
 

  

Kommuneplanens 
samfunnsdel 
2021-2035 

 

Ei framtid i Nordkapp! 



1 
 

Innhold 
Samfunnsdelen ........................................................................................................................................ 2 

Formål med samfunnsdelen ............................................................................................................... 3 

Medvirkning ........................................................................................................................................... 4 

FNs bærekraftsmål ............................................................................................................................... 4 

«Ei framtid i Nordkapp!» ...................................................................................................................... 5 

Satsningsområdene ............................................................................................................................. 5 

Livskvalitet og folkehelse ................................................................................................................. 6 

Kunnskap og kompetanse ............................................................................................................... 8 

Verdiskaping og næringsliv ............................................................................................................. 9 

Klima energi og miljø ...................................................................................................................... 11 

Tjenester og demokrati .................................................................................................................. 12 

Arealstrategi ........................................................................................................................................ 13 

Framdriftsplan ..................................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Samfunnsdelen 
 

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede og langsiktige 

styringsdokument og danner grunnlaget for kommunens vedtatte styrings- og 

utviklingsmodell. Kommuneplanen består en samfunnsdel og en arealdel. Dette 

dokumentet er planens samfunnsdel, som inneholder kommunens visjon og de 

prioriterte politikkområdene med tilhørende mål og strategivalg. Dokumentet 

inneholder også overordnede arealpolitiske føringer for den andre delen av 

kommuneplanen; arealdelen. Gjennom samfunnsdelen gir kommunestyret viktige 

styringssignaler til kommunens øvrige planverk. Kommuneplanen samfunnsdel 

gjelder fram til 2035, men kommunestyret skal ta stilling til planen i hver valgperiode. 

Derfor revideres den normalt hvert fjerde år gjennom utvikling av en ny planstrategi. 

Nordkapp kommunes samfunnsdel tar utgangspunkt i behovene som er redegjort for 

i den kommunale planstrategien, og følger retningslinjer og pålegg fra statlige og 

regionale myndigheter.  

Samfunnsplanen er en overordnet strategiplan og går derfor ikke detaljert inn på 

målene. Konkret oppfølging og konkretisering av disse vil bli gjort i øvrig planverk, - 

kommunedelplaner, temaplaner og handlingsplaner, og vil finansieres gjennom 

økonomiplan og årsbudsjett. 

Det foreliggende planforslag er utarbeidet i samarbeid med Troms og Finnmark 

fylkeskommune.  
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Formål med samfunnsdelen 
 

Kommuneplanens samfunnsdel er den overordna planen i det kommunale 

planhierarkiet. Den skal vise de prioriterte områdene i kommunen sitt arbeid, og peke 

ut den ønskete retningen for kommunen sin utvikling. Samfunnsdelen skal også vise 

hvordan kommunen har tenkt til å jobbe med FNs bærekraftsmål, for å sikre en 

bærekraftig utvikling i kommunen. I tillegg til bærekraftsmålene skal samfunnsdelen 

bidra med å bygge opp under de nasjonale føringene for kommunalt planarbeid. Til 

tross for alle føringer så er samfunnsdelen en plan for kommunen, så grunnlaget for 

samfunnsdelen kommer fra utfordringene og mulighetene til kommunen og den 

ønskete utviklingen i fra kommunens innbyggere. 

Dette gjøres ved å utvikle en visjon for kommunen. En visjon forteller oss om hva vi 

ønsker at kommunen skal være, hva det er alle i Nordkapp kommune skal jobbe mot. 

Ut fra visjonen utarbeides det satsningsområder. Satsningsområdene er de 

samfunnsområdene kommunen velger å prioritere for å oppnå visjonen. Ut fra 

satsningsområdene utvikles det delmål, delmålene er konkretiserte målsetninger om 

hvordan man ønsker å ha det.  

Satsningsområdene i samfunnsdelen blir videreført gjennom temaplaner, 

kommunedelplaner og strategier som er underordnet samfunnsdelen. Disse planene 

er med på å legge strategier og tiltak som bygger opp mot satsningsområdene og 

delmålene i samfunnsdelen. Fra tiltakene som blir utviklet fra de ulike planene blir det 

jobbet fram en handlingsdel som økonomiplanen og budsjettet skal bygge opp under 

og finansiere. 

 

 

Samfunnsdelen Delplaner/temaplaner
Handlingsdelen/ 
Økonomiplanen

Budsjettet
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Medvirkning 
 

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel varte høsten 2021- høsten 2022. I 

denne perioden ble det arrangert folkemøter og workshops rundt de ulike 

satsningsområdene i samfunnsdelen. I dette arbeidet har folkevalgte, innbyggere, 

næringsliv, lag og foreninger kommet med innspill. For elevene i 1.-4. trinn ble det 

arrangert en tegnekonkurranse der elevene ble bedt om å tegne hva de ønsker seg 

for Nordkapp. Der ble 8 tegninger valgt ut til å være med i kommuneplanen. 

 

FNs bærekraftsmål 
 

FN har vedtatt 17 utviklingsmål for sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Alle 

disse tre dimensjonene av bærekraft må tas hensyn til for å oppnå en bærekraftig 

utvikling. Bærekraftig utvikling er en utvikling som både tar hensyn til dagens behov 

og behovet for framtiden.  

Det er bestemt fra regjeringen at alle norske kommuner skal ta stilling til FNs 

bærekraftsmål i sitt planarbeid. Derfor har satsningsområdene i kommuneplanens 

samfunnsdel blitt koblet seg opp til bestemte utviklingsmål. Disse utviklingsmålene vil 

ha prioritert i kommunens planverk i denne perioden.  
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«Ei framtid i Nordkapp!» 
 

Nordkapp kommune sin visjon er ei framtid i Nordkapp. Nordkapp kommune skal 

være en kommune som aktivt jobber mot en bedre framtid. Hvor man utvikler 

kommunens sterke sider og utnytter de mulighetene vi har. Nordkapp kommune skal 

være en kommune i vekst, hvor vi skal ha en bærekraftig utvikling.  

Nordkapp kommune skal være en kommune som innbyggerne ønsker å bo i. Hvor de 

kan se for seg ei framtid. Nordkapp kommune skal være en god plass å bo, hvor alle 

blir tatt vare på. Nordkapp skal være et åpent og inkluderende samfunn, hvor alle 

føler seg velkommen. 

 

Milian 

Satsningsområdene 
 

For å oppfylle visjonen ei framtid i Nordkapp, så har det blitt pekt ut fem 

satsningsområder for samfunnsdelen. De fem satsningsområdene er  

• Livskvalitet og folkehelse  

• Kunnskap og kompetanse 

• Klima, energi og miljø 

• Verdiskaping og næringsliv  

• Tjenester og demokrati.  
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Anine 

 

Livskvalitet og folkehelse 
 

 

Livskvalitet og folkehelse skal bidra til at folk skal kunne leve et langt og godt liv. 

Nordkapp kommune skal være et inkluderende samfunn som legger til rette for og 

stimulerer til aktivitet, deltakelse og mestring for alle. Det skal legges til rette for at 

alle barn og unge får en god start i livet, for et inkluderende arbeidsliv og for en trygg 

og aktiv aldring. Et viktig mål er å jobbe mot mindre sosial ulikhet i samfunnet. 

Et annet aspekt ved livskvalitet og folkehelse er gode sosiale relasjoner og 

samhørighet. I Nordkapp kommune skal det være null toleranse for mobbing og 

utestengelse. Dette målet gjelder både for skole og arbeidsliv. Vi skal jobbe mot at 

alle føler seg akseptert i samfunnet, og at det er lett å skaffe seg sosiale relasjoner 

og ta del i samfunnet.  
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Flyktninger som bosetter seg i kommunen skal få et helhetlig og kvalitativt godt 

tjenestetilbud. Gjennom integreringsarbeidet skal flyktninger ha muligheten til å delta 

i yrkes- og samfunnslivet.  

Det skal være en følelse av identitet og tilhørighet blant alle som bor i Nordkapp. 

Kommunen skal støtte opp under kulturlivet og frivilligheten. Det skal legges til rette 

for sosiale møteplasser for alle uansett alder, kjønn og funksjonsevne. 

Nordkapp sine innbyggere skal ha en god plass å bo. Alle skal ha muligheten til å eie 

egen bolig tilpasset deres behov. Alle skal ha tilgang til naturen og muligheten til å 

drive med friluftsliv skal være tilgjengelig for alle uansett funksjonsevne. Det skal 

også legges til rette for fysisk aktivitet i nærmiljøene. Tilgangen til gode turstier, 

idrettsanlegg, lekeområder og tufteparker er med på å bidra til bedre livskvalitet og 

folkehelse. Det bør også legges til rette for fritidstilbud og aktiviteter for ungdom 

utenom idretten.  

 

 

 

Maria 
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Kunnskap og kompetanse 
 

 

Kunnskap og kompetanse er grunnlaget for å skape ei framtid i Nordkapp. Uten den 

rette kunnskapen om samfunnets utfordringer og muligheter, så går kommunen blindt 

inn i framtiden. Det er viktig med klarhet rundt styrkene og svakhetene til kommunen. 

Kommunen har styrker som store mengder flott og urørt natur, en etablert 

turistnæring og fiskerinæring, et sterkt kulturmiljø og en engasjert befolkning som er 

med i lag og foreninger. Kommunens utfordringer er en minkende og aldrende 

befolkning, stram økonomi, dårlig samferdsel og infrastruktur og et hardt klima.  

En viktig satsning er et godt tilbud innen barnehage, skole og utdanning. Dette er for 

å få innbyggere med den rette kompetansen for å utvikle kommunen. Det er viktig at 

kommunen har lærere og barnehageansatte med riktig kompetanse.  

Det er viktig at de som flytter for å ta utdanning kan komme tilbake til Nordkapp og få 

seg en jobb. Kommunen skal sørge for lærlingplasser og sommerjobber for de unge. 

Det er viktig at de unge vet hvilke jobbmuligheter som finnes i Nordkapp, og hvilken 

kompetanse kommunen trenger i framtiden.  

Nordkapp har en lang historie som vi må ha med oss inn i framtiden. Det er viktig å ta 

vare på kulturminnene i kommunen og å kartlegge det vi har av kulturminner. 

Historier og kulturminner er viktig for innbyggernes identitet og tilhørigheten til 

plassen. Det finnes mye lokalkunnskap og historie i Nordkapp som bør ha en rolle i 

den framtidige utviklingen av kommunen.  
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Saga 

 

Verdiskaping og næringsliv 
 

 

 

Verdiskaping og næringsliv er et viktig satsningsområde for kommunen. Et sterkt 

næringsliv vil føre til økonomisk vekst og høyere velstand i befolkningen. Et 

voksende næringsliv vil føre til flere arbeidsplasser for kommunens innbyggere. 

Høyere kommunale inntekter vil gi kommunens etater et større budsjett, som vil 

styrke det kommunale tjenestetilbudet. En befolkning med større velstand og flere i 

arbeid, vil redusere presset på kommunale tjenester. Derfor bør det legges til rette for 

investeringer, innovasjon og verdiskaping i næringslivet. 
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Reiselivet er en av Nordkapps største og viktigste næringer. Derfor er det viktig å 

legge til rette for en bærekraftig utvikling av reiselivet i Nordkapp. Hvor reiselivet er 

med på å begrense skaden masseturismen har på naturen og miljøet. Det er viktig at 

reiselivet er med på å skape lokal verdiskaping i kommunen. Målet er å få turistene til 

å besøke lokale butikker og serveringsplasser, og at de får lokale opplevelser via de 

ulike turisttilbudene som finnes i Nordkapp.  

Nordkapp består av flere fiskevær, hvor mange fortsatt livnærer seg av fisket. Fisket 

er en viktig del av identiteten til Nordkapp. Målet for næringen er å sørge for en 

bærekraftig utvikling. Her er det potensiale i å utnytte næringsavfallet fra 

produksjonen til resirkulering og andre binæringer. Målet er å skape en 

sirkulærøkonomi innen fiskerinæringen i Nordkapp. Et annet mål er å legge til rette 

for elektrifisering av fiskerihavnene og fiskerbåtene. Ved å legge til rette for fiskebåter 

som kan gå på elektrisitet, så reduserer Nordkapp kommunen sitt utslipp av 

klimagasser. Det er også en målsetning å få rekruttert flere kvinner og ungdommer 

inn i fiskerinæringen. 

Samferdsel er en av hovedutfordringene når det gjelder næringslivet i Nordkapp. 

Stengte veier hindrer transporten av fisk, og det hindrer besøk av campingturister. 

Derfor er det viktig at kommunen framover satser på rassikring av veiene. 

Kommunen må også presse fylkeskommunen og staten til å utbedre fylkes- og 

europaveiene i Nordkapp.  

 

 

Petter Beret 
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Klima energi og miljø 
 

 

Klima energi og miljø er et viktig satsningsområde for Nordkapp kommune. Nordkapp 

har fra før av et hardt klima hvor det er mye vind og snø mesteparten av året. I 

framtiden vil været bli være som en konsekvens av klimaendringene. Derfor er det 

viktig å ha et fokus på klimatilpasning for framtidig utbygging. Her må man ta hensyn 

til flere stormer, kraftigere nedbør og fare for overvann, flere ras og et høgere 

vannivå. Det vil også være viktig å bygge opp beredskapen til å kunne håndtere 

framtidige naturkatastrofer.  

For å kunne legge til rette for nye næringer så er det et mål å utbygge infrastrukturen 

i kommunen. Med tanke på energisituasjonen i Europa, så ville utvidelsen av 

energiproduksjon være lønnsomt. Derfor er det en målsetning å få i gang 

produksjonen av mer fornybarenergi. Det har lenge vært arbeidet for å få i gang 

vindkraftproduksjon på fastlandet. Vindkraft vil være med på å produsere fornybar 

energi og gi muligheten til elektrifisering av næringslivet.  

Veidnes er et industriområde som var tiltenkt ilandføring av olje fra Wisting-feltet. 

Siden ilandføringen av oljen ennå ikke har blitt noe av, vil det være lurt å se på andre 

muligheter for Veidnes. Skulle produksjonen av hydrogen vise seg å være økonomisk 

bærekraftig, så kan Veidnes være en god lokasjon for et hydrogenanlegg. 

Det er en målsetning å redusere forsøplingen av naturen og havområdene rundt 

Nordkapp. Dette kan gjøres ved å gjøre det lettere å resirkulere søppel som blir 

plukket opp i havet blant fiskere. Tilgangen til søppelbøtter ved turstiene er viktig. Det 

bør bli lettere for Nordkapp sine innbyggere å resirkulere glass og metal.  

Nordkapp er et bilavhengig samfunn. Årsaken for dette er på grunn av det dårlige 

kollektivtilbudet i kommunen. Et godt kollektivtilbud er nødvendig for å sikre et 

bærekraftig Nordkapp. Å få et bedre busstilbud er derfor en viktig målsetning for å 

øke mobiliteten i kommunen, og for å redusere klimautslippet. 
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Emma 

 
 

Tjenester og demokrati 
 

 

Tjenester og demokrati er et viktig satsningsområde for Nordkapp kommune. 

Nordkapp kommune har utfordringer som stram økonomi, en aldrende befolking og 

befolkningsnedgang som setter press på tjenestetilbudet. Derfor må det legges mer 

vekt på forebyggende arbeid, og implementering av nye digitale løsninger som 

effektiviserer tjenestetilbudene.  

Større samarbeid innad og på tvers av virksomhetene er også med på å effektivisere 

og bedre tjenestetilbudet. Dette krever bedre kommunikasjon og informasjonsflyt i 

kommuneorganisasjonen, og klare mål som virksomhetene skal jobbe mot.  

Kravene til kommunale tjenester er de samme for små og store kommuner, som gjør 

at kravet til kompetanse er likt. Dette er utfordrende for distriktskommuner, hvor det 
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er høy konkurranse for de få personene med den riktige kompetanse. Et større 

interkommunalt samarbeid om kompetansekrevende kommunale tjenester, vil være 

med på å heve kvaliteten på det kommunale tilbudet. 

For å styrke lokaldemokratiet i kommunen, så må kommunen legge til rette for trygge 

arenaer hvor innbyggere kan ytre sine meninger. Et godt debattklima vil være med på 

å få flere til å ville engasjere seg lokalpolitisk. Sosiale medier er en lite egnet plass for 

saklige diskusjoner, derfor bør kommunen ha en egen plattform hvor innbyggerne 

kan dele sine meninger. Å få flere unge til å involvere seg lokalpolitisk er et mål for å 

styrke lokaldemokratiet. Bygdelagene bør også få en viktigere rolle i utviklingen av 

fiskeværene, og de bør gis tilskudd til å sette i gang bolysttiltak. 

Arealstrategi 
 

Nordkapp er en kommune med store LNFR-områder, hvor områder for nærings og 

boligbygging er begrenset. Ute på bygdene er mange av boligene fritidsboliger. Dette 

er fordi de fleste arbeidsplassene er i Honningsvåg. En annen grunn for fraflytting av 

bygdene er at Nordkapp kun har en skole som ligger i Honningsvåg, og det er kun 

barnehager i Nordvågen, Honningsvåg og Storbukt. Fraflyttingen fra bygdene er 

også med på å styrke sentraliseringen av kommunale bygg inn til sentrum.  

Problemet med sentraliseringen av kommunale bygg i Honningsvåg er at områdene 

for utbygging er begrenset. Dette gjør at kommunen står med tre valg når det gjelder 

å fornye kommunale bygg; Sanering, transformering, eller fortetning av 

sentrumsområdene. Det er også viktig for innbyggerne i Nordkapp at det fortsatt er 

torg og møteplasser i sentrum. På grunn av disse problemene med begrenset areal 

har det blitt laget en områderegulering av sentrum. 

Når det gjelder friluftsområdene så finnes det mange turstier i Nordkapp. Her er det 

ønsker om å utbedre parkeringsområder, legge til rette for søppelhåndtering og 

sitteplasser. Det er også ønsker om å få tilrettelagte turstier for personer med nedsatt 

funksjonsevne.  
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