
 

Workshop 27. april 

Resultater fra 5 arbeidsgrupper sammensatt av politikere, kommunale driftsledere, representanter fra næringsliv, lag- og foreninger og andre engasjerte – til sammen 34 personer. 

Arbeidsgruppene fikk i oppgave å drøfte «Skånland 2030» og finne målsetninger de mener det er viktig for kommunen å jobbe mot. 

Innspillene er forsøkt sortert i målsetninger (sorte kulepunkt) og tiltak/strategi (hvite kulepunkt). 

 
Godt for alle å bo og leve i Skånland kommune Stedsutvikling Næringsutvikling og arbeidsplasser 

 
 Legge til rette for et trafikksikkert miljø og god 

infrastruktur 
o Alle skolene skal ha gang-/sykkelvei i en radius på 4 

km 
o Legge til rette for et bedre offentlig transporttilbud 
o Bredbånd til alle innbyggere og bedrifter i hele 

kommunen 
 Alle barn skal ha mulighet til å delta i aktiviteter, 

uavhengig av økonomi og sosial status 
 Skape trivsel i hele kommunen 

o Tilrettelegging for kulturelle aktiviteter 
o Utvikle nye tilbud innen fritid 
o Etablere gode, inkluderende møteplasser 
o Utvikle et godt samarbeid med frivilligheten og lag- 

og foreninger 
o Desentralisert bosetting og skole-/barnehagetilbud 

 God og verdig eldreomsorg 
o Omsorgsboliger i alle bygder 

 Etablere et videregående utdanningstilbud 
 Etablere gode miljø for barn og unge 

o God standard og tilstrekkelige plasser på skoler og 
barnehager 

 Fremme, motivere til og legge til rette for aktivitet og 
folkehelse 
o Etablere sammenhengende 

turstier/skiløyper/hesteløyper gjennom hele 
kommunen 

 Ha en mer bevisst holdning til ruspolitikk 
 Rent vann til lands og til havs 
 

 
 Skal være den ideelle/beste kommunen å bygge og 

bo i 
o Bidra til mer boligbygging og få folk i tomme hus 
o God tilgang på boligtomter i hele kommunen av 

størrelse på minimum ett mål 
o Legge til rette for både tett og spredt 

boligbygging 
 Utvikle tilbudet innen kultur/idrett/musikk 

o Legge til rette for at det skal bli enklere å utvikle 
fritidstilbud 

o Gratis bruk av kommunale haller/tilbud 
 Ta i bruk hele kommunen 

o Fokus på kartlegging av hvilke ressurser som 
eksisterer og hvilke områder som kan utvikles 

 Legge til rette for nærmiljø med livsløpsstandard  
o Legge til rette for flere utleieboliger, også for de 

eldre 
 Ivareta kulturlandskapet 

o Hindre gjengroing  
o Arbeide for et godt estetisk uttrykk – pålegge 

riving/sanering av forfalne bygninger  
 Samle kommunen ved å fremme lokal identitet – 

kystkultur, samisk, natur, etc. 
 Verdsette og ivareta frivilligheten og dugnadsånden 
 Utvikle Evenskjer som kommune-, handels-, service- 

og logistikksentrum  
 

 
 Etablere en infrastruktur som gir muligheter for 

næringsutvikling 
 Jobbe for en aktiv markedsføring av kommunen 
 Legge til rette for næringsvirksomhet i hele 

kommunen – lokale arbeidsplasser 
o Legge til rette for, og gi støtte til 

nyetableringer og gründere 
o Etablere en næringsplan for aktivt å utvikle, 

samt markedsføre nye og eksisterende 
næringsområder 

o Økt synliggjøring av næringsfondet 
o Næringsforeninga/-forum skal bli aktiv 
o Stimulere til samarbeidsforum for 

distribusjon av kortreist mat 
 Legge til rette for turistnæring 
 Legge til rette for samisk næringsutvikling 

o Utvikle Vilgesvarre som samisk kulturminne 
og museum 

 Legge til rette for primærnæring 
o Øke matproduksjonen 
o Promotere produkter fra kommunen, f.eks. 

gjennom lokale markeder 
o Forsvarlig rovdyrforvaltning – skadefelling av 

jerv/gaupe 
 Legge til rette for sjøretta næring 

o Etablere fiskemottak 
 Kort saksbehandlingstid og svargaranti i 

kommunen 


