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Lødingen kommune support(s) the Sustainable Development Goals

• 5-6 på hvert bord

Kafé-dialog: Lødingen kommune inn i fremtida
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Oppgave

• skriv ned svar– utse en referent

Oppgave
Hvilke bærekraftsmål passer på disse
hovedutfordringene og løsningene?
Utrydde fattigdom
Utrydde sult

Hvor er vi?

Hvor skal vi?

Hvordan kommer vi oss dit?
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Bærekraftige byer og
lokalsamfunn

12

Ansvarlig forbruk og
produksjon

Likestilling mellom
kjønnene
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Stoppe
klimaendringene

Rent vann og gode
sanitærforhold
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Livet i havet

15

Livet på land

16

Fred, rettferdighet og
velfungerende
institusjoner

17

Samarbeid for å nå
målene

God helse og livskvalitet
God utdanning

Hva er hovedutfordringene på

…og hva er løsningene?

1. Naturområder og utmark
2. Tettstedsområdene og områdene med tettere bosetting

3. Det gode liv i Lødingen kommune

Mindre ulikhet

Ren energi til alle
Anstendig arbeid og
økonomisk vekst
Industri, innovasjon og
infrastruktur
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Hovedutfordringer

Gror igjen langs veier/ utmark/ generelt i naturen, «En tunnel av skog» 15
o
Gjengroing langs veien gjør det vanskelig med parkeringsplasser i
forbindelse med bruk av utmark og naturområder. Flere opplever at
det er vanskelig å finne et sted å sette fra seg bilen.
Mye skog generelt
Tilrettelegging av naturområder > gjøre naturområder og utmark tilgjengelig
o Ønske om skiløype på Kanstadeie og Kåringen
Tilrettelegge bedre for friluftsliv
Scooterkjøring
Manglende tilrettelegging for turisme: info, parkering, toalett. F.eks.
badestrender i Vestbygdskiområder (Kåringen, Kanstadeide), oppkjørte
skiløyper med snøskuter på Kanstadeide og andre steder, parkering for
bobiler
Forsøpling langs veiene
Få parkeringsplasser (utmark) og toalettfasiliteter
o
Trenger bedre parkeringsmuligheter ved turstier, utsiktspunkter/
utfartssteder
o
problem at busstoppene tar parkeringsplassene som er
Trenger bedre skiltinger til turstier, utsiktspunkter/utfartssteder
Trenger bedre veistandard fra Kanstad til Øksneshamn (sist
opprusta/asfaltert i 2010, trafikkfarlig mange plasser der veiskulder mangler
og veien er smal)
Utfordring om det blir privatisering av veier. Når veger privatiseres blir
parkering vanskelig, f.eks. Øynes-området. Må opprettholde service fra
kommunen for å holde vegen der det bor folk. Ta vare på det vi har som er
bra.
Forsøpling langs veiene

-

-

Hyttebygging – veldig utbygd strandsone
Vannscooter ødelegger for båter. Høy fart nært land
Kamp om areal på havet (oppdrett kontra vanlig fiske)
Forsøpling til sjøs, kysten, og i svellingen, gjelder også oppdrett og fiskeri, og
fortrenger fiske for kystbefolkning 14 15
Stagnasjon i samfunnet
Kvaliteter på en plan – Hva finnes av tilbud > Er Lødingen et godt sted å bo
for samtlige?
Sentrumsliv og samlingsplass
o Tilbud for de etter ungdomsskolen (>De ønsker ikke å flytte tilbake!)
Arealer som eies av opplysningsvesenets fond må kjøpes ut av kommunen –
Ødelegger/ hemmer utviklingen i kommunen – arealer leies ut/selges dyrt
For lite areal for å skape industri
Tomme bygg og lite aktiviteter/ næringsaktiviteter i sentrum
Dårlig vedlikehold – også av kommunen!
Manglende vilje til å gi lov til å gjennomføre ting:
o lekepark! Det har vært planer, det stoppes
o Lokaler til å drive med aktivitet: musikk/ rock, dans, andre
Manglende plasser å være for ungdom
Manglende kaféliv om sommeren
Det trengs god skole (kan forbedres)
Det trengs gode arbeidsplasser (kan forbedres)
Utfordring med kommunale tjenester
Vannavgift/ pengebruk på vannutbedring
Utfordring med telefoni og bredbånd
Mange har ikke bredband i dag, i bygda
Urenset kloakk går rett i sjøen, ikke gode sanitær forhold
14
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Hovedutfordringer

Savnes gang- og sykkelveg mellom Rema1000 og Hamndalselva -farlig vei 13
Dårlige veier
Trenger bedre bussforbindelser mellom bygd/tettsted
Hålogalandsveien skaper nye trafikkmønster i/gjennom kommunen.
Utfordring med brøyting – vanskelig for eldre
Boligmangel
o
Det handler om å ha et sted å bo. Mye brukes til fritidsbolig
Boareal – hva er ønsket bostedsutvikling, fortettingspolitikk?
Arbeid for tettere bosetting i kommunen
Lavterskeltilbud > Demografisk utfordring i alder og bosetting (aldrende
befolkning og spredt bosetting)
Mange hus til forfall, som det ikke gjøres noe med
Nok boliger/ tomter? Hvor kan folk bygge? Mangler boliger til de som vil
flytte hit
Det trengs gode boliger og pleie for eldre (kan forbedres)
Mangel på boliger i spredte områder med litt større arealer/ hage rundt
Husene blir brukt til fritidsboliger
Fraflytting, både Lødingen sentrum og Vestbygd
Det finns ikke «prøveboliger» for de som vil flytte til Vestbygd og Lødingen.
De som ikke bor fast (i kommunen) har andre verdier en de som bor her, vi
har nærhet til alt (i bygda, f.eks. natur), det føler vi er truet
Sesongarbeidere i sommersesongen har vanskelig å finne sted å bo
Flere gir uttrykk for at de har det godt og at de ønsker å fortsette å ha det
gode liv. De ønsker å fortsette å ha en kirke, eldrebolig, butikk og andre
tilbud, men er redd for at det saneres ned og trues.
Turister og ferierende har et annet syn på hva det gode liv er. Dette
resulterer i at de opptar de beste plassene i bygda som også er viktig for
lokalbefolkningen, da med tanke på jordbruk og beite osv.

-

-

-

Mange i kommunen (20,7%) sliter med psykiske problemer/symptomer
Samarbeid – én retning
Nedlagt sentrum er utfordring for det gode liv i kommunen
17
For få mennesker til å drifte frivillig aktivitet
Utfordring med lite tilbud for barn og unge
Utfordring med Vestbygdheimen - oppvekst
Desentralisert utdanning/etterutdanning
At kommunen mista videregående skole var negativ med tanke på
den lave prosentandelen som har utdanning og arbeid. Dette kan
videre kobles opp mot mental helse og arbeidsplasser
Utenlandsk arbeidskraft som ikke har registrert sin utdannelse, behøver ikke
være statistikk på noe negativt. De som driver primærnæringene trenger
ikke nødvendigvis være utdannet. Naturlig at Lødingen kommune scorer
høyt på utdanningsstatistikk (lavt/få utdannede) grunnet yrker med lavere
utdanningsnivå. Da må det skapes arbeidsplasser som krever høyere
kompetanse – handler om innovasjon
Folketallet går ned
Aldrende befolkning
For få omsorgspersoner for å utføre omsorgsbehov
Omsorg for de mange eldre som kommer (demografi)
Fravær av markedsføring for tilflyttere
17
o Sikre samarbeid mellom aktørene
Varmere klima og forurensing
Energi forurenser

Men…
17
Det er et godt kulturelt tilbud på Lødingen
Det er mange lag og foreninger å være med i
Fin natur og skjærgård
Livet i havet er viktig for Lødingen som kystkommune

14
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Løsninger

Parkeringsplaner, tilrettelagte parkeringsplasser for natur og utmark
Tilrettelegge/ Kjøre opp løyper
Forsiktig ved bruken av utmark (snøscooter)
Kommunale veier bør ikke privatiseres
Ta vare på jordbruksarealer
Ta vare på naturområder
Verne om havet og ressursene der, holde skjærgården ren, tilby rekreasjon i
skjærgården 14
tilrettelegging for turisme: info, parkering, toalett, søppelbokser
Behov for målrettet strategi på bruk av naturområdene
o
Kartlegge arealbehov knyttet til aktiviteter
o
Utarbeide strategi for arealbruk
o
Her må aktiviteter måles opp mot alle bærekraftsmålene
Finne muligheter for å rydde skog langs veier. Lage flere parkeringsplasser
Dialog med myndighetene om bedre veier, bedre bussforbindelser
Planlegge markedsføring av «omveien» til Hålogalandsveien som kommer
snart. Lødingen og Vestbygd blir en omvei. Knutepunktet for kommunen blir i
Fiskefjorden og i Kanstadbotn.
Utfordringen med gjengroing:
o
Den gamle sysselsettingsmodellen, mange sesongarbeid er ledig om
11 12 13 15 16 17
sommeren
o
Geiter og motorsag («Nofence» - et digitalt gjerdesystem som gjør det
mulig at dyr kan beite i større/andre områder?)
o
Er gjengroing en utfordring som kan skape arbeidsplasser og
sysselsetting? Mange står uten fast arbeid. Kan dette være en
mulighet for de? Tilskudd fra det offentlige må til
o
Fylkeskommunen eier veiene. I tillegg til at kommunen som
myndighet skal gi innspill, er det viktig at innbyggerne selv også
melder fra dersom det er dårlig brøyting og gjengrodd langs veien
o
Vedsentralen i Lødingen – en løsning på gjengroing? Skoge langs veien
og arbeidssenteret kan ta det som blir over = Sysselsetting og rydding

-

-

-

-

Søppelbokser med tømming? Dugnad/ Kommunalt ansvar?
Mye skog = mulighet for arbeidsplasser
Rullestolveg rundt Hamndalsvannet
Informasjon på fergekai, i sentrum, på nett
Forbedre snørydding på gang- og sykkelstier 13
Bygge gang- og sykkelveger som gir mindre biltrafikk og bedre helse 13
Vi har alltid vært «sørlandsbyen i nord». Har vel med los- og lostjenestene i
Lødingen å gjøre. Har i mange år hatt et slagord: LØDINGEN – en god del av
Norge. Seinere er dette forandret til «et godt stykke Norge» og «Bygda som
sykler». Vi synes best om «en god del av Norge».
Langsiktig planlegging 17
Kartlegging av arealbehov
forebygge potentiele konflikter i forbindelse med arealbehov og sikre at det
ikke oppstår interessekonflikter på områdebruk 11 17
Kjøpe seg ut av opplysningsvesenets fond
Ta vare på næringslivet som er her i kommunen
17
Jobbe for flere arbeidsplasser
o
øke innbyggertallet
o
invitere fiskere
Ikke åpne torskeoppdrett 14
Oppdrett; bort fra kvantum til kvalitet 14
Satse på industri og næringsliv/ næringsarbeid.
o
Savner en næringsavdeling i kommunen. Kommunen må å ansette
folk som jobber med å tilrettelegge for næring i kommunen, da
kommunen ikke har kompetanse nok. Dette er nødvendig for å skape
aktivitet.
Satsingsområde: turisme – vi ligger midt i ‘smørøyet’
Utlysning av stillinger – samarbeid på tvers om annonsering og andre ledige
17
stillinger i kommunen
Tilrettelegging for nettbaserte arbeidsplasser
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Løsninger

Når så mye av dagens utdanning er nettbaser, hva med å lage en
videregående skole (Et bygg med godt nett/kantine/ veiledere) der elever
som tar nettbasert utdanning kan studere og samtidig være en del av et
student-felleskap
Alternative utdanningsveier må markedsføres
11
Sikre skole/oppvekst: gode lokaler og kvalifisert personell
Markedsføre arbeidsplassene til ungdom
Samarbeid skole – næringsliv
Viktig at utdanningen er der ungdommen er
Bedre tilrettelegging i offentlige bygg og serveringssteder for
funksjonshemmede og rullestolbrukere
Ringeklokke og døråpner Rådhuset
Forfallende kommunal bygningsmasse – Hva er det behov for? (hva kan
rives?). Gjennomgå forfallet på kommunal bygningsmasse og omdisponering
til allmenn bruk 11 17
Ivaretakelse av bygg i sentrum
11 17
Økt bosetting tettstedet
o
Behov å vurdere antall og tilgjengelige boligområder
o
Eller skal det vektlegges fortetting?
Fjerne dårlige boliger
Boplikt?
Avsette tomter til boligbebyggelse slik at det blir lettere å bygge
Flere boliger 11
o
undersøke om boliger som eies av private, men som står tomme,
kan kjøpes og selges videre
Leiligheten i omsorgsboligene (Vestbygd) er for dyre for å bli gjennomgangs11
bolig, Sesongarbeidere i sommersesongen kan ikke komme
11
17
12
Det må bli lettere å kunne «prøvebo» i kommunen
Fremme fordelene ved å bygge/bo i Lødingen kommune 11
Bedre markedsføring

-

12 17

-

Ønsk nye innbyggere velkommen – oppmerksomhet
o
Positiv holdning hos kommunalt ansatte. Er det behov for en
«holdningsendring»?
o
være på tilbudssiden for å gjøre Lødingen til et godt sted å bo.
Flere bosatte arbeidstakere i kommunen 11
Høyere eiendomsskatt for fritidsboliger
Hvordan ta vare på barn som blir født? (oppvekst)
17
Ta vare på de unge familier som er her
Forebygge fraflytting
Se samfunnet med moderne øyne. Nye generasjoner > nye behov
Se de unges behov og engasjer den oppvoksende generasjon målrettet
17
Begynn med ungdommene som et bidrag til forebygging
Utfordre frivillighetssentralen til å jobbe/gjøre mer for ungdom
17
17
Vurder tiltak som speiler en aldrende befolkning
17
Definer også behovet for aktiviteter blant eldre
Tiltak for bedre folkehelse: aktivitet, samhold, lav terskel, like muligheter,
redusere ensomhet, redusere kulturforskjeller, folkehelsekoordinator 17
17
Søkelys på fysisk helse og samarbeid om lavterskeltilbud
Øke samhold
Samarbeid, samarbeid med andre kommuner 17
17
Sikre økonomi som stimulerer til deltakelse
Satse på lag og foreninger
Legg ned fylkeskommunen
Slå Lødingen sammen med Sortland og resten av Vesterålen
Prøve å bevare de fellesgoder vi har i bygda også (skole, eldrebolig, basseng,
spredt bosetting)
Beholde de kommunale tjenester som er i dag, det gir trygghet og god helse.
Stoppe temperaturøkninga 13
Beholde kommunale tjenester; skole, barnehage, brøyting
11

17
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Løsninger

For økt trivsel: tilbud (aktiviteter?), oppvekst- vestbygdheimen, alderdom –
brøyting. Fortsette å skape trygg oppvekst for barn og unge samt gjøre det
trygt å bli gammel
Trygghet:
o
Gode kommunale tilbud
o
Brøyting
o
Trygg barnehage/ skole
o
Trygg tilværelse for de eldre
o
Arbeidsplasser, mennesker blir en bidragsyter for samfunnet i stedet
for en «belastning»
o
Boliger, der man bor skal man fortsatt kunne bo
o
Aktiviteter
Lokaler til aktiviteter, ungdommer, sosialt liv. Lekeplasser, parkområder,
kaféliv og annet liv i sentrum (offentlige plasser)
Ønsker å tilrettelegge for god helse, god utdanning, trivelige bomiljøer for
innbyggerne i hele kommunen
Stopp hetsing på nett, oppfordre til bedre folkeskikk 16
Samarbeide godt for å nå målene, mange aktive og engasjerte lag og
foreninger som kan delta 17

