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Vardø kommune  
Vardø, Nord-Norges eldste by og Europas eneste by i arktisk klimasone. Norges østligste 

kommune, like langt øst som Istanbul og  øst for Norges landegrense mot Russland. 

 

  
 

Vardø helt ytterst i Varangerfjorden i Finnmark grenser til Vadsø i sør og Båtsfjord i vest.  

Antall innbyggere 2 104 pr. 1.1.2018 

Areal 600,62 km2 herav 588 km2 land  

Les mer: Visit Vardø,  Vardø kommune - hjemmeside,  Wikipedia,  Om Vardø kommune 

Virksomheten  
  

Politisk struktur  

 

 

http://bodo.kommune.no/
http://www.visitvardo.no/
https://www.vardo.kommune.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Vardø
https://www.vardo.kommune.no/om-vardoe-kommune.308583.no.html


  

  

Organisasjon  
For å lede og samordne virksomheten har vi rådmann, assisterende rådmann og 

økonomisjef med 3 enhetsledere for grunnskole/barnehage, helse/sosial og teknisk 

enhet. Assisterende rådmann leder administrative funksjoner og har sekretariat for 

partssammensatte utvalg.  

  

Servicekontoret ligger på rådhuset. Vardø kommune er en IA-kommune.  

 

 
  

Utvikling og satsinger  
Netto driftsresultat (mindreforbruk) fra 2011 – 2017, regnskap 
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Vardø kommune har gjennomført en prosess der digitalisering har stått sentralt, i 

saksbehandling og skole. Alle elever i grunnskolen har hver sin ipad som brukes i 

undervisning, til lekser, tilbakemelding og kommunikasjon. Foreldre kan følge med og 

kommunisere med egen mobiltelefon. 

 

Nytt flerbrukshus, kultursal, svømmehall og aktivitetsrom er tatt i bruk i 2013. Løsninger 

for effektiv energibruk og varmegjenvinning er med. Grunnskole og barnehage er begge 

modernisert i 2015. Vannverk oppgradert i 2017. Brannbil, brøytebil er anskaffet i 2018, 

hjullaster er under bestilling. Vi opparbeider næringsarealer i Vardø havn høst 2018. 

Fortsatt satsing på næringsutvikling er prioritert. 

https://kommunal-rapport.no/annonse/telenor/fra-verst-til-best-med-digitalt-loft


  

  

Plan og styring  
Planlegging samordner fysisk, økonomisk, sosial, estetisk og kulturell utvikling. Krav 

om bærekraftig utvikling og demokrati dokumenterer behovet for en kommuneplan 

som strategisk verktøy for langsiktig utvikling, både for samfunn og organisasjon. 

Tilrettelegging for mer effektiv og brukerrettet planlegging er et sentralt mål. 

 

Ny kommuneplan og reguleringsplanlegging vil være et prioritert arbeidsområde for 

rådmannen og administrasjon den kommende perioden. 

 
  

Kommunale foretak og selskaper med eierskap 
 

Vardø Bolig- og eiendomsselskap AS 

Vardø kommunale bolig- og eiendomsselskap AS (VKBE AS) er et kommunalt eid 

selskap som driver kort - og langtidsutleie av boliger i Vardø og Kiberg. 

Regnskapstall og informasjon 

  

Vardø Havn KF  

Vardø Havn ivaretar forvaltningsmessige og administrative oppgaver av havn og 

farvann, planlegger, bygger, driver og vedlikeholder kommunens 3 havneanlegg. I 

tillegg tilbys turer og opplevelser for turister og besøkende. 

 

ASVO Vardø AS 

ASVO Vardø AS skal skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede som ikke uten videre 

kan nyttiggjøre seg et ordinært arbeidstilbud. 

Regnskap og informasjon 

 

Vardø Promor AS 

Vardø Promor  er et utviklingsselskap dannet av Vardø kommune. For tiden ikke aktivt. 

Regnskap og informasjon 

   

Interkommunale selskaper med eierandel 
Varanger Kraft AS 

Varanger Kraft - Øst-Finnmarks eget kraftselskap - informasjon om selskapet 

  

ØFAS – under omdannelse til AS 

ØFAS - Øst-Finnmarks eget avfallsselskap - informasjon om selskapet 

NORA-senteret IKS – krisesenter for voldsutsatte kvinner og barn 

Norasenteret – senter mot vold og seksuelle overgrep i Øst-Finnmark 

 

  

https://www.facebook.com/Vardø-Kommunale-Bolig-og-Eiendomsselskap-570037653144569/
https://www.regnskapstall.no/informasjon-om-vardoe-kommunale-bolig-og-eiendomsselskap-as-100509183S2
https://www.vardohavn.no/
http://asvo-vardo.no/
https://www.regnskapstall.no/regnskapstall-for-asvo-vardoe-as-100224225S1
http://www.vardopromor.no/
https://www.regnskapstall.no/regnskapstall-for-vardoe-promor-as-101102002S0
https://www.varanger-kraft.no/
https://www.varanger-kraft.no/om-varanger-kraft/category2618.html
http://www.ofas.no/
http://www.ofas.no/om-ofas/
http://www.norasenteret.no/


  

  

Andre viktige arbeidsplasser i Vardø kommune 

• Private næringer – entreprenør, elektro, fiskeri 

• Politiattestkontoret 

• Vardø Sjøtrafikksentral 

• Vardø Radio 

• Forsvarets etterretningstjeneste 

• Skoler – grunnskole, videregående skole 

• Reiseliv – hotell, bevertningssteder 

 

Historie og kultur 

Ingen som besøker Vardø glemmer noen gang at de har vært her, så spesiell 
er denne kommunen. 

Vardø er Norges østligste by, eneste by i Europa i arktisk klimasone, Nord-Norges 
eldste by og verdens nordligste festningsby, det er Finnmarks eldste fiskevær og 
Pomorhovedstad. Vardø er en av Norges eldste byer, med bystatus fra 1789. 
 
Porten til nordøstpassasjen og Barentshavet med Kiberg og Vardø på øya som har 
fastlandsforbindelse gjennom Nord-Europas første undersjøiske tunnel. 
 

Historie og severdigheter 
Kommunen har en lang og rik historie med fiskeri, internasjonal handel og en 
smeltedigel av mennesker fra hele Nordkalotten som kom for havets rike ressurser. 
Frem til 1920 var Vardø pomorhovedstaden for både russerne og nordmenn og var 
som følge av det en av Norges største eksporthavner. 

 
Vardøhus Festning ble etablert i 1307, en stjerneformet fredet festning som er en 
stor turistattraksjon. Her finner vi Kongestokken, en takstolpe som den dansk-norske 
kong Christian 4. skrev navnet på i 1599. Alle kongelige som besøker Vardø skriver 
sitt navnetrekk her. Dronning Sonja avduket i 2011 Steilneset Minnested for de 86 
kvinner og 5 menn ble dømt til døden ved ild og bål – de såkalte hekseprosessene. 
 
Pomormuseet med dokumenterer vår lange tradisjon og samhandel med pomorer i 
vår russiske vennskapsby Arkhangelsk. Partisanmuseet i Kiberg viser de store 
menneskelige offer som ble gitt for å sikre neste generasjoners frihet. Både på 
Vardø og i Kiberg er det rester etter tyske befestninger.  

 

 

  

https://www.forsvarsbygg.no/no/festningene/finn-din-festning/vardohus-festning/
http://www.varangermuseum.no/besok-oss/besokssteder/brodtkorbsjaene/
http://no.wikipedia.org/wiki/Vard%C3%B8tunnelen
http://no.wikipedia.org/wiki/Vard%C3%B8hus_festning
https://www.nasjonaleturistveger.no/no/turistvegene/varanger?attraksjon=Steilneset
https://www.google.no/maps/uv?hl=no&pb=!1s0x45cacf93b3acc053:0x636e830de81a2d0a!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttp://www.varangermuseum.no/besok-oss/besokssteder/partisanmuseet/!5spartisanmuseet+-+Google-s%C3%B8k&imagekey=!1e1!2shttp://wpstatic.idium.no/www.varangermuseum.no/2015/03/Partisanmuseet.jpg&sa=X&ved=2ahUKEwj22fvLp9jdAhWNpIsKHeapBgcQoiowDnoECAoQCQ


  

  

Natur, klima og geografi 
Vardø ligger i arktisk klimasone ved Barentshavet med en middeltemperatur under 
10o C gjennom året, har Norges østligste punkt øst for vår landegrense til Russland 
på samme lengdegrad som Kheops-pyramiden i Egypt. 

Varangerhalvøya nasjonalpark er en stor del av kommunen. Kalkrikt fjell og frodig 
jord gir arter som Varangervalmue, Finnmarkssvineblom, Svalbardsnømure og 
Kalkarve. Varangerhalvøya er ett av de viktigste områdene i landet for vårt mest 
utryddingstruede pattedyr, fjellreven. 

Vi kan se den russiske kysten og i roavstand fins Hornøya med en av Norges 
største sjøfuglkolonier med lundefugl, lomvi, storskarv, krykkje, teist, og havørn.  

End of Europe Hamningberg har vei via Vardø. Dette er et fiskevær som ble avfolket 
på 1970-tallet. Månelandskapet på veien dit er unikt i verden. 

 

Kulturlivet, musikk, festivaler og Yukigassen 
”Den muntre by ved Bussesund” har lange tradisjoner innen sang og musikk. Hvert år 
arrangeres Blues i Vintermørket og Pomorfestival. Yukigassen  er en snøballkrig med 
40 lag fra Norge, Finland og Russland. Andre er fortellerfestivalen Tenning, 
sjøfuglfestivalen Gullfest, og kirkens egen økumeniske Mikkelsmesse. 

Vardø by er Finnmarks, og et av Norges 19 tusenårssteder. Disse har en spesiell 
betydning som kulturelle møtesteder og retningsgivere i regionene. Her møtes fortid 
og samtid, her formes visjonene for framtiden. Tusenårs-stedet er et godt 
utgangspunkt for videre steds- og næringsutviklingsarbeid i Vardø. 

 

Friluftsliv 
Vardø har et utpreget friluftsliv der hver enkeltes hytteparadis står i sentrum. 

Hyttefelt i kommunen finnes i Komagvær, på Svartnes og i Persfjord. Dessuten 

benytter mange seg selvsagt av hytteområder i omliggende kommuner. 

Komagelva er et paradis for laksefiskere, med størst kvantum fisk pr. sesong basert 

på antall kilo i forhold til elvas vannføring. Ei lita elv med mye laks med andre ord. I 

tillegg finnes laks og annen fisk i både Persfjordelva og Sandfjordelva (Båtsfjord). 

Varangerhalvøya har store forekomster av multebær, blåbær og tyttebær. Her er et 

rikt jaktområde både for ryper, elg og andre bestander. For den som liker å være og 

gå i naturen er våre perleturer i sommermånedene mange og flotte. 

Området er egnet for snøkiting, noe VAKE, Varanger Arctic Kite Enduro godt viser., 

konkurransen med status som verdensmesterskap går over hele Varangerhalvøya. 

Her kan du også gå lange skiturer helt fram til mai-juni måned. 

 

Den som lar seg begeistre av mulighetene i Vardø for sine personlige preferanser 

og behov, men også for utvikling av samfunn kan med de rette egenskapene bli 

Vardø kommunes nye rådmann. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Barentshavet
http://www.dirnat.no/nasjonalparker/varangerhalvoya/
http://naturperler.com/default.asp?pageid=5919
https://nordnorge.com/bransje/?News=12
https://www.google.no/search?q=hamningberg&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj4yvi7s9jdAhVQlIsKHZzMDpAQ_AUICigB&biw=1920&bih=963
http://bymus.web.surftown.nu/wordpress/
http://www.bluesivintermorket.no/
https://sites.google.com/view/pomorfestivalen
http://www.yukigassen.no/
https://www.google.no/search?q=Tenning+fortellerfestival&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjl5cn5nLHdAhWFCSwKHaPpBGQQsAR6BAgDEAE
http://www.biotope.no/p/gullfest.html
http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-II/fkd/Taler-og-artikler-arkivert-individuelt/2005/apningstale_tusenarsstedet_i_finnmark.html?id=269283
https://www.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/Komagvær-jeger-og-fiskeforening-565289550258384/
https://www.perletur.no/index.php?page_id=205222
http://www.vake.no/

