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VELKOMMEN PÅ REISE – TIL EN NY FRAMTID
Framtidsutsiktene våre er både krevende
og spennende. For andre gang i historien
har vi mobilisert til en full kommuneplanprosess for å sette ord på hvor vi står i dag
og stake ut en ny kurs for oss selv.
Formålet med prosessen har vært en
bedre og mer helhetlig plan for en
bærekraftig samfunnsutvikling.

utviklinger som vi er virkelig stolte av.
Men, Covid-19 pandemien har påført
mange av bedriftene inntektstap.
Utfordringene våre er så grunnleggende
og omfattende at det ble nødvendig for
oss å analysere og vurdere vår egen
situasjon, samt bli enige om utviklinger
som kan styrke samfunnet og tjenestene.

Nasjonale myndigheter skjerper stadig
kravene til kommunen som
tjenesteleverandør. Samtidig erfarer vi,
som distriktskommuner flest, at den
demografiske utviklingen er krevende. Vi
blir færre innbyggere, og kravet til
tjenester øker fordi vi blir flere seniorer.
Ofte føler vi at ressursene ikke strekker til
for de mange tjenestene og
forvaltningsoppgavene vi skal utføre.

Denne planen er vårt kunnskapsbaserte,
utredede og helhetlige tilsvar på den tiden
vi lever i. Ordet samarbeid finnes flere
steder i planen. Samarbeid innebærer
dialog, om gjennomføringen av planen og
at alle gjør sitt. Bedrifter, lag, foreninger
og enkeltpersoner kan gjøre en forskjell i
en felles dugnad for en bedre kommune
og et mer attraktivt samfunn. Samarbeid
er en ressurs som kan ta oss veldig langt.
Vi har en reise foran oss - og vi regner med
at du blir med.

Næringslivet i Måsøy kommune har gått
meget godt noen år nå. Vi har sett noen
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MÅSØY I VERDEN
Nasjonale myndigheter forventer at FNs
bærekraftsmål legges til grunn for
kommunens planer. Det er nytt. Vi tok
tidlig tak i utfordringen og stilte oss selv
spørsmål om klodens sosiale, miljømessige
og økonomiske bærekraft, samt om
Måsøysamfunnets rolle i den
sammenhengen.

Måsøy kommune ble tidlig vertskap for
fornybar, klimavennlig energiproduksjon.
Havøygavlen vindmøllepark var en pilot i
industriell utnyttelse av vind i nord. Vi skal
legge til rette for økt fornybar produksjon
og lagring i kommunen vår. Det må skje på
et forsvarlig, utredet vis, og i samspill med
andre myndigheter.

Vi er viktig for verden - som matprodusent
for en voksende, global befolkning. Havet
blir stadig viktigere for verdens samlede
matproduksjon. Samfunnet vårt leverer
millioner av middagsporsjoner sjømat pr.
år. I tillegg kommer det vi høster på land.
Det er kort avstand mellom fiskeplasser i
verdensklasse og havnene våre. Industrien
vår betjener en fiskeflåte som er nært
ressursene. Kortreist er godt for klimaet.

Klimautfordringene angår alle, både
utslippsreduksjoner og tilpasning.
Klimaendringene vil påvirke
fiskestammene, og dermed både miljø og
økonomi. Vi deler havet med resten av
verden. Flytende plast kjenner ingen
territorielle grenser – vi deler også søpla.
Et forurenset hav undergraver
sjømatnæringen. Klima, naturmangfold og
miljø er derfor fagområder vi engasjerer
oss i, i denne planen, mer enn vi har gjort
tidligere. Denne planen setter disse
spørsmålene på dagsordenen lokalt; det vi
kan bidra med.

Måsøy kommune integrerer alle som
flytter hit, uansett opprinnelsesland. De
fleste innvandrerne i kommunen har jobb
og lever gode liv. Vi har plass til flere.

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet
og framtidige generasjoner».
Lov om planlegging og byggesaksbehandling – hovedformålet
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VI I MÅSØY – OM FOLK
Kommuneplanen vår dreier seg om folk.
Folk er så mye – bare les disse utdragene

fra kong Harald V’s berømte tale om
nordmenn i 2016:

«Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de
andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan,
Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre
innvandret fra Danmark og England for 110 år siden.
Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og
rullestolbrukere. Stadig flere er over hundre år. Nordmenn er rike, fattige
og midt imellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer fjelltopper
og seiler – mens andre er mest glad i sofaen.»
I Måsøy kommune er folk både sjøsamer,
litauere, rullatorbrukere, reindriftsnomader, fiskere, turister, kvener,
pensjonister, asylsøkere, kommuneansatte, frivillige og hyttebrukere. Og
mange andre. Kommuneplanen skal bidra
til at alle får et best mulig liv med
grunnleggende velferd og trygghet.

fram de unge uten at det går på
bekostning av andre aldersgrupper. Alle
aldersgrupper er tjent med at de unge
trives og blir hos oss.
Kommunen, frivilligheten og bedriftene
har et felles ansvar for trivselen i
samfunnet. Det skjer gjennom forebygging
av utenforskap, fattigdom og
helseutfordringer. Det er kvaliteter som
det tar tid å utvikle. På kortere sikt, med
en gang, kan vi alle bidra til inkludering,
gjestfrihet og med å være alminnelig
vennlige med hverandre.

Et godt liv innebærer gode yrkesmuligheter – denne planen setter
oppvekst og arbeid til dagens unge,
framtidens arbeidskraft, høyt på
dagsordenen. Det er fullt mulig å løfte
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UTFORDRINGER OG FRAMTIDSUTSIKTER
Måsøy kommunes hovedutfordringer, alle
hensyn tatt, er oppsummert i forarbeidet
til denne planen som vist i figuren
nedenfor. Hvis disse utfordringene løses,
kan samfunnet forvente økt sysselsetting,
befolkningsvekst og positiv samfunns-

utvikling. Dette er forhold som det går an
å gjøre noe med i samfunnsdelens
virkeperiode 2021-2032. Ved å ta grep om
nettopp disse utfordringene, kan vi styrke
samfunnets attraktivitet.

De kommunale tjenestene må styrkes

Infrastruktur for næringslivet
Unge måsøyværingers situasjon
Boligmarkedet fungerer ikke
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VISJON, HOVEDMÅL OG SATSINGER

Måsøy kommune - tar vare på folk og fisk
Måsøy kommunes visjon er nært knyttet
til begrepet bærekraft gjennom
formuleringen tar vare på. Den reflekterer
forbindelsen til FNs bærekraftsmål og
helheten som ligger bak planen. Folk
reflekterer hele samfunnet og alle som bor
og virker sammen. Fisk representerer i
denne visjonen alle typer naturressurser
som næringslivet og Måsøysamfunnet
utnytter i verdiskapningen.

satsingene vises i prioritert rekkefølge.
Sammenheng mellom hovedmålene og
satsingene vises med linjene som
forbinder de. En linje viser at en satsing
understøtter et hovedmål.
Satsningene, delmål og tiltak er
nummerert for at de skal kunne
reflekteres og gjenkjennes i
kommunedelplaner, økonomiplan med
handlingsdel samt i årsbudsjettene. Det
samme gjelder tiltakene under Andre
tema, Forskning, utvikling og innovasjon
samt Arealstrategier.

Måsøy kommune legger tre hovedmål og
fem satsinger til grunn for samfunnsutviklingen. Både hovedmålene og
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MÅSØY KOMMUNES TRE HOVEDMÅLSETTINGER
ØKT NÆRINGSAKTIVITET
Næringsaktiviteten og kommersiell
er med på å skape trivsel i hverdagen.
virksomhet er selve fundamentet i
Næringene våre er i hovedsak basert på
samfunnet vårt. Kommunens befolkningsutnyttelse av naturressurser.
størrelse og bærekraft svinger i takt med
Matproduksjon står sterk, og skal fortsatt
næringsaktiviteten og antall arbeidsvære et utviklingsområde. Vi skal bygge
plasser som tilbys. Vi har ingen store
videre på og støtte det næringslivet vi har.
offentlige arbeidsgivere, utover
Vi har større muligheter for å lykkes med
kommunen selv. Vi tjener til livets opphold
flere, småskala etableringer, enn kun å
først og fremst gjennom et privateid
satse på noen få store nyetableringer.
næringsliv. Næringslivet vårt er også en
Både lokale og eksterne investorer skal
viktig del av tilbudet av varer og tjenester
inviteres og inspireres til å satse.
til befolkningen, fartøyer og tilreisende, og
GODE TJENESTER
Vi skal forbedre de kommunale tjenestene
ressurser. Vi skal forbedre oss gjennom
våre. Innbyggerne fortjener trygghet og
nye metoder, samarbeid, ny teknologi,
visshet om at vi gjør det beste oppnåelige
styrke den interne kontrollen samt hente
for dem. Gode tjenester er en bærebjelke i
flere innspill fra innbyggerne direkte. På
et lokalsamfunn, og spesielt i et lite
den måten skal vi få bedre tjenester pr.
lokalsamfunn hvor det kommersielle
krone, og mer fornøyde innbyggere. Både
tilbudet er begrenset. Forbedrede
den folkevalgte styringen og tjenestene
tjenester vil påvirke måloppnåelsen i hele
våre skal videreutvikles gjennom ett
bredden av mål og tiltak i kommunesammenhengende planverk med
planens samfunnsdel. Å forbedre er ikke
kommuneplan, kommunedelplaner,
ens betydende med å forbruke større
økonomiplan og årsbudsjett.
ATTRAKTIVT LOKALSAMFUNN
Måsøy kommune konkurrerer med byer
kommunen. Kulturen samt lag og
og mange andre lokalsamfunn om
foreninger kan spille en nøkkelrolle – det
mennesker, de unge menneskene spesielt.
store ekstra – i innsatsen for å rekruttere
En god jobb og gode offentlige tjenester er
og holde på innbyggere. Stedene våre skal
ikke nok for å folk til å flytte til, og bli
bli så ryddige og pene som mulig, og vi
boende. Vi forventer å kunne utfolde oss
skal arbeide for samordnede løsninger for
sosialt, kulturelt, i naturen og i et hyggelig
handel, tjenester, sosial aktivitet, trafikk,
og tiltalende lokalsamfunn. Vi skal arbeide
parkering og myke trafikanter. Gode
for å skape noen nye, urbane kvaliteter i
løyper, stier, småbåtplasser, informasjon
Havøysund. Flere og bedre sosiale
og annen tilrettelegging skal bidra til at
møtesteder, gjerne i kommersiell regi, står
naturen på land og til sjøs blir enda mer
høyt på ønskelista i alle stedene i hele
tilgjengelig.
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1 INFRASTRUKTUR FOR NÆRINGSLIVET
Infrastruktur for eksisterende næringsliv
og framtidig næringsetablering skal
styrkes. Vi tar høyde for at endringer
innen sjømat og transport kan tvinge fram
flere større fartøyer. Det er behov for mer
næringsareal, skjermet fra storhavet og
utenfor Havøysund sentrum. I tillegg skal
vi kunne betjene flere fartøyer, slik at
landindustrien kan få flere oppdrag. Ny
molo i Havøysund har vært en viktig sak
lenge. Den vil åpne for bedre (dypvanns-)
kaiplass, samt nye næringsarealer på land.
Vi skal også legge til rette for effektiv og
trafikksikker transport, spesielt for frakt av
sjømat med tunge kjøretøyer. Arbeidet
med infrastruktur skal ta utgangspunkt i

Havøysund som knutepunkt for trafikk og
varetransport.
De mest etterspurte arealene er langs
Havøysundet. Det er viktig at også Tufjord,
Måsøya, Ingøy og Snefjord kan betjene
fiskeflåten og havbruksnæringen.
Havgående og landbasert oppdrett er
muligheter vi gjerne bidrar til.
Næringsaktører som leverer varer og
tjenester til innbyggerne, bedriftene og
besøkende skal også ha ordnet
infrastruktur. Kommunen vil gå foran i å
skaffe til veie nødvendig infrastruktur, i
nært samarbeid med de næringsdrivende
selv.

Bærekraftsmålene lokalt…:

…bidrar globalt til:
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Utviklingen for satsingen infrastruktur for næringslivet skal gjøres gjennom:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

Arbeide for en fiskeripolitikk som tjener fiskeflåten.
Måsøy Næring og Havn KF tar en ledende rolle i all næringsutvikling.
Legge til rette for videreforedling av sjømat.
Legge til rette for mer gods på sjø.
Legge til rette for flere helårs arbeidsplasser i kommunen.
Videreutvikle helårs reiseliv i hele kommunen.
Tilrettelegge for ytterligere næringsutvikling i grensesnittet mellom reindrift, arktisk
landbruk, lokalmatproduksjon og reiselivet.
Ny molo for å skjerme Hallvika og Havøysundet mot øst.
Stimulere til næringsareal og kaiplass på Hågensenneset, Eiterfjorden og i Skavika.
Styrke leveranser av elkraft til strekningen Tufjord - Gunnarnes.
Fortsette arbeidet mot full fiberdekning i kommunen.
Utrede samlokalisering av flere små bedrifter i et nytt næringsbygg.
Utrede arealer og infrastruktur for fortsatt satsing på både havbruk, tradisjonelle
fiskerier samt turistfiske.
Tilpasse vann- avløp- og renovasjonstjenestene til næringslivets behov.
Opprettholde god oversikt over behov for og tilgang på byggeråstoff.
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2 BOLIGER
Boligmarkedet i kommunen skal
stimuleres. En del av eksisterende
boligmasse brukes som fritidsboliger og til
andre formål. Husstandene består av
færre personer nå enn før. Aldersforskyvningen i samfunnet tilsier at vi
trenger flere boliger som er tilpasset
seniorer. Innbyggernes generelle krav til å
bo har også endret seg. Vi har mangel på
de boligene som vi behøver. Nye boliger
skal sees i sammenheng med utviklingen
av et mer attraktivt kommunesenter.

Boligutviklingen må ta hensyn til adgangen
til transport, varer, tjenester, sosiale rom
og kulturelle aktiviteter. Kortreist er
klimavennlig og reduserer samfunnets
samlede transportkostnader. For noen
grupper, blant annet de eldre, må
lokalisering og boligløsninger sees i
sammenheng med den kommunale
tjenesteproduksjonen innen omsorg.
Intensjonen er at flest mulig skal kunne bo
lengst mulig i sin egen bolig.
Tilflyttere må også ha et tilbud. Det er
ønskelig med et bedre leiemarked for de
som flytter til.

Vi skal styrke kunnskapen om
innbyggernes og bedriftenes boligbehov.
Sosial bærekraft i boligpolitikken er viktig
for oss, for å heve bostandarden for de
som trenger det mest. Personer med
funksjonsnedsettelser og andre som er
vanskeligstilt på boligmarkedet skal bo
trygt. Boliger regnes som den fjerde
velferdspilaren i samfunnet, sammen med
helse, utdanning og arbeid.

Boligutvikling er komplisert og i høy grad
markedsbasert. Samarbeid mellom
kommune, andre offentlige instanser,
næringslivet og interessegrupper er viktige
for et samfunn hvor markedet alene ikke
ordner opp.

Bærekraftsmål:
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Utviklingen for satsingen boliger skal gjøres gjennom:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

Markedsføre og tilby tomter til personer som ønsker å bygge selv.
Boligkartlegging utføres for hele kommunen, herunder også fritidsboliger.
Avklare behovet for nye boliger i befolkningen gjennom spørreundersøkelser og
stimulere til dannelse av kjøpergrupper.
Vurdere hvilke boligtyper som er mest etterspurt blant mulige kjøpere av nye boliger.
Evaluere kommunens rolle i boligmarkedet samt den kommunalt eide boligmassen.
Bevisstgjøring overfor innbyggerne om mulige negative konsekvenser ved å selge
helårsboliger til andre formål (fritids- og næring).
Seniorvennlige boliger i sentrum.
Invitere investorer, utbyggere og næringslivet til samarbeid om nye boliger.
Følge opp alle kategorier vanskeligstilte på boligmarkedet, og legge til rette for et
variert boligtilbud hvor alle kan finne et trygt og godt tilbud.
Undersøke mulighetene for leie-til-eie boliger som et boligsosialt tilbud.
Undersøke mulighetene for flere fritidsboliger i kommunens utkanter.
Utrede med Husbanken, og undersøke mulige finansierings- og tilskuddsmuligheter
som startlån og utleieboliger med tilvisningsavtaler.
Oppfølging av den nye nasjonale boligsosiale strategien «Alle trenger et trygt hjem».
Gi informasjon og råd til mulige tilflyttere om det lokale boligmarkedet og mulige
løsninger for å etablere seg i kommunen.
Styrke administrasjonens kompetanse innen boligutvikling og helhetlig boligpolitikk.

Kommunesenteret Havøysund med kirken midt i bildet
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3 UNGE MENNESKER
Verdigrunnlaget for oppvekst bygger på
FNs barnekonvensjon og vårt nasjonale
lovverk. Barn og unge har krav på en
oppvekst i et trygt nærmiljø, stimulerende
barnehager samt skoler og en fritid som
fremmer mestring, inkludering og god
helse. Foreldrene, fagpersoner og frivillige
personer utgjør laget av voksne som skal
sikre at alle barn blir sett og får sine behov
vurdert og innfridd – i tide.

nødvendige ferdigheter til å møte
framtidens velferdssamfunn. Våre unge
skal gis størst mulig valgfrihet på tvers av
kjønn og utdanningsnivå. Vårt mål er at
gode oppvekstsvilkår kan bidra til at de
unge ønsker å komme tilbake etter endt
utdanning og etablere seg med egen
familie i Måsøy kommune.
Fagpersonell er nøkkelen til kvalitet i
oppvekstsektoren. Vi skal inspirere de
ansatte til å velge etter- og
videreutdanning.

Verden er i rask endring. Vi skal arbeide
for at barn og unge utvikler alle

Vi må vise frem kommunen. Flere må vite at vi eksisterer.
10.klasse Havøysund skole, 2019-2020.
Bærekraftsmål:
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Utviklingen for satsingen unge mennesker skal gjøres gjennom:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.

Styrke foreldrenes evne til å gi barna en trygg og god oppvekst.
Tilpasse kommunens tjenester til den nye barnevernsreformen.
Opprettholde og bygge anlegg som fremmer fysisk aktivitet.
Lag og foreninger skal stimuleres til å tilby et godt tilbud innen kultur og idrett – alle
skal kunne utfolde seg med noe de liker.
Skape et bredere fritidstilbud og sosiale møteplasser for barn og unge, inne som ute.
Styrking av dialogen med de unge.
Felles og tidlig innsats for forebygging passivitet, utenforskap, mobbing og rus.
Prioritere minoritetsspråklige, lavinntektsfamilier og andre sårbare familier.
Barnehager og skolen skal fremme læring i nært samarbeid med hjemmet,
nærmiljøet og lokalsamfunnet.
Rekruttering av kvalifisert fagpersonell, samt faglig videreutvikling av den enkelte
medarbeider i oppvekstsektoren.
Inspirere Måsøyungdom til å gjennomføre videregående utdanning.
Fremme kreativitet og entreprenørskap blant unge.
Etablere et samarbeid mellom arbeidsgivere om flere sommerjobber.
Stimulere til deltakelse i ungdomsfiskeordningene.
Motivere for utradisjonelle yrkesvalg med fokus på likestilling.

Høtten barnehage
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4 FORNYBAR ENERGI
Nasjonale myndigheter legger stor vekt på
at kommunene skal bidra til et økologisk
bærekraftig samfunn, blant annet
gjennom en offensiv klimapolitikk.

Vi ønsker utredet om ytterligere vindkraft
kan lokaliseres til kommunen vår. En
eventuell utvidelse av fornybar energi til
andre deler av kommunen enn Havøya,
kan påvirke andre interesser. Dette må
løses gjennom konsekvensutredninger.

Måsøy kommune har store arealer med
gunstige vindforhold. Overskuddskraft fra
vindparker, herunder også eksisterende
Arctic Wind på Havøya, kan gi grunnlag for
produksjon og lagring av hydrogen og
ammoniakk. Hydrogen og ammoniakk er i
en tidlig fase som energibærere til industri
og transport, og har stort utviklingspotensial.

Produksjon av fornybar energi kombinerer
nasjonale målsettinger om at næringslivet
skal levere innenfor det grønne skiftet.
Måsøy kommune ønsker å bidra til
omstillingen av Norge til et
lavutslippssamfunn, skape verdier samt
styrke den lokale sysselsettingen gjennom
bærekraftige, industrielle initiativer.

Bærekraftsmålene lokalt…:

…bidrar globalt til:
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Utviklingen for satsingen fornybar energi skal gjøres gjennom:
4.1.

Styrke kunnskapen om klimagassutslippene, sirkulær økonomi, det grønne skiftet og
produksjon og lagring av fornybare energikilder.
4.2. Innlede dialog med fornybar kraftindustrien og relevante myndigheter om muligheter
i kommunen.
4.3. Utredning av arealer og infrastruktur for ytterligere vindkraft.
4.4. Arbeide for produksjon og lagring av hydrogen.
4.5. Søke tilskudd til lokale utredninger og initiativer innen fornybar energi.
4.6. Dialog med lokale tredjeparter om lokalisering av fornybare industrianlegg.
4.7. Koble lokal industri til mulige nye initiativer på tidligst mulige tidspunkt.
4.8. Legge til rette for hurtiglading av kjøretøyer i Havøysund og i Snefjord.
4.9. Følge utviklingen innen hydrogen og elektrisk drevne fartøyer for transport, service
og fiske.
4.10. Kommunen skal legge til rette for å erstatte dagens tjenestebiler (der det er mulig)
med elektriske kjøretøy.

Havøygavlen vindpark
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5 LEVE GODT – LEVE LENGE
Noen som tar seg av folk når det behøves,
er en sterk egenskap ved det norske
velferdssamfunnet. Helse- og
omsorgstjenestene må tilpasses
aldersutviklingen med flere eldre,
pleietrengende personer. Helse og omsorg
krever store ressurser. Vi må være
framoverlente for å tilpasse løsningene til
et behov i endring. Leve hele livet,
kvalitetsreformen for eldre, er en viktig
ledetråd for utvikling av tjenestene.

arbeid har stor betydning for
befolkningens helse. Det må tenkes helse i
alle disse sektorene, både i plan- og
tjenestearbeid.
Vi ser også nødvendigheten for å redusere
frafallet i videregående skole. Gode faglige
ferdigheter i grunnskolen øker sjansen for
å gjennomføre videregående skole og å få
seg en god jobb. Inntekt og boligtilbud
påvirker folkehelsen.
Psykisk helse er en stor folkehelseutfordring. Vi skal hindre at dårlig psykisk
helse og rus vedvarer eller videreutvikles.
Tidlig innsats innebærer både å forebygge
framfor å reparere, samt å skape trygghet
og åpenhet blant unge om temaet psykisk
helse.

God helse er et individuelt ansvar, men
kommunen har også et ansvar for
tilrettelegging og systematisk
folkehelsearbeid. Dette innebærer å bruke
alle sektorer og enheter til å fremme god
helse og forebygge uhelse. Alt fra kultur,
utdanning, bolig, vann, samferdsel og
areal- og byutvikling til næringsliv og

«Alder og rynker er jo bare noe som henger på utsiden. Det som er viktig er å
leve et liv fylt med kjærlighet, nysgjerrighet og kreativitet.» Wenche Myhre

Bærekraftsmål:

17

Måsøy kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032

Utviklingen av satsingsområdet leve godt – leve lenge skal gjøres gjennom:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.

Sikre en dynamisk, samordnet og bærekraftig drift av alle fagtjenester.
Legge til rette for at innbyggerne kan leve og bo selvstendig, trygt og på rett trinn i
omsorgstrappen.
Utarbeide en helhetlig helse- og omsorgsplan.
Styrke bevisstheten rundt forekomsten av demens i framtiden, og legge til rette for
god ivaretakelse av brukere.
Styrke åpenhet og kunnskap om rus og psykisk helse.
Forebygge ensomhet og utenforskap.
Invitere og legge til rette for frivillig arbeid.
Styrke dialogen med brukermiljøer og pårørende.
Fremme mer fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.
Videreutvikle frisklivssentralen.
Rekruttere og beholde fagpersoner
Samarbeide om tjenester med andre kommuner etter behov
Prosesser innen rehabilitering/habilitering skal kjennetegnes ved
koordinerte, sammenhengende og kunnskapsbaserte tiltak.
Utarbeide og oppdatere oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.
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ANDRE TEMA
Hovedmålene og satsingsområdene er de
viktigste temaene for utviklingen
Måsøysamfunnet og kommuneorganisasjonen i 2021-2032.

Disse plantemaene er:

Det er likevel mange andre hensyn å ta.
Som kommune og samfunn må vi følge
opp en rekke plantema som vi må ha med
oss i utviklingsarbeidet.

•

•
•

•
•

Målsettingen er å skape trygg og god
hverdag i et attraktivt samfunn ved å
ivareta utviklingen på en mest mulig
helhetlig måte. Noen av temaene må
tilnærmes gjennom samarbeid mellom
kommunen, næringslivet og frivilligheten.

•
•
•
•

Samfunnssikkerhet og beredskap.
Universell utforming; utendørs,
innendørs og digitalt.
Klimatilpasning, naturmangfold og
vannforvaltning.
Samisk, sjøsamisk og kvensk identitet,
språk, tradisjon og næring.
Hensyn til innvandrerne våre og deres
egenart, kultur og tradisjoner.
Forvaltning av kulturmiljøer.
Kultur.
Kommunal økonomi.
Kommunen som arbeidsgiver.

Bærekraftsmål:

19

Måsøy kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021-2032

Utvikling skal gjøres gjennom:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

Arbeide for bedre vintertjenester langs Fylkesvei 889.
Beredskapsplanverket revideres etter evaluering av pandemien.
ROS-analysen skal jevnlig vurderes med tanke på klima- og naturfarer som
ekstremvær, overvann, skred og flom.
Kommunal planlegging skal vektlegge helhetlig forvaltning i nedbørsfelt.
Videreutvikle kulturtilbudet, herunder stimulere til mer dugnad.
Grunnleggende rettigheter og etnisk tilhørighet skal ivaretas.
Undersøke status angående samiske steds- og adressenavn, og muligheter for skilting
i de deler av kommunen med tydeligst samisk tilstedeværelse.
Følge opp muligheter knyttet til samisk næringsutøvelse.
Universell utforming skal hensyntas i alle sektorer og planer (gjennomgående
perspektiv) for å sikre bred, alminnelig deltakelse i samfunnet. Nettsider, bygg og
anlegg, uteområder og transport skal utformes universelt.
Gjennomføre årlige strandryddinger.
Vurdere muligheter for mer gods på sjø.
Legge til rette for landstrøm, lademuligheter og hydrogen i havnen.
Gode avfallsløsninger for fiskeflåten og andre fartøyer.
Hovedplanen for vann skal revideres.
Forebygge risiko mot kulturmiljøene gjennom klimagenererte farer og andre farer,
samt bruke de som attraksjoner i reiselivet og i lokalsamfunnet.
Styrke dialog og samhandling med tillitsvalgte og verneombud
Oppfølging av KS’ 10 faktor undersøkelse.
Vurdere tilsetting av HR / organisasjons rådgiver.
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FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON
Samfunnet endrer seg raskere og raskere,
både globalt og lokalt. Måsøy kommune
skal følge med. På noen områder ser vi oss
gjerne i forkant av utviklingene. Økt
kunnskap og innovasjon kan åpne nye
løsninger for å kompensere for
avstandsulempene våre. Vi kan utnytte de
store naturressursene våre på nye måter,
og vi kan forbedre de kommunale
tjenestene.

og bidra til økt kunnskapsproduksjon i og
om samfunnet vårt.
Virkemidler står sentralt i forsknings-,
innovasjons-, og utviklingsprosjekter.
Måsøy kommunes egenutviklede
tilskuddsoversikt blir nyttig for å tilføre
ressurser til nye aktiviteter.
Kommunens virksomhet skal dreies mot
mer planlegging og færre enkeltsaker for å
sikre at alle politiske vedtak bygger på
kunnskaps- og erfaringsbaserte
tilnærminger.

Vår politikk på dette området innebærer å
utnytte eksisterende kunnskap mer aktivt,

«Franske vinbønder sender ikke vindruene sine til fjerne østen for å få vinen
produsert der. Har vi som sjømatkommune noe å lære?»
Bernth Sjursen, Ordfører i Måsøy kommune, 2019 -

Bærekraftsmål:
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Satsing på forskning, innovasjon og utvikling skal skje gjennom:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.

Forskning, utvikling og innovasjon skal være en del av alle kommunale planer.
Det skal innføres en ny internkontroll som styrker den administrative styringen og en
mer planmessig tilnærming til alle kommunale tjenester.
Forbindelse mellom overordnede planer, økonomiplan og budsjett skal styrkes.
Fremme kommunen og Måsøysamfunnet som arena for forskning.
Utnytte virkemidler til å gjennomføre flere utviklingsprosjekter, både i bedriftene, lag
og foreninger samt kommunens organisasjon.
Utrede et kunnskapssenter med nye løsninger for videregående utdanning,
fagutdanning, høyere utdanning, bedriftsprogrammer, etter- og videreutdanning
samt personlig utvikling.
Utrede et visningssenter for det lokale næringslivet, den nasjonale turistveien og
andre attraksjoner i kommunen.
Se pkt. 7.6 og 7.7 i nær sammenheng med hverandre.
Søke om prosjektmidler til Næringsvennlig kommune og/eller lignende programmer.
Støtte og inspirere fram innovative, private næringsinitiativer.
Digitalisering og annen videreutvikling av de kommunale tjenestene.
Videreutvikle samarbeidet med andre kommuner.
Fremme kreativitet i Måsøyskolen og Høtten barnehage.
Vurdere Newtonrom eller «fishlab» for de unge.
Styrke fellesskapet, samhandlingen og dugnadsånden i kommunen.
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AREALSTRATEGIER
Arealstrategiene utgjør koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdelen.
Strategiene er:
•
•
•
•
•

Næringslivets posisjon innen sjømatproduksjon og alle typer maritim
forretningsvirksomhet skal prioriteres og videreutvikles, og areal settes av til formålene.
Arealer skal settes av til ytterligere satsing innen fornybar energi.
Havøysund videreutvikles som et kompakt og levende fiskevær og industristed med
økende grad av bymessig preg.
Reindriftsnæringen skal fortsatt ha gode rammer.
Klimatilpasning skal gjennomføres, med særskilte hensyn til havstigning og
kombinasjoner av ekstremflo og ekstremvær.

Bærekraftsmål:
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Utvikling av arealer skal gjøres gjennom:
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.

8.12.
8.13.
8.14.

Sjøfronten i Havøysundet disponeres til næringsformål (fiskerier, havbruksnæringen,
reiselivet, transportnæringene og havnebasert industri). Det skal også legges til rette
for småbåthavn, besøk, vannsport samt allmennhetens adgang til sjøen i fritiden.
Havøysund skal ha samordnede løsninger for boligutvikling, transport, grøntareal,
kultur, handel, næring, offentlige tjenester og sosiale møteplasser. Det skal settes av
areal til trafikksikre løsninger og god adgang for personer med funksjonsnedsettelser.
Boligutvikling og nybygging skal i hovedsak skje gjennom fortetting i Havøysund. De
sentrale tomtene skal prioriteres til leilighetsbygg/lavblokk. Arealbruk gjennom
fortetting skal vurderes før nye utbyggingsområder tas i bruk.
Utbyggingsmønster og transportsystemet i Havøysund skal ivareta trafikksikkerheten
ved at boliger og infrastruktur som tiltrekker seg mange myke trafikanter skal
adskilles fra næringstrafikken.
Havøysund skal ha et gjennomgående system av stier og sykkelveier for myke
trafikanter og mosjonister, sammenhengende med stier for friluftslivet.
Spredt boligutvikling kan tillates.
Hallvika videreutvikles med ny molo, dypvannskai og industriareal.
Langtidsparkering av bobiler, campingvogner, båthengere, tilhengere, traktorer,
maskiner, redskaper, store kjøretøyer og utstyr skal lokaliseres utenfor sentrum.
Vernet natur opprettholdes på dagens nivå.
Dyrka og dyrkbar mark skal bevares for jordbruksformål.
Arealplanleggingen skal ta hensyn til kulturmiljøer og kulturlandskap og i størst mulig
grad sørge for at de skjermes mot utbygging som kan redusere verdiene de
representerer.
Adgang til viktige og kortreiste mineralressurser, herunder byggeråstoff, skal sikres.
Arealdelen skal ta hensyn til naturmangfoldet og vannforvaltning.
Arealenes evne til å absorbere intens nedbør og store mengder overvann skal
vurderes.
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Takk for at du leste planen for framtida vår – reisen har begynt!
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