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1 Workshop Folk og Framtid – oppsummering
1.1 Nåsituasjon – gruppearbeid
6 arbeidsgrupper. Gule markeringer viser forslag som gjentok seg i mange grupper.
Turkise markeringer viser overraskende/tankevekkende forslag.
Spørsmål
1 generelt

Sterke sider
• Imøtekommende
befolkning, sett fra en
innvandrers synspunkt, og
vi håper det er sånn for
alle!
•

Høy realkompetanse i
befolkningen,
innovasjonskraft og
kreative folk

•

Skjer mye nå mht
innovasjon og
nyetableringer mv

•

Stor dugnadsånd og
frivillighet

•

Arbeid med
sentrumsutvikling som er
under planlegging

•

Godt butikktilbud sentralt i
kommunen

•

Trygt og oversiktlig miljø

•

Kompakt kommune

•

Gode jobbmuligheter

•

Rikt arbeidsliv

•

Sentrumsutvikling med
gode møteplasser

•

Oppleves positivt å bo i
Øksnes i dag. Kommunen
oppleves å fokusere på
turisme, fiskeri og nye
arbeidsplasser

Svake sider
• Det kan være utfordrende å få
jobb
•

Lite heltidsjobber i Øksnes, stor
andel med deltidsjobber

•

Transporttilbudene er alt for
dårlige i Øksnes for folk som bor
utenfor sentrum. Vanskeliggjør
dagliglivet mht å nå tilbud og
tjenester som eksempelvis
butikker / dagligvarehandel ol

•

Veistandarden, infrastrukturen
generelt mobil, breiband og vei er
ikke bra!

•

Har utfordringer med god nok
formalkompetanse, eksempelvis
situasjonen rundt utdannede
barnehagelærere som vi har pr
nå

•

Mangler
kompetansearbeidsplasser

•

For lite tilrettelagte tomter der folk
vil bo, det er tomter, men mange
vil ikke bo der disse er ledige

•

Lite sosiale møteplasser både
innendørs og utendørs, og med
et generasjonsperspektiv hvor
unge og eldre møtes naturlig

•

Vi mangler et levende torg!

•

For få inntak i barnehagene på
årsbasis

•

Ikke så god nyrekruttering til
frivillighet, dette er viktig

•

Stolthet for fiskerinæringen

•

Gode offentlige tilbud

•

•

Gode boligtilbud og
standard

Sesongarbeid begrenser
nytilflytting/etablering

•

Negativ omtale av kommunen i
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1 generelt
forts

2 Barn og
unge

•

Lite kø

•

Klart definert sentrum

•

Nyetableringer

•

Konserter

•

Innovasjon

•
•

media
•

Fokus på den fattige kommunen
skaper skepsis i befolkning og
potensielle tilflyttere

•

Sentrumsområdet mangler indre
liv

God tilrettelegging for
frivillighet

•

For svak dialog mellom
næringsliv og kommune

Mange engasjerte
Øksnesværinger

•

Eiendomsskatt potensielt negativt

•

For dårlig tiltak for inkludering av
innvandrere

•

Vanskelig for tilflyttere å bli godt
kjent

•

Samfunnet beveger seg fra
fellesskap til individualisme

•

Mobbing og mistrivsel i
kommunen blant barn og
ungdom

•

Manglende mulighet for flytting
mellom skoler

•

Sosiale media - mobbing

•

Det er en gruppe barn og
ungdommer som faller utenom
de aktivitetstilbudene vi har

•

Skolestruktursakene har skapt
mye uro

•

Mangler videregående skole
tilbud

•

Botilbud til elever på vgs – hybler
ol

•

Dårlig grunnskoletilbud (?)

•

Transporttilbud generelt både for
ungdommer og de som ikke
lenger kan betjene egen bil er en
flaskehals som gir en rekke
uheldige konsekvenser

•

Lite lekeapparater

•

Dårlig vedlikehold av lekeplasser

•

Mangler aktivitetsparker i

•

Gode og mangfoldige
organiserte aktivitetstilbud
for den største andelen av
barn og unge

•

Har natteravner

•

Gode oppvekstmuligheter
og aktivitetstilbud

•

God barnehagedekning

•

Unge og barn blir sett og er
med i nettverk

•

Trygge omgivelser

•

Lite mobbing (?)

•

Godt grunnskoletilbud (?)
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nærområder
2 Barn og
unge forts

3 Eldre

4 idrett

5 Kultur

•

Lite tilbud til barn og unge som
ikke driver med organisert idrett –
mange faller fra pga høyt
ambisjonsnivå

•

Rusproblematikk skaper
utrygghet. «Skjult verden»

•

Spørsmål om alle barn og unge
blir sett og forstått

•

Mangler stabilitet rundt
ungdomsklubb

•

Mangler samlingsplasser for
ungdom

•

For dårlige lokaliteter for
barnehage

•

Ikke trygge skoleveier

•

Begrensede jobbmuligheter

•

Lite tilrettelagt for botilbud for
eldre i bygdene, dette i
kombinasjon med transport ol
bidrar til at bygdene tappes for
folk og nettverk

•

Mangler aktivitetstilbud for eldre

•

Mangler transporttilbud for eldre

•

Mangler varierte botilbud

•

Langt til butikk for de som bor i
bygdene – tvinger frem flytting til
sentrale områder

•

Mangler helsestasjon for eldre

•

Mangler organiserte møteplasser
for eldre

•

Holdninger til eldre?

Idrettene særlig gode kår
mht haller og arenaer for
aktivitet i Øksnes

•

Mangler basseng

•

Sliter med nyrekruttering til
frivillighet

Rikt kulturliv generelt

•

Mangler

•

Det er trygt å bo i Øksnes
kommune

•

Gode omsorgstilbud til den
eldre befolkningen

•

En del aktivitetstilbud, inkl.
lag og foreninger for eldre

•

Manglende tilbud på
sykehjemsplass

•

•
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6 Friluftsliv

•

Kulturskole

•

Mange muligheter for
frivillige aktiviteter, eks.
sang og musikk

•

Sliter med nyrekruttering til
frivillighet

•

Manglende kultursatsning

Naturen og omgivelsene i
Øksnes er et stort fortrinn
og en betydelig faktor for
trivsel med
friluftsmulighetene vi omgir
oss med

•

Dårlig veistandard, gang og
sykkelstier og tilrettelagte
områder i sentrum for å drive
utendørs fysisk aktivitet

•

Mangler tilbud på Stø-siden

•

Mangler tilbud for utendørs
aktivitet i sentrum

•

kulturhus/flerbrukshus/kino

•

Godt tilrettelagt (Telltur,
Dronningruta)

•

Fin park utenfor rådhuset
(men kan utnyttes bedre)
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1.2 Fremtidsvisjoner:
Forslag tiltak - Bygder og tettsteder
5
Prioriterte
1.
2.
3.
3.
5.
5.

Forslag tiltak

Antall
poeng

Gode bo- og levevilkår for alle generasjoner i bygder og
tettsteder
Mulighet for å bygge der man vil bo
Tilstrekkelig med utleie- og gjennomgangsboliger
Fortetting, park, aktivt sentrum med apparater og
rekreasjonsmuligheter
Lokale møteplasser i bygder og tettsteder
Flerbrukshus midt i sentrum
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Øvrige forslag som fikk poeng:
Prioritet Forslag tiltak
6.
7.
8.
8.
9.
10.
10.
10.
11.
11.
12.
13.

Myre indre havn; promenade langs hele havna, turområde i
indre havn
Tilrettelegging av næringsarealer
Attraktive tomter, nye boligprosjekt spesielt rettet mot ungdom
Bedre transportmuligheter for beboere som ikke har bil fra
bygder til sentrum
Attraktive tomter for tilflyttere
Grønt og aktivt sentrum
Sammenhengende lysløype mellom Alsvåg, Steinlandsmarka
og Myre
Myre havn – reneste fiskerihavn i landet
Sammenhengende gang- og sykkelsti mellom bygder og
sentrum
Lekeapparater og tufteparker i alle bygder
Bomiljø for all aldersgrupper i bygdene, hele livet
Ta i bruk gjeldende, unnlatte planer – jordbruk, energi, miljø

15
10
10
9
9

Antall
poeng
7
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2
1

Forslag tiltak - Kultur
Prioritet Forslag 5 viktigste tiltak
1.

2.
3.
4.

Kulturhus – kulturarena. Innhold: Sal med gode sitteplasser,
Festsal, klasserom, bibliotek, e-sport arena, tegnerom,
kulinarisk arena
Digital og tilgjengelig informasjon for kultur og idrett
Tilrettelegging for festivaler
Beholde og videreutvikle de kulturtilbud vi har
7

Antall
poeng
24

8
7
6

5.

«Kommunens kulturuke» - presentere tilbud, lag og foreninger
vise seg frem, rekruttering, UKM
Folkets hus (kino, teater) fylt med innhold

5.

Øvrige forslag som fikk poeng:
Prioritet Forslag tiltak
6.
6.
7.
8.
8.
8.
9.

Musikk, kunst og dans inn i skoledagen
Kulturskole også for voksne
Sommer – turistsesong-aktiviteter
En skikkelig kino
Videreutvikle og styrke det kulturelle tilbudet i Nyksund
Visningslokaliteter
Produksjonslokaliteter

5
5

Antall
poeng
4
4
3
2
2
2
1

Forslag tiltak - Idrett
Prioritet Forslag 5 viktigste tiltak
1.
2.
3.
4.
4.
4.
4.
5.

Basseng/folkebad
Breddeidrett for hele befolkningen; tilrettelagte turstier
Varme i Morildhallen
Skatepark
E-sport arena
Turløype Alsvåg-Steinland-Myre
Trimpark al la Kina
Havnepromenade m park – tilrettelagt for spasering m
barnevogn/eldre
Klatrevegg

5.

Øvrige forslag som fikk poeng:
Prioritet Forslag tiltak
6.
6.
7.

Oppkjørte skiløyper for alle generasjoner/nivåer
Alpinanlegg
Uværshule/holla

1.3

Antall
poeng
29
9
8
7
7
7
7
5
5

Antall
poeng
3
3
1

Kart-oppgave – fremtid
•

Nye tur- og rekreasjonsområder knyttet til kulturminner
o Tilrettelagte stier for gående, syklende, rullestolbrukere, vogner
o Merking av og informasjon om kulturminner

•

Søppelhåndtering og toalettfasiliteter ved turområder

•

Tilrettelegging for å bygge der folk ønsker å bo, uten at det kommer i konflikt
med allemannsretten og kulturminner. Utfordre strandsonen.
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•

Tilrettelegge for flere fritidsboliger og småbåthavner

•

Bruke de muligheter som funksjonell strandsoneplan gir

•

Boliger nær Myre sentrum:
o Attsommaryøa
o Sandviksbakken
o Langryggen

•

Industri/næringsutvikling:
o Stavenområdet

•

Boliger, rekreasjon og industri på Sommarøya

•

Nye boliger mellom Vedhøggan og Strengelvåg

•

Utvide Myre havn

•

Utvikle Alsvåg havn

•

Sikre tilgang til urørte naturområder (f. eks. vestsiden av Steinlandsfjorden og
Snykolla/Alsvåg)

•

Boligfelt på Gossen/Sommarøya

•

Boliger også nord på Sommarøya

•

Industri på innsiden av Sommarøya (Oppmyre/Staven)

•

Forslag om dispensasjon fra 100m grense i strandsone – minsk til 50m.

•

Vern av holmer utenfor Langenes

•

Vern av myrområder som er regulert vernet

•

Tillat spredt boligbygging i LNF-områder

•

Vekstområde nær Myre sentrum. Tillat bebyggelse på myrområde rundt
Langryggen.
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1.4 Øvrige spørsmål som ble besvart men ikke rangert i
workshopen:
Hvilke tiltak/anlegg ønsker du for utendørs fysisk aktivitet? Hvor ønsker
du at disse planlegges?
5.

•

Klatrepark, skatepark/akepark, paintball- arena, parkeringsplasser

•

Myrtind – sherpa-trapper – lettere tilgjengelighet

8.
Utdanningstilbud – for ungdom, voksne, tilflyttere og andre– er det tilbud
som mangler eller bør styrkes?
•

Fagarbeider opplæring: Trengs flere lærlingeplasser

•

Utdanning og rekruttering innen landbruksnæringen bør styrkes

•

Desentraliserte og nettbaserte skoletilbud

10.
Hvordan kan vi se for oss forbedring av situasjonen for folk med
funksjonsnedsettelser/alvorlig hjelpetrengende i fremtiden?
•

Stimulere frivillighetsarbeid

•

Arbeide med holdninger/likeverd

•

Benytte de best kvalifiserte ressursene vi har

•

Sundt kosthold – fokus på ernæring

•

Universell utforming

•

Bo-tun

11.

Hvordan kan det tilrettelegges for å fremme egen helse i fremtiden?
•

12.

Aktivitetssenter
Hvilke forbedringer ønsker vi oss i helsetjenestene?

•

Mobildekning alle steder

•

Ambulanse og nok helsepersonell

•

Større tilbud innen psykisk helsehjelp

•

Bedre kapasitet på sykehjem – flere plasser. Valgfrihet i eldreomsorg

•

Større kapasitet i rus-omsorg

•

Eldre-lege

•

Helsestasjon for eldre
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13.

Hva skal til for at Øksnes kan bli et mer inkluderende samfunn?
•

Møteplass på tvers av generasjoner, etnisitet, interesser (flerbrukshus)

•

Satse på nye næringer og reiseliv

•

God norsk-opplæring

•

Bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid mht godt omdømme

•

Flere helårlige arbeidsplasser

•

Invitere tilflyttere til felles velkomstmøte for å bli kjent med kommunen

•

Digital og tilgjengelig info om aktiviteter i kommunen

•

Gode fasiliteter for arbeidsinnvandrere (boligforhold, fritidstilbud)

•

Dele kultur

•

Internasjonal forening
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2 Workshop Næring, klima og energi –
oppsummering
6 arbeidsgrupper. Gule markeringer viser forslag som gjentok seg i mange grupper.
Turkise markeringer viser overraskende/tankevekkende forslag.

2.1 SWOT-analyse - Sterke og svake sider – muligheter og
trusler for næringslivet i Øksnes fremover
Sterke sider

Svake sider

•

Skreien! Havet! Fiskeri/foredling
(tørrfisk fortsatt aktuelt)

•

Lite ledige arealer i Myre
klargjort for næring

•

Beliggenhet – eksklusiv natur

•

Lavt utdanningsnivå

•

Begrensede
utdanningsmuligheter - må ut
for å få høyere utdanning

•

Dårlig infrastruktur; vei,
bredbånd, mobilnett, fly/båt)

•

Ensidig næringsliv

•

Sesongbaserte arbeidsplasser
3-4 mnd.

o Friluftsliv
o Turisme/ nytt
utdanningstilbud
o Nordlys/midnattsol
o Mye vær
•

Rent vann for lakseproduksjon

•

Gunstig klima

•

Rent land (Norge)

•

•

Gründerkultur, innovativ,
fremoverlent mentalitet

Fylkesmannens begrensninger
(Myr)

•

«Kompetansemangel» hos
fylkesmannen i forhold til
Nordnorske forhold

•

Avstand til sykehus

•

Få rimelige boliger til leie

•

Stort etterslep på vann og avløp

•

Utdaterte planer

•

«Ekte» befolkning (ærlig/gjestfri)

•

Handy og arbeidende folk

•

Godt samarbeidsklima (humor)
(næring/frivillig)

•

Lokalt/nasjonalt eierskap/kapital

•

God vertskommune for
internasjonal arbeidskraft

o Gamle planer viser ikke
riktig mengde dyrket
mark

•

Moderne og framtidsrettet
fiskerihavn, med god infrastruktur

•

Primærnæring

•

Dyre flypriser

•

Samarbeid

•

Dårlig kollektivtilbud

•

Kulturarv

•

Bearbeiding av fisk skjer ute

•

Masterplan reiseliv på plass

•

•

Kommunal planlegging

Mangler båter 15-25 meter
størrelse

•

Sterkt næringsmiljø fiskeri/havbruk

•

Lav andel videreforedling

•

Investeringsvillig kapital
12

Muligheter
•

Myre sentrum (kontra Bø)

•

Bygg- og anlegg, transport

•

Gode servicebedrifter

•

Tilvekst i butikker

•

Kompakt befolkning

Trusler

• Arbeidsinnvandring

•

Ressursmangel i kommunal
saksbehandling

•

Gammel kystsoneplan

•

Full havn

•

Kapitalmangel

•

For lite arbeidskraft

• Lite privat tjenesteyting

•

Naturressurser- mineral, grafitt

•

Større videreforedling av fisk

•

Havbruk/fisk videreutvikling

•

Mer utnyttelse av restråstoff

•

Turisme

•

Sesongarbeidsplasser – kan de bli
helårs? Øket bosetting

•

Stimulere boligbygging

•

Politisk arbeid løse opp

•

Få tilbakeflytting

•

Generasjonsskifte i arbeidslivet

•

Reiselivsutvikling

•

Flere nyetableringer

•

Effektivisering i kommunal
saksbehandling

•

Miljøutfordringer - Forurensning
fra fiskeri og turisme

•

Demografisk utvikling – eldre mindre tilgang på arbeidskraft

•

Sentrale begrensninger i
arealbruk (myr)

•

Automatisering (også mulighet)

•

Sårbarhet pga ensidig
næringsliv, fiske

•

Statlig intervensjon – f.eks.
vedr. myr, pga CO2-utslipp

•

Omsettbare kvoter

•

Økt internasjonalisering

•

Store konsern/kjeder overtar

•

Kommunale planer (?)

•

Sentralisering av arbeidsplasser

•

Granskog – videreforedling (ny
næring, sagbruk)

•

De unge flytter

•

•

Verning av områder

Stort potensiale i landbruk –
foredling produkter

•

Turister i mengder før vi er klare

•

Store områder ledig til utnyttelse

•

Lave fødselstall

•

Teknologiutvikling

•

Framtidig næringsareal

•

Naturgitte muligheter

•

NATO radar på Stø til salgs

•

Bygge ut havnemuligheter

•

Tilskudd av statlige midler til
utvikling
13

2.2 Hvor bør det tilrettelegges for ulike typer
næringsvirksomhet i Øksnes? (Kartoppgave – uten
poengsetting fra deltakere)
Område
Generelt

Forslag tiltak
• Utvikling av næring må gå foran myrvern
• Eksisterende gårder må få lov å utvikle seg ved
nydyrking av myr
• Viktig å forsterke Myre som sentrum – tilrettelegge en
naturlig utvikling av tettstedet
• Samspill mellom ulike næringer viktig

Sommarøy
syd/østside

Sjø-rettet industriareal, service/tjenester for oppdrett

Staven

Fjorden mellom
Staven og
Sommarøy

•

Sjørettet og annen industri, næringsareal
• God steinkvalitet
• Videreutvikling stein/mineraler
• Utvikles mot nord/mot Oppmyra
Havn og industri

Smines

Mineraler, grafitt

Alsvåg

• Tilrettelegging for sjø-transport
• Industri
• Boliger
Nye boliger – frigi område

Myre søndre del
Vorneset
Sommarøy vestre del
Myre havn

Havnepark

Oppmyre
Toftenes
Alsvågvannet

Videreutvikle eksisterende camping-/bobiltilbud

Myre sentrum + havn

•
•
•
•

Industri,
Reiseliv, hotell, restaurant
Handel
Bolig

Område vest for
Langryggen

Handel/service

Sommarøy
Oppmyra

Nye boliger
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Område
Krysset mot Høydal

Forslag tiltak
Omgjøres fra industri til boliger

Nyksund

Langenes

• Reiseliv
• Kunst, kultur
• Bolig
• Bæreevne/Tålegrense må vurderes
Havbruk sjø/land

Meløya

Bolig

Strengelvåg

Næring reiseliv/landbruk

Myre sentrum øst

Småindustri

Våtmark innenfor
moloen til Sommarøy

Reiseliv

Myretinden

Reiseliv

Kystsonen HøydalNyksund

Vernet naturområde

Nordsand på
Skogsøya

Hytter/fritidsbebyggelse

Sydsiden av
Skogsøya

Fritids- og boligbebyggelse, noe næring

Steinlandsfjord

Smoltanlegg, turisme (videreutvikling av eksisterende anlegg)

Gisløya øst og nord
(fjorden)

Havbruk

Holmene utenfor Klo

Vindmøllepark
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Figur: Oppsummering kartoppgave

Havbruk land/sjø
Vindmøller

Vernet
strandsone

Havnepark
Eksisterende
gårder utvides

Industri, tyngre næring

Sentrumsområde

Lettere næring, handel, turisme
Nye boliger, fritidsboliger
Friluftsområder, vern
Landbruk
Energiproduksjon
16

2.3 Hvordan kan vi se for oss nye løsninger for
infrastruktur, transport og kommunikasjon for Øksnes?
5
Prioriterte
1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
5.

Forslag tiltak

Antall
poeng

Oppgradering av eksisterende veier
Fibernett/bredbånd i hele kommunen
Kollektivtransport – mange små busser, app-styrt
Gang- og sykkelsti – spesielt på innfartsvegen til Myre
Ladestasjoner for el-biler
Turisme med båt (hentes på flyplass)
Oppstillingsplass for vogntog med el-tilkobling
Shipping-/containerområde/kaier

23
22
14
12
7
7
5
5

Øvrige forslag som fikk poeng:
Prioritet Forslag tiltak
6.
6.
7.
8.
8.

Oppstillingsplass for vogntog med el-tilkobling
Shipping-/containerområde/kaier
Trafikksikkerhetstiltak
Havneterminal – felles terminal buss/båt
Kort vei til flyplass

Antall
poeng
5
5
3
1
1

2.4 Hva skal til for at folk flytter hit og blir her over tid?
(Hva bygger attraktivitet)
5
Prioriterte
1.
1.
3.
4.
5.

Forslag tiltak

Antall
poeng

Attraktive tomter, spektakulære boligområder, sjø, sol, utsikt
Informasjonsformidling; Myreguiden, bolig, tilbud
foreninger/aktiviteter, digital info-tavle
Forsterke samarbeid kommune-næringsliv
Felles møteplasser – badebukt, Meløysand, lekeplasser
Mer varierte arbeidsplasser, også for par

19
19
8
7
5

Øvrige forslag som fikk poeng:
Priorite
t
6.
7.
8.
8.
9.
9.

Forslag tiltak
Lag og foreninger, frivillig arbeid som ressurs
Sentrumsutvikling (parker, torg, lekeplass)
Oppsøkende virksomhet fra kommune/næring
Hjelp ved nyetableringer
Næringskonsulent må kjenne til behovet i næringslivet
Skape et attraktivt lokalsamfunn med gode tjenester der folk
bor
17

Antall
poeng
4
3
2
2
1
1

9.
9.

Være en «Ja-kommune»
Rimeligere boliger

1
1

2.5 Hvilken kompetanse etterspør næringslivet?
5
Prioriterte
1.
2.
3.
4.
5.
5.

Forslag tiltak

Antall
poeng

Lærlingeplasser, trainee-plasser - kompetanseutvikling
Samarbeid næringsliv-kommune
Arbeidsplasser for 2
Studieverksted i kommunen for de som tar utdanning
Nærhet mellom studenter og næring
«Klynge» for utvikling av kreative ideer

13
12
11
6
5
5

Øvrige forslag som fikk poeng:
Prioritet Forslag tiltak
6.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
9.
9.

Antall
poeng
4
3
3
3
2

Fisker/bonde/snekker
Landbrukskompetanse
Automasjon, elektro (høyere utdanning)
Få lærere/pedagoger ut i bedriftene for å drive læring
Informasjon til sesongarbeidere – ta ned fordommer og vise
muligheter
Advokat
Maritim utdannelse (fiskeri)
Matfag (på VGS)
NAV drive grunnleggende kvalifisering for arbeidslivet
Helsefagarbeider
Ingeniører

2
2
2
2
1
1

2.6 Økologisk bærekraft, klima, energi - hvordan kan
næringslivet og kommunen bidra videre til det grønne
skiftet?
5
Prioriterte
1.
2.
3.
3.
3.
4.

Forslag tiltak

Antall poeng

Kraftproduksjon: Solceller og vindmøller på nye bygg
Elektrifisering av bilpark, ladestasjoner el-bil
Premiering av ansatte i kommunen og bedrifter for å
gå/sykle til jobb
Redusere kjøring ut av Myre, for å kunne etablere næring
på myrområder
Større matproduksjon i nærmiljøet (kortreist mat)
Energibruk/behov (kritisk gjennomgang?)

17
13
9

18

9
9
7

5.

Bedre veier

6

Øvrige forslag som fikk poeng:
Prioritet Forslag tiltak
6.
7.
7.
8.
8.
9.
10.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

Flere panteordninger
Bevisstgjøring/holdningsendring
Elektrifisering av havbruk, havner,
Organisert søppelrydding
Vindkraft – Gisløya, til sjøs
Insentiver for å gjøre grønne valg
Elektrifisering av servicebiler, traktorer, gravemaskiner
Emballasjekutt
Kapasitet og kvalitet av vann
Alternative åpningstider Reno Vest
Bærekraftige investeringer, CO2-regnskap
Verdens mest miljøvennlige betongfabrikk
Bygge nært/fortetting
Miljøvennlig materialvalg: Ta ut gran, lokal foredling
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Antall
poeng
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

3 Oppsummering av innspillskafé 15.06.2019
med tilflyttere til Øksnes kommune.
Fine ting med Øksnes
Imøtekommende og hjelpsomme
mennesker
Fin natur
Trygt
Gode jobber
Gode boliger
Godt introduksjonsprogram (flyktninger)
Følte seg velkommen
Videoen «Enjoy Øksnes»
Helsesystem
Gode barnehager og skoler
Stillhet og ro

Vanskelige ting med Øksnes
Vanskelig å reise kollektivt, det er også for
dyrt.
For dårlig norskopplæring
Vanskelig å få seg jobb
For få møteplasser
Vanskelig å bli kjent med folk
Mørketid og utfordrende vær.
Manglene lekeplasser, uteoppholdsarealer
Brøyting på vinterstid er dårlig.
Vanskelig å få plass på norskopplæring.
Vanskelig å få venner.

Ideer/innspill for framtiden
Tema
Dagens situasjon
Norskopplæring

Forslag til
løsning/kommentar
• Større tilbud

•

Vanskelig å få plass
på norskopplæring.

•

Ubeleilig tidspunkt

•

Norskopplæring på
ettermiddag/kveldstid.

•

«Det innvandrere
lærer er NRKnorsk».

•

Mer fokus på muntlig
språk.
Tilrettelegging for
dialektlæring.
Norskopplæring bør
ansees som en
investering for
kommunen. Med god
norsk kan en ta
utdanning og senere
komme tilbake med god
kompetanse.
Praksisplass i
arbeidslivet for å 1) lære
norsk og 2) få
arbeidserfaring.
Treffpunkter/møteplasse
r for de som faller
utenfor de eksisterende
fritidsaktivitetene.
Møteplasser på
vinterstid er ønskelig.

•
•

•

Møteplasser

•
•
•

For få møteplasser
Få helgeaktiviteter
For få
fritidsaktiviteter
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•

•

•

•

Informasjonsformidl
ing kultur – og
fritidstilbud.

•

Vanskelig å finne
informasjon
generelt.

•
•

•

•
Vanskelig å finne
informasjon om
fritidstilbud,
foreninger og
klubber.

•

•
•

•
Etterspør
turbeskrivelser for
de «enkle
turstiene».
•
•

Informasjonsformidl
ing formelle tilbud.

•

NAV har for kort
åpningstid.

•
•
•

•

Busstilbudet og
rutetabeller er
vanskelig å forstå

•

Usammenhengende
informasjon fra ulike
instanser.
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Foreslår organisert
samfunnsaktivitet, for
eksempel søppelrydding
med felles feiring
etterpå.
Foreslår
«introduksjonskurs» for
å gå på tur.
Mer annonsering på
internett, brosjyrer og
videoer.
Informasjonen burde
også finnes på engelsk.
Fysiske møter med lag
og foreninger. For
eksempel på torget.
Formidling av
frivillighetssentralens
hjemmeside (bør også
være på engelsk).
Enkle turer bør
beskrives bedre.
Informasjonsformidling
om allemannsretten.
Hvor går stiene, hvor
kan vi parkere, hva har
vi lov til?
Bedre veiskilting.
Ønsker at den fine
naturen tas vare på.
Utvide NAV's
åpningstid.
Bedre kontakt mellom
offentlige instanser.
«Folkemøter» der en
formidler informasjon.

•

Opparbeiding av
tydelige
bussholdeplasser med
skjerm som sier når
neste buss skal gå.

•

Korrekt informasjon er
vesentlig. Gjelder alt fra
søknad om førerkort til
bestilling av legetime.

Hjemmesiden kunne
hatt lenke til UDI som
har informasjon til
utenlandske borgere.
Skole og
barnehage

•
•

Andre tilbud de
ønsker i
kommunen.

•
•
•
•

Andre ting som
ønskes tatt vare på

•

•

Generelt sett fornøyd
• SFO bør også tilbys i juli.
med tilbudet.
• Burde tilbys aktiviteter i
Generelt fornøyd med
skolen, for eksempel
informasjonsformidlin
musikkundervisning.
gen.
Kulturskole i skolen.
Basseng og badstue
Flere møteplasser
Små butikker (klær, sko, kosmetikk osv.)
System for oversikt over kompetanse og utdanningen til
tilflyttere. De kan sitte med god kunnskap som aldri
kommer fram.
Ta vare på desentralisering. Øksnes kommune er laget
for spredt boligbebyggelse. Bygdene bør satses på, men
det forutsetter opprettholdelse av eksisterende tilbud
(barnehage, butikker osv.)
Vern om trygghet, lite kriminalitet, skole – og
barnehagetilbud og gode jobber.
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4 Gruppearbeid blant flyktninger, organisert av
Voksenopplæringa
SPØRSMÅL TIL DRØFTING, og svar fra flyktninger

4.1 Nå situasjon:
1. Hvordan synes du/dere det var å komme til Øksnes? – Hva var fint (3
ting), og hva var vanskelig (3 ting)?
Fint: trygt, rolig, alle kjenner alle, godt miljø, flere kulturer, fjell, natur, flere fra
samme land kom sammen, «alt» var bra, Flyktningetjenesten
hjelper oss
Vanskelig: sosial integrering, få butikker, få jobber, ble behandlet som roboter
på jobb,
2. Hvordan trives du/dere i Øksnes? (jobb, fritid, venner, familie, bosted,
barnehage/skoletilbud, helsetjenester…)
Skole: Bra skole, og veldig fint å bruke kjøkken for å lære å lage mat i Norge
og lære nye ord.
Skole for barna våre: Ønsker bedre skole med flere timer for norsk
opplæring. Vanskelig å ha møte med skole angående barna våre.
Fritid: lite å gjøre (få møteplasser), tur/ natur , fotball, sykkel, trening,
volleyball, treningsstudio og fisking.
Ønsker: kino, samlingsplasser/ uformelle møteplasser
Helsetjenester: Helsestasjon er veldig bra for barna våre. Tannlege tilbudet er
bra for oss.
3. Hva er den viktigste årsaken til at du/dere fortsatt blir boende i Øksnes?

4.2 Framtidssituasjon:
1. Hva skal til for at du skal trives enda bedre i Øksnes?
-flere jobbmuligheter, flere butikker, bedre bussforbindelser, flere og bedre
lekeplasser for å ta med barn
-veiene er svært dårlige, kan de repareres?
2. Har Øksnes nok «møteplasser» - hva savner dere eventuelt?
-uformelle møteplasser hvor «alle» kan møtes for å snakke sammen
-konserter, kino
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3. Hvilke type informasjon synes du mangler? (eks. informasjon om hvor
tjenestetilbud finnes, lege, tannlege, bibliotek… skilting av bygninger
etc. )
-vanskelig å finne frem til lege, sykehjemmet, politi, apotek mm fordi det
mangler skilting langs hovedveien til de forannevnte
-heimesiden er ok
4. Hvor/hvordan bør informasjon fra Øksnes kommune gis?
-hjemmeside, aviser, oppslag, tv
5. Ønsker du å lære norsk? Har du i så fall fått tilbud om norskopplæring?
-god start på norskopplæringen ved Voksenopplæringa. Veldig bra med
små grupper, og få tilpasset læring for alle.
-vanskelig å komme seg på skolen for dem som ikke kan kjøre egen bil, det er
langt å gå i alle slags vær
6. Har du/dere barn i barnehage/skole? Hvordan fungerer kontakten med
barnehagen/skolen? Hva kunne blitt bedre?
-fint med dataprogram og app som barnehagen gir informasjon på
-både foreldre og barnehage når hverandre enkelt
7. Er du med på kultur/idrettsaktiviteter? Hvilke type tilbud synes du
mangler i Øksnes?
Deltar på fotball, tennis,
Ønsker: svømmebasseng, flere idrettshaller
8. Har Øksnes den type arbeidsplass som du ønsker – hvilke type jobb er
du ute etter?
9. Er boligsituasjonen tilfredsstillende? Hvordan ønsker du å bo
(hybel/leilighet/enebolig)? Hvor i kommunen ønsker du å bo?
-vanskelig å finn noe å leie på det private markedet
-vanskelig for innvandrere å få leie
10.

Ser du for deg en framtid i Øksnes også om 5 – 10 år? Hvor stor
sannsynlighet er det for at du/dere bosetter dere permanent i Øksnes?
-vi blir hvis det er jobb til oss - ønsker å studere først – håper at Øksnes har
bruk for oss.
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5 Kommunestyrets foreløpige prioriteringer
I en gjennomgang 18.juni 2019 ble resultatene fra workshop 1 og 2, samt fra innspillskafe
innflyttere og gruppearbeid flyktninger presentert for kommunestyret.
Kommunestyrets medlemmer ble bedt om å merke av de 3 viktigste forslagene fra hvert
spørsmål/tema, som input for det videre arbeidet.
Nedenfor er resultatet av den foreløpige prioriteringen presentert. De 3 forslagene med mest
poeng fra kommunestyret i hver kategori er markert lys oransje

5.1 Workshop 1 – Folk og framtid:
Forslag tiltak - Bygder og tettsteder
5
Prioriterte
1.
2.
3.
3.
5.
5.

Forslag tiltak

Gode bo- og levevilkår for alle generasjoner i
bygder og tettsteder
Mulighet for å bygge der man vil bo
Tilstrekkelig med utleie- og gjennomgangsboliger
Fortetting, park, aktivt sentrum med apparater og
rekreasjonsmuligheter
Lokale møteplasser i bygder og tettsteder
Flerbrukshus midt i sentrum

Øvrige forslag som fikk poeng:
Prioritet Forslag tiltak

6.
7.
8.
8.
9.
10.
10.
10.
11.
11.
12.
13.

Myre indre havn; promenade langs hele havna,
turområde i indre havn
Tilrettelegging av næringsarealer
Attraktive tomter, nye boligprosjekt spesielt
rettet mot ungdom
Bedre transportmuligheter for beboere som ikke
har bil fra bygder til sentrum
Attraktive tomter for tilflyttere
Grønt og aktivt sentrum
Sammenhengende lysløype mellom Alsvåg,
Steinlandsmarka og Myre
Myre havn – reneste fiskerihavn i landet
Sammenhengende gang- og sykkelsti mellom
bygder og sentrum
Lekeapparater og tufteparker i alle bygder
Bomiljø for all aldersgrupper i bygdene, hele
livet
Ta i bruk gjeldende, unnlatte planer – jordbruk,
energi, miljø
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Poeng
fra
workshop
17

Kommunestyret
poeng
7

15
10
10

6
9
4

9
9

2
7

Poeng
Kommunefra
styret
workshop poeng
7
6
5
5
4
3
3

2

3
2

1

2
2

1

1

Forslag tiltak - Kultur
Prioritet Forslag 5 viktigste tiltak

1.

2.
3.
4.
5.
5.

Kulturhus – kulturarena. Innhold: Sal med gode
sitteplasser, Festsal, klasserom, bibliotek, esport arena, tegnerom, kulinarisk arena
Digital og tilgjengelig informasjon for kultur og
idrett
Tilrettelegging for festivaler
Beholde og videreutvikle de kulturtilbud vi har
«Kommunens kulturuke» - presentere tilbud, lag
og foreninger vise seg frem, rekruttering, UKM
Folkets hus (kino, teater) fylt med innhold

Øvrige forslag som fikk poeng:
Prioritet Forslag tiltak

6.
6.
7.
8.
8.
8.
9.

Musikk, kunst og dans inn i skoledagen
Kulturskole også for voksne
Sommer – turistsesong-aktiviteter
En skikkelig kino
Videreutvikle og styrke det kulturelle tilbudet i
Nyksund
Visningslokaliteter
Produksjonslokaliteter

Poeng
fra
workshop
24

Kommunestyret
poeng
14

8

6

7
6
5

11

5

1

Poeng
fra
workshop
4
4
3
2
2

Kommunestyret
poeng

4
1

2
1

Forslag tiltak - Idrett
Prioritet Forslag 5 viktigste tiltak

1.
2.
3.
4.
4.
4.
4.
5.
5.

Basseng/folkebad
Breddeidrett for hele befolkningen; tilrettelagte
turstier
Varme i Morildhallen
Skatepark
E-sport arena
Turløype Alsvåg-Steinland-Myre
Trimpark al la Kina
Havnepromenade m park – tilrettelagt for
spasering m barnevogn/eldre
Klatrevegg
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Poeng
fra
workshop
29
9
8
7
7
7
7
5
5

Kommunestyret
poeng
14
2

3
1
4
6
2

Øvrige forslag som fikk poeng:
Prioritet Forslag tiltak

6.
6.
7.

Oppkjørte skiløyper for alle generasjoner/nivåer
Alpinanlegg
Uværshule/holla

Poeng
fra
workshop
3
3
1

Kommunestyret
poeng
7

5.2 Workshop 2 – Næring, klima og energi
5.2.1 Hvordan kan vi se for oss nye løsninger for infrastruktur,
transport og kommunikasjon for Øksnes?
5
Prioriterte
1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
5.

Forslag tiltak

Oppgradering av eksisterende veier
Fibernett/bredbånd i hele kommunen
Kollektivtransport – mange små busser, app-styrt
Gang- og sykkelsti – spesielt på innfartsvegen til
Myre
Ladestasjoner for el-biler
Turisme med båt (hentes på flyplass)
Oppstillingsplass for vogntog med el-tilkobling
Shipping-/containerområde/kaier

Poeng
fra workshop
23
22
14
12

Kommunestyret
poeng
11
8

7
7
5
5

4
1
6

Poeng
fra
workshop
3
1
1

Kommunestyret
poeng
1

3

Øvrige forslag som fikk poeng:
Prioritet Forslag tiltak

7.
8.
8.

Trafikksikkerhetstiltak
Havneterminal – felles terminal buss/båt
Kort vei til flyplass

2

5.2.2 Hva skal til for at folk flytter hit og blir her over tid? (Hva
bygger attraktivitet)
5
Prioriterte

Forslag tiltak

1.

Attraktive tomter, spektakulære boligområder,
sjø, sol, utsikt
Informasjonsformidling; Myreguiden, bolig, tilbud
foreninger/aktiviteter, digital info-tavle
Forsterke samarbeid kommune-næringsliv

1.
3.
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Poeng
fra
worksho
p
19

Kommunestyret
poeng

19

5

8

2

12

4.
5.

Felles møteplasser – badebukt, Meløysand,
lekeplasser
Mer varierte arbeidsplasser, også for par

7
5

10

Poeng
fra
worksho
p
4
3
2
2
1

Kommunestyret
poeng

Øvrige forslag som fikk poeng:
Priorite
t

Forslag tiltak

6.
7.
8.
8.
9.

Lag og foreninger, frivillig arbeid som ressurs
Sentrumsutvikling (parker, torg, lekeplass)
Oppsøkende virksomhet fra kommune/næring
Hjelp ved nyetableringer
Næringskonsulent må kjenne til behovet i
næringslivet
Skape et attraktivt lokalsamfunn med gode
tjenester der folk bor
Være en «Ja-kommune»
Rimeligere boliger

9.
9.
9.

7
1

1
1
1

1

5.2.3 Hvilken kompetanse etterspør næringslivet?
5
Prioriterte
1.
2.
3.
4.
5.
5.

Forslag tiltak

Lærlingeplasser, trainee-plasser kompetanseutvikling
Samarbeid næringsliv-kommune
Arbeidsplasser for 2
Studieverksted i kommunen for de som tar
utdanning
Nærhet mellom studenter og næring
«Klynge» for utvikling av kreative ideer

Poeng
fra workshop
13

Kommunestyret
poeng
8

12
11
6

4
6
2

5
5

5
1

Poeng
fra workshop
4
3
3
3

Kommunestyret
poeng

Øvrige forslag som fikk poeng:
Prioritet Forslag tiltak

6.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.

Fisker/bonde/snekker
Landbrukskompetanse
Automasjon, elektro (høyere utdanning)
Få lærere/pedagoger ut i bedriftene for å drive
læring
Informasjon til sesongarbeidere – ta ned
fordommer og vise muligheter
Advokat
Maritim utdannelse (fiskeri)
Matfag (på VGS)
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1
2
2

2
2
2
2

6

8.
9.
9.

NAV drive grunnleggende kvalifisering for
arbeidslivet
Helsefagarbeider
Ingeniører

2
1
1

1

5.2.4 Økologisk bærekraft, klima, energi - hvordan kan næringslivet
og kommunen bidra videre til det grønne skiftet?
5
Prioriterte
1.
2.
3.
3.
3.
4.
5.

Forslag tiltak

Kraftproduksjon: Solceller og vindmøller på nye
bygg
Elektrifisering av bilpark, ladestasjoner el-bil
Premiering av ansatte i kommunen og bedrifter
for å gå/sykle til jobb
Redusere kjøring ut av Myre, for å kunne etablere
næring på myrområder
Større matproduksjon i nærmiljøet (kortreist mat)
Energibruk/behov (kritisk gjennomgang?)
Bedre veier

Poeng
fra workshop
17

Kommunestyret
poeng
4

13
9

10
3

9

3

9
7
6

1

Øvrige forslag som fikk poeng:
Prioritet Forslag tiltak

Poeng
Kommunefra
styret
workshop poeng

6.
7.
7.
8.
8.
9.
10.

5
4
4
3
3
2
2

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

Flere panteordninger
Bevisstgjøring/holdningsendring
Elektrifisering av havbruk, havner,
Organisert søppelrydding
Vindkraft – Gisløya, til sjøs
Insentiver for å gjøre grønne valg
Elektrifisering av servicebiler, traktorer,
gravemaskiner
Emballasjekutt
Kapasitet og kvalitet av vann
Alternative åpningstider Reno Vest
Bærekraftige investeringer, CO2-regnskap
Verdens mest miljøvennlige betongfabrikk
Bygge nært/fortetting
Miljøvennlig materialvalg: Ta ut gran, lokal foredling
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1
1
1
1
1
1
1

1
7
4
2
1

5.3 Innspillskafé 15.06.2019 med tilflyttere til Øksnes
kommune
De 5 forslagene kommunestyret prioriterte er markert med lys oransje.
Tema
Norskopplæring

Møteplasser

Forslag til løsning/kommentar
•
•
•

Større tilbud

•

Mer fokus på muntlig språk.

•

Tilrettelegging for
dialektlæring.

•

Norskopplæring bør ansees
som en investering for
kommunen. Med god norsk
kan en ta utdanning og
senere komme tilbake med
god kompetanse.

•

Praksisplass i arbeidslivet
for å 1) lære norsk og 2) få
arbeidserfaring.
Treffpunkter/møteplasser for
de som faller utenfor de
eksisterende
fritidsaktivitetene.
Møteplasser på vinterstid er
ønskelig.
Foreslår organisert
samfunnsaktivitet, for
eksempel søppelrydding
med felles feiring etterpå.

8

Foreslår
«introduksjonskurs» for å gå
på tur.
Mer annonsering på
internett, brosjyrer og
videoer.
Informasjonen burde også
finnes på engelsk.
Fysiske møter med lag og

1

•

•
•

•

Informasjonsformidling
kultur – og fritidstilbud.

Kommunstyrets
poeng

•
•
•

Norskopplæring på
ettermiddag/kveldstid.
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10

6

5

5

4

•

•
•

•
•
Informasjonsformidling
formelle tilbud.

•
•
•
•

•

Skole og barnehage

•
•

Andre tilbud de ønsker
i kommunen.

foreninger. For eksempel på
torget.
Formidling av
frivillighetssentralens
hjemmeside (bør også være
på engelsk).
Enkle turer bør beskrives
bedre.
Informasjonsformidling om
allemannsretten. Hvor går
stiene, hvor kan vi parkere,
hva har vi lov til?
Bedre veiskilting.
Ønsker at den fine naturen
tas vare på.
Utvide NAV's åpningstid.
Bedre kontakt mellom
offentlige instanser.
«Folkemøter» der en
formidler informasjon.
Opparbeiding av tydelige
bussholdeplasser med
skjerm som sier når neste
buss skal gå.
Korrekt informasjon er
vesentlig. Gjelder alt fra
søknad om førerkort til
bestilling av legetime.
Hjemmesiden kunne hatt
lenke til UDI som har
informasjon til utenlandske
borgere.
SFO bør også tilbys i juli.

•

Burde tilbys aktiviteter i
skolen, for eksempel
musikkundervisning.
Kulturskole i skolen.
Basseng og badstue

•

Flere møteplasser

•

Små butikker (klær, sko,
kosmetikk osv.)

•

System for oversikt over
kompetanse og utdanningen
til tilflyttere. De kan sitte
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2

1

1

4

2

Andre ting som ønskes
tatt vare på

•

•

med god kunnskap som
aldri kommer fram.
Ta vare på desentralisering.
Øksnes kommune er laget
for spredt boligbebyggelse.
Bygdene bør satses på,
men det forutsetter
opprettholdelse av
eksisterende tilbud
(barnehage, butikker osv.)
Vern om trygghet, lite
kriminalitet, skole – og
barnehagetilbud og gode
jobber.
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