være mulighet for boliger, både eie og leie. Vi må bli flinkere å minne om hva vi faktisk har i denne 

kommunen både når det gjelder muligheter for friluftsliv, vi har en god skole, Lauvhallen, basseng, barnehage osv. Vi må ha fokus på ungdommen og at vi 
ønsker at de skal slå seg ned her

44 Arbeidstilbud er en kjent grunn for fraflytting på de fleste steder , flotte Lavangen burde investere mer energi i å gjøre kommunen attraktiv slik 

at tilhøringsfølelsen og tilknytningen ble sterkere for de som vokser opp og de som fortsatt bor her , flere sosiale arenaer etc Mange kloke hoder 
sitter å bestemmer Alt går an for det en brenner for hvis alle er med å drar i samme lasset . Vi må tenke nytt

45 Mulghet for å få bygge hus der man ønsker å bo, utvalg av arbeidsplasser, god lege/helsetjeneste, nærhet til dagligvarebutikk, post, servicetjenester.

46 Jobb

47 Arbeidsplasser

48 Bolig og arbeid.

49 Det må være jobber å komme tilbake til.

50 Tror mer å satse på at ungdommer som er her trives. Når de reiser er de dratt og kommer kanskje tilbake ved etablering. Kanskje Lauvhallen skulle vært 

møteplass på fritiden. Burde kunne brukes av ungdommen. (Men så er vi jo redd for at det blir søppel) . Masse flott natur som kunne vært nyttet med 
motorisert kjøretøy. Frivilligsentralen burde også benyttes av ungdommen. Skal ungdommen flytte tilbake må kommunale tjenester, skole, sykehjem være 

tenkte arbeidsplasser også i fremtiden

51 Arbeid og inkludering.

52 Jobb, muligheit for dem å bygge el evt kjøp av hus. Evt andre aktiviteta for barn i kommun og tilflyttende.

53 Mulighet for å få arbeid. Mulighet til å bosette seg uten at det blir for dyrt.



7. De unge har over tid flyttet fra kommunen vår. Hva mener du skal til for å få ungdommen til å flytte tilbake?

54 Arbeidsplasser!

55 Arbeidsplasser, gode fritidsaktiviteter for dem og deres etterkommere

56 Det er viktig med tilbud for barn og unge når dem bor i kommunen. Slik att de har gode minner fra barndommen om sin hjem tilhørende kommune. Det viktig

ste er jobb for att ungdommen flytter tilbake. Tenker det kan være fint når ungdommen går i 10.klasse å få info va de 
kan jobbe me i Lavangen kommune etter endt utdannelse. Legge til rette for barnefamilier med feks gratis Sfo eller barnehage. Ellers redusert pris. Må finnes go

der i kommunen for at det skal bli mere attraktivt å flytte hit

57 Svarene i spørsmål 4.

58 Boliger, arbeidsplasser, pendlemuligeter.

59 Arbeidsplasser.

60 Jobb, skole og barnehage. Pluss kultur/aktiviteter.

61 Det er lite og ingenting av arbeid i Lavangen, særlig for ufaglærte eller folk som har annen utdannelse enn de tradisjonelle yrkene som elektriker, rørlegger, lær

er, sykepleier, lege etc. 
i tillegg er det svært lite boliger og eiendom i omløp. Foruten dette, er veinettet svært dårlig og gangveier eksisterer nærmest ikke. Ungdom må ha 

et tilbud på noe å drive med og et sted å bygge og bo. I tillegg må man kunne bevege gå og sykle i kommunen uten å måtte gå i trafikkert vei.

62 Se over.

63 Mulighet å bygge eget hus. Samt jobbtilbud

64 Billige avgifter, billige tomter, jobbmuligheter, fritidstilbud, oppvekst og kultur.

65 Arbeidsplasser,tomter og gode kommunale tjenester hvor du får svar på henvendelser innenfor gjeldende frister

66 Spørsmål 4 og 5 er løsningen

67 Økt folketall, avler flere jobber og flere tilbud. Det må være attraktivt for andre å flytte dit også. Flere møter den de vil 

dele livet med, utenfor kommunen. Og det er nok det som ofte stopper at ungdommen kommer tilbake.



7. De unge har over tid flyttet fra kommunen vår. Hva mener du skal til for å få ungdommen til å flytte tilbake?

68 Arbeidsplasser

69 Satse på fritidstilbudene i kommunen. Gi den støtten til LIF som trengs for å kunne ha A-lag, aldersbestemte fotballag, friidrett, ski med mer. 

Gi støtte til andre aktører som skaper aktivitet i kommunen.

70 Srb plasser

71 Tilbud, Arbeidsplasser og plasser å gjøre av seg.

72 Billige barnehage, boliger som det bor folk i, Sfo som ikke har stengt i skoleferier da mange kanskje må pendle på jobb, hjelpe slik at vi beholder vgs i Salangen,

73 Lavangen kommune har mye bra, men uten å være med på å skape nye innovative løsninger på næringsutvikling er lokal ungdom nødt til å flytte ut av kommun

en.

74 Skape aktiviteter som igjen skalper trivsel

75 Jobb muligheter til framtidige yrker

76 Arbeidsplasser selfølgelig. Fokuser på alle godene det er å bo på bygda. Ikke konkurrere med byen for det kan man ikke, men nærheten byen kan man fokusere

på. Og hva med å utnytte bruken av hjemmekontorer til å utvide perspektivet videre feks. kontor landskaper som man kan leie seg inn på, med gode fasiliteter
. Ellers legge til rette for gode barnehager og barne skole

77 Mulighet for arbeid

78 Det trur eg ikke at du får, men dere kan holde på di som allerede bor her.

79 Vanskelig på boligmarkedet, både kjøp og leie. Spesielt leie, det er dårlige kommunale boliger som ikke følges opp med vedlikehold. Det som skal til er nok lett

ere for å få boplass til en grei pris, det er jo ikke alle unge som har råd til store summer i boplass

80 Jobber

81 Bedre skole,bhg,flere jobber å mer fokus på det samiske.

82 Flere fritidstilbud og aktiviteter

83 Jobb og bolig og sosiale tjenester.



7. De unge har over tid flyttet fra kommunen vår. Hva mener du skal til for å få ungdommen til å flytte tilbake?

84 Arbeidsplasser.

85 Jobb, er for få arbeids plasser som er spennende for ungdom.

86 Det er veldig lite jobbmulighet og det er ingen muligheter for ungdom bosatt utenfor tennevoll til å møtes uten å være avhengig av skyss, noe som er svært dårlig

av kommunen

87 Billigere butikk, litt mer mat/kebab sjappe, kanskje litt hamburger også🙄

88 For det første er jeg glad for vær ungdom som drar, det synes jeg er et sunnhetstrekk av de, men når de engang ønsker å komme tilbake hit, må vi være klar. 

Vi må ha 
en form for infrastruktur på plass, regulert areal for div næringsvirksomhet eller etablert næringsvirksomhet som ønsker kvalifiserte arbeidstakere til sin virksomh

et. Hus og leiligheter har nok av for øyeblikket, nå gjelder det å fylle de med liv.

89 Mulighet for å starte en bedrift. Flere kommunale stillinger.

90 Skjønner godt de flytter. Flytta jeg og. Lavangen har ingenting som gjør at det er verdt å komme tilbake.

91 Jobb, tilbud til barn og unge. Fokus på at alle innbyggerme er like mye verdt uansett hudfarge, kjønn eller alder.

92 Arbeid/boliger

93 Især oss med barn har et veldig dårlig tilbud når det gjelder SFO og sommerstenkt barnehage. Hvem vil at sine små mellom 6-

10 år skal være hjemme aleina store deler av sommeren? Og tildubdet om at 
de minste kan være i bhg, er helt urimelig. Ingen barn som er ferdig med bhg ønske å gå tilbake.. så dette er noe jeg ikke skjønner.. hvordan kan sfo være for de an

satte? Har de så god lønn at de kan ta fri hele sommeren?? Jeg kan heller ikke skjønne hvordan de 

kan ta «avspasering» til alle ferier og evt sommerferie. Utenom dette så er det vel og satse litt på oss unge. Hva har vi 
i kommunen? Hva har de andre kommunene som vi søker til? En ting som ofte har blitt snakket om for oss under 30, er disse 100.000 

kr som dere stillte med om det var noen som søkte om det ifm huskjøp. Det er jo også en måte å 
binde oss unge til kommunen. Når det gjelder huskjøp, såner det en fordel at det blir solgt noen også. 

Et eks uten for kommunen. På Træna blir det nå oppfordret til å senge fritidshus som ikke brukes oga «husmangel». Folk vil bo, men ingen vil bygge. 

Da dette er aaalt for dyrt, og kanskje får man ikke tomt dær man ønsker.

94 Arbeidsplasser.



7. De unge har over tid flyttet fra kommunen vår. Hva mener du skal til for å få ungdommen til å flytte tilbake?

95 Skape og tilrettelegge arbeidsplasser for de unge. Bygge attraktive og billige boliger tilrettelagt unge enslige, ungefamilier og aleneforeldre. 

Ha nok barnehageplasser til alle som bosetter seg i kommunen. Kollektivtransport ut av kommunen for de som jobber i kommunene rundt.

96 Boliger og arbeidsplasser er viktig.

97 Billig bolig og jobb.

98 Rimelige tomter. Åpne opp for at folk 

kan få bygge der de ønsker, om ikkje heilt i potetlandet!🥴 God barnehagedekning! Få til billig barnehage, varm mat til ungene, fritidsaktiviterer! Bruk sykehje
mmet som arena for folk i bygda, der man innkluderer bygdefolk og brukere av sykehjemmet! 

Ha åpen « kafe « på sykehjemmet en og annen gang! Loddsalg, opptredener med og av store og små. Kino, få tilbake bygdefestan! La de 

unge få bestemme mer i kommunen! Skjær ned på kostnader i kommunen som ikke gagner så mange ! ( kommuneadm. 😄

99 En varig, god jobb og derfra kommer det egen bolig og familie...

100 Fritidsaktiviteter, kafetilbud.

101 Verdiskapning skape nye arbeidsplasser og et aktivt samfunn

102 Rimeligere utleieboliger, attraktive arbeidsplasser, enklere tilrettelegging for oppstart av egen bedrift. Tidligere og mere intensivert inngripen i barnehage og 

skole for å forebygge mobbing og uønsket adferd. Det sitter mange unge mennesker utenfor bygda vår som har traumer av dette og som ikke vil bo her på 
grunn av det.

103 Mangler spennende arbeidsplasser. Små faglige miljøer i offentlig sektor.

104 Arbeidsplasser, flere ting for barna og gjøre. Flere busser, godt miljø på skolen, bli kvitt bygdedyret

105 Godt miljø. Arbeidsplasser Ting å gjøre etter jobb

106 Mere arbeidsplasser

107 Arbeidsplasser og BOLIGER

108 Arbeidsplasser



7. De unge har over tid flyttet fra kommunen vår. Hva mener du skal til for å få ungdommen til å flytte tilbake?

109 Jobb og bolig ( tomt på hjemgården??) Hvis noen vil bygge et bolighus må kommunen strekke seg langt for å få det til.

110 Flere jobbmuligheter, mer å gjøre for de unge og de som vokser opp der.

111 Jobb, fritidsaktiviteter for barn og unge

112 Gode fritidstilbud og arbeidsmuligheter.

113 Tilgang til bolig. Arbeidsplasser.

114 Jobber. Boliger Tjenester. God bhg og skole

115 Arbeidsplasser og mulighet for lærlingplasser.

116 Flere å billigere boliger. Flere arb plassse

117 Få oppdatert skolegården og barnehagen med ordentlige gummimatter som gulv og moderne lekeapparat. Slik at barnehage og skoletilbudene er mere 

attraktivt. (Se Harstad kommune sine barnehager). Hvem vil forlate sine 7-8åringer hjemme en hel sommer? Veldig dårlig sfo tilbud i kommunen. Det er klart at 
barna som er ferdig i barnehagen ikke ønsker å være sammens med de andre små i flere uker. Og en sommerstengt barnehage er jo heller ikke noe som frister 

å flytte til. Dette skaper problemer for mange. Skikkelige fritidstilbud som ikke trenger å være arrangerte. Kanskje en sykkelpark eller bane? Og ikke bruke 

mange millioner på sentrumet som er planlagt idag. Det er ikke for oss med barn. Elveparken er for de som bor på Lavangsheimen, og ikke nyskapende.

118 Få flere jobber i kommunen, og flere uteområder for barn i vår kommune, flere fritidsaktiviteter.

119 Arbeidsplasser, og bolyst. Få i gang prosess med regulering av områder for nybygg.

120 Flere fritidsaktiviter for barn og unge. Ungdomsklubb for ungdom, eks par dager i uken på frivilligsentral, hvor vi voksne kan se hva ungdommen gjør, nytter

ikke å gjømme de i en mørk kjeller på skolen hvor de kan gjøre akkurat hva de vil uten å bli sett. Flere aktivitet for barn, tilrettelagt leke park på nesset. Andre 
aktivitet for barn mellom 3 og 4 enn bare frisvømming.

121 Få bedre jobb tilbud i kommunen

122 foreldre må fremsnakke kommunen - aktivitetstilbud til unge, ikke bare idrett. Flere forskjellige aktiviteter - legge tilrrette for bolig og hytter der ungdom vil

være. -unge som blir eller kommer tilbake til Lavangen må fremsnakkes. -Unge med samisk kompetanse må stimuleres til å bli i kommune og bruke sin 
kompetanse her - barn og unge må rekrutteres til frivillig arbeid. De er viktig ressurs. Som voksen må vi gi ansvar, veilede og gi muligheter til ungdommen for å 

få respekt tilbake. - det har vært jobbet med scooterløype i mange år. Her må kommunen bidra til etablering slik at unge med denne interessen vil bli i

Lavangen.

123 Foreldre og befolkning i kommunen må fremsnakke kommunens gode kvaliteter. Det må tilrettelegges for bolig, fritidsbolig/hytter slik at ungdommer føler seg 

ønsket i kommunen. Kommunen bør tilby stipend til enkelte yrker som for eksempel innen helse og skole (spesielt samisk lærere). Fritidstilbud til ungdom som
ikke fenges av idrett eller korps, og Scooter løype bør prioriteres. Ungdom og unge voksne som reiser ut før å ta utdanne bør fremsnakke når den kommer til

bake for å avlegge praksis, lærlingtiden eller for arbeide fast.



8.Hva mangler Lavangen for å gjøre kommunen og 
bostedene mer attraktive for tilflytting? (flere kryss 
mulig)

Bedre kommunale tjenester - 30
Flere tilbud innen varer og tjenester - 43
Penere og ryddig sentrum og bygder - 36
Bedre kollektivtransport - 39
Muligheter for å gjennomføre utdanning og universitetsstudier lokalt - 68
Systematisk mottak av nye innbyggere- med oppfølging for de som ønsker det - 26
Styrket boligtilbud for tilflyttere - 70
Bedre fritidstilbud i form av sosiale møteplasser - 81
Flere arbeidsplasser - 123
Annet - 13



9.Hva er de fineste egenskapene ved Lavangen-samfunnet?

1 Flott natur og mange turløyper/skiløyper

2 Naturen.

3 Fin natur

4 Natur og en god kommune å bo i

5 ?

6 Trygghet i lokalsamfunnet.

7 Folket.

8 Naturen...

9 Trivelig befolkning

10 Det er trygt. Rikt kulturliv for den som er interessert i å engasjere seg og delta.

11 Natur og folkelig samhold

12 Natur og oppvekstvilkår

13 En lettdrevet oversiktelige kommune, der «alle kjenner alle»

14 Lokalt og kort vei til tjenester, beslutningstakere og aktiviteter.

15 At vi er liten, og har mye natur med plass til alle

16 Kun naturen. Det er et forferdelig bygd å bo i med sladder og et stort bygdetroll. Og at kommunen driver med mye hemmelighold. Rett å slett en 

drittkommune å bo.

17 at de fleste i lavangen erkjenner som samer.

18 den samiske delen.



9.Hva er de fineste egenskapene ved Lavangen-samfunnet?

19 Mange hyggelige mennesker. Og alle kjenner nesten alle og liker de fleste.

20 Naturen og godt miljø

21 Alle kjenner alle. Trygt og godt. Her finnes «nabokjerringa» fremdeles

22 At vi bor på et vakkert sted, at vi har nærhet til skole, butikk, idrettshall og kommuneadmin. At de eldre får hjelp når de trenger det. Jeg synes kommunen, på 

mange måter, styres på en fin måte.

23 Gode kommunale tjenester

24 sentralt og pen natur

25 Stille og rolig kommune.

26 Natur , samhold , gode kommunale.e tjenester

27 Dugnadsånd - mulig å få til masse Bry seg om og se folk rundt seg For min del - familien er her

28 Nærhet til natur, kort pendleravstand til større steder

29 Jeg håper det går ann å svare inkluderende, lite og oversiktlig. Vi har mange muligheter til å delta i forskjellige former for foreningsliv,aktive mennesker. Her er 

trivelig å bo både for ung og gammel, og det må vi formidle videre.

30 Ting ligger til rette for å få ting til Dugnadsånden eksisterer enda Mange positive tanker og holdninger Dyktige mennesker

31 Fin natur, fjord og fjell.

32 At vi er en liten kommune, alle kjenner alle, og en naturplass.

33 Alle kjenner alle, folk bryr seg, vakker natur

34 Flott natur. Hyggelige folk. Kjennskap til hverandre. Nærhet til flere byer og flyplasser. Tenker vi bor sentralt.

35 Greit og bli gammel ellers svært lite.

36 Alle prate med alle. Inkluderende.

37 Lite og oversiktlig samfunn. Gode muligheter for friluftsliv



9.Hva er de fineste egenskapene ved Lavangen-samfunnet?

38 Inkluderende og trygt samfunn

39 Personlig syns æ att innbyggerne i kommune er veldig åpne og ønsker folk velkommen. Og naturen i sin helhet. Alle turveier med gapahuken, og skiløyper. 

Dette er fantastisk godt gjennomført.

40 At vi har lokal post i butikk.

41 Natur, lave kommunale avgifter, ikke eiendomsskatt.

42 Den fineste egenskapen var å bygge samfunnet med samhold og dugnad. Dessverre er den forsvunnet, no ropes det bare på det offentlige.

43 Beliggenhet og masse flotte turalternativer

44 Lavangen har et ganske lite og enkelt samfunn, som igjen gir mulighet til å leve et relativt fritt og naturlig liv.

45 Lavangen og naturen er utrolig vakker, det samiske + kultur, hyggelige mennesker, folk har tid til en prat, hjelpsomme.

46 Lite,inkluderende, bygdesamfunn

47 Trygghet, barn har en trygg oppvekst og det er lett å vite hvem du skal kontakte for forskjellige tjenester.

48 Åpenhet, smil, imøtekommenhet, hjelpsomhet.

49 Åpent og inkluderende. Fantastiske omgivelser

50 Sosialt sterkt samfunn, der man har kjennskap til de fleste. Man vet man skal henvende seg til i ulike situasjoner.

51 Naturen

52 Vi har det veldig koselig, fin natur og mange fine plasser å gå tur.

53 At vi er inkluderende.

54 Lavangen har en fantastisk natur i stuedøra som en kan videreutvikles. Reiseliv er tilnærmet fraværende, her må kommunen tilrettelegge for nytenking og bidra 

til satsing av en bærekraftig næring i utvikling. Lavangen er kjent som Norges stilleste og peneste fjord, med kort vei til gode fiskeplasser samt nærhet til noen 
av de mest spektakulære fjellområder.

55 Frivillighet, natur, gode tjenester



9.Hva er de fineste egenskapene ved Lavangen-samfunnet?

56 Raushet. Vennlige folk og vakker natur

57 Hyggelige folk! Sosialt!

58 Det finnes flere som ønsker å gjøre mye for kommuen, liten plass og godt samhold hos de fleste.

59 Naturen og fjorden

60 Naturen.

61 Det er sentralt.

62 Lite og gjennomsiktig samfunn som er trygt å vokse opp i.

63 Bygda, naturen,

64 At svært mange stiller opp å skolens arrangementer.

65 Bor sentralt, men litt mye bæsj i havene

66 Lavangen er en god og rimelig kommune å bo i. Vi har gode og velfungerende kommunale tjenester her. Det er sentralt i forhold til annen infrastruktur i vårt 

nærområde da nevner jeg byer og flyplasser, vi har jo mange som dagpendler ut fra Lavangen

67 Naturen. Mange fine folk

68 Fin natur

69 Natur, miljø og kultur.

70 Det er en trygg komunne og bo i.

71 Natur,men kunne gjerne ha vært åpnet opp for lettere tilgang til utmark for alle, og, gratis!

72 Hyggelig befolkning, nesten alle er med på forskjellige dugnader, i idretts klubber, kor og skolekorps musikkundervisning, revy. Det er bibliotek for både store 

og små. Idrettshallen er diger og det er et svømmebasseng i skolebygningen. Skolen regnes som en av de beste...

73 Fiske og naturopplevelser

74 Uberørt natur. Samlokalisering av industri, som gir et ryddigere bilde av fjorden



9.Hva er de fineste egenskapene ved Lavangen-samfunnet?

75 Ildsjelene som holder kulturen i gang, uten å få betalt for det.

76 Fin natur. Men folk er ikke som før merker jeg. Ikke mye inkluderende. Vanskelig å få kontakt med dem

77 Er vel ikke så mange fine egenskaper egentlig

78 Lavangen er en billig komune å bo i.

79 Rolig og oversiktlig

80 Naturen.

81 Natur, menneskene

82 Naturen og turmulighetene.

83 Rent og fredelig!

84 At alle kjenner alle.

85 Natur

86 - familien min - alle kjenner alle....på godt og vondt - samisk kultur har fokus men kan bli bedre på mange arena

87 Når en er oppvokst i et godt hjem, og i trygge omgivelser kan det fineste være hvor som helst. Fineste egenskapene i Lavangen-samfunnet er nok ikke unik, 

men det er en god kommune å vokse opp i, det er små forhold som både er på godt og vondt, og som merkes både i sorg og glede.



10.Lavangen bør markeres seg som: (Flere kryss mulig)

Kulturkommune - 49
Klima- og miljøkommune - 15
Hyttekommune - 23
Opplevelses og arrangementskommune - 50
Pendlerkommune - 29
Innovasjonskommune - 27
Folkehelsekommune - 27
Landbrukskommune - 50
Reiselivskommune - 65
Aldersvennligkommune - 43
Næringskommune - 51
Friluftskommune - 72
Bokommune - 72
Annet - 3



11.Eventuelle andre innspill til planen og planprosessen.

1 Bør bla. Være en egen gjeng som bytter sentrum om sommeren. Feks en gjeng på 4-5frivillige. Kommunale bygg skulle vært oppfordra til advenslyspynting.

2 1: Ikke gjør forskjell på folk. 2: Sats like mye på grisgrendte strøk. Gangvei mellom Spansdalen og Tennevoll, Røkenes, Lia-Soløy.(det er mulig å bruke 

eksisterende gammelvei, gå til sides og å smale inn til bare ett slags fortau der det trengs. Og jeg er sikker på at folk hadde tatt til takke bare med grus til å 
begynne med). 3: Gjør noe i sentrum både vinterstid og ellers (Se til Salangen hva de gjør). 4: Ssts på det samiske.

3 Tenk smart og langsiktig. Hva funker i andre kommuner som har fått en oppblomstring? Søk kunnskap og erfaringer utenfra hos andre

4 Ansett lokale folk i kommunale stillinger der det er mulig.

5 Lavangen må tørre å satse på private arbeidsplasser og legge til rette for at det skal være mulig å starte bedrift. Sammenlignet med nabokommunene er 

Lavangen sitt resultat begredelig.

6 Arbeide for at folk bosetter seg i grendene. Slik det er i dag er det områder som stort sett består av ferie-/fritidshus.

7 Ikke planlegg med mål om å bli store. Alle kommuner jobber mot det samme - å få flere innbyggere. Planlegg med det mål å i beste fall beholde et noenlunde 

stabilt innbyggertall, og fokuser på hva som er bra med det.

8 En lekeplass nede ved Nesset sånn at familier kan komme å campe. Få fjernet bilvrakene som står på Nesset!

9 imøtekomme folk flest.

10 Ikke vits å bygge det tårnet, unger vil klatre i det på fritid uansett hva loven sier og det er da fallfare. Sats heller på å forbedre det vi har og gjør det om fra noe 

falleferdig til brukelig!:)

11 Få opp trappa

12 Ta godt vare på alle innbyggere med ulije behov og ønsker.

13 At vi tar vare på det vi har og jobber videre for at vi er attraktiv.

14 Hvor kan folk sette opp bolig. Har Lavangen ønske om å være egen kommune. Så må dette vises i tiltak. Har kommunen ønske om sammen slåing for å 

overleve, la det komme frem. Må vite mål og mening å jobbe fremover. ng

15 Arealplan med hyttetomter.



11.Eventuelle andre innspill til planen og planprosessen.

16 Tenk langsiktig. Ikke tillate kortsiktige løsninger med mulige miljø-ødeleggelser for raske resultater.

17 Legge tilrette for tomter og oppstart av næringsliv. Ta vare på innbyggere ved å møte dem på en seriøs måte. At man må få svar på henvendelser innenfor 

frister.

18 Tenk positivt og vær hyggelig med hverandre😊

19 Skape et aktivt sentrum

20 Fast og trygge rammer for alle i kommunen og tilflyttere.

21 Sørg for at hele kommunen får utbytte av endringene og ikke bare Tennevoll! Vi er mange som er forferdelig mettet av dette!

22 Drit i klatreveggen og sykkelparken fordi det er å bruke penger på tull og det blir bare en samling av søppel rundt

23 Ser det det snakkes om dett og hint, men tenker at det kunne vært satt et prøveprosjekt om litt mer kollektiv transport innad imellom alle ytterpunktene i 

kommunen å inn til sentrum og ut i bygdene igjen, det kunne vært fint for de som bor på sørsiden å tatt en buss til Tennevoll evt videre ut til Lia om det skulle 
være aktuelt. evt en ettermiddags tur til Salangen med retur en time senere. det kunne være et fint tilbud til de som ikke har bil eller tilgang til det. Tenker på 

unge ungdommer. Tror ikke det er de store kostnadene et slikt prosjekt vil kreve, men gratis er det ikke.

24 Stopp vindkraft utbygging!!! Reduser oppdrett. Legg til rette for landbasert fiskeoppdrett.

25 Lytt til hele folket!

26 Mer inkludering.

27 Lavangen bør ivareta alle sine innbyggere, gi lik mulighet og god omtale til næringslivet. Gi flere muligheter til å bygge hytter og fritidsboliger i utmarken slik at 

det ikke blir reindriften alene som i stor grad stopper det.


