
SAMFUNNSPLAN FOR VARDØ KOMMUNE – 
KORTVERSJON I FORBINDELSE MED 

FOLKEMØTE 
 

Denne versjonen er en kortversjon av utkast til kommuneplanens samfunnsdel for Vardø 

kommune. Dette er til gjennomlesing for Vardø kommunes befolkning i forkant av folkemøte for 

innspill om hva befolkningen ønsker for Vardø kommune i årene som kommer.  

Vardø kommune vil invitere til folkemøte om kommuneplanens samfunnsdel i starten av mai. For å 

ha tid til å se gjennom og komme forberedt på hva som er foreslått, sendes denne versjonen med 

hovedmålsetninger ut i god tid før.  

Både enkeltinnbyggere og representanter fra lag og foreninger inviteres til å komme med innspill 

om sine kjernesaker, og samfunnsplanen i sin helhet.  

 

1 Utfordringer for Vardøsamfunnet i framtiden  

Vardø kommune er en bykommune, men også en distriktskommune. Som den demografiske 

utviklingen viser, er det en tendens til at unge flytter ut av kommunen, og gjennomsnittsalderen går 

opp. Dette skaper behov for prioritering og helse- og omsorgsplanlegging med utgangspunkt i et 

økende behov. Reformen Leve Hele Livet har som mål at det tilrettelegges for trivsel og sterk 

autonomi gjennom hele livet. Dette innebærer tilrettelegging når det kommer til infrastruktur, 

servicetilbud, velferdsteknologi, helsetjenester og sosiale arenaer.   

2 Overordnede mål for planarbeidet i Vardø 

Vardø kommune tar sikte på å utarbeide et helhetlig plansystem i kommunen. Med utgangspunkt i 

FNs bærekraftmål, er målsettingen å utarbeide et godt grunnlag for politisk styring og administrativ 

oppfølging. Tiltakene som har utgangspunkt i planene, skal ha en tydelig framdriftsplan og være 

målbare. Dette kan oppnås ved å ha tydelig ansvarsfordeling og en realistisk plan som 

utgangspunkt.   

• Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling.   

• Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet.   

• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling  

• Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve.   

Regjeringen legger videre vekt på at vi har fire store utfordringer:   

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn.   

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

forsvarlig ressursforvaltning   

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn   



• Å skape et trygt samfunn for alle.   

Til forskjell fra tidligere versjoner av dokumenter, er det i inneværende periode et særlig fokus på at 

FNs bærekraftmål skal legges til grunn i planleggingen.  

Gjeldende fylkesplaner og andre regionale planer   

• Regional transportplan for Finnmark 2018-2028  

• Regional vindkraftplan for Finnmark 2013-2025  

• Planprogram for Finnmark vannregion 2022-2027  

• Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016-2028   

• Regionalt næringsprogram for landbruket i Troms og Finnmark 2019-2022  

3 Samarbeid, kompetanse, tjenestetilbud og kommunen som organisasjon  

Vardø kommune samarbeider med andre kommuner om forvaltningsoppgaver der dette er naturlig, 

både grunnet nødvendighet og gunstighet. Vardøs lokasjon på kysten gjør interkommunalt 

samarbeid om en felles regional kystsoneplan naturlig. Videre er Varangerhalvøya Nasjonalpark 

forvaltet av Nasjonalparkstyret er sammensatt av representanter fra de ulike kommunene. På de 

områdene der Vardø kommune alene ikke har tilstrekkelig kompetanse, er det naturlig å samarbeide 

enten med nabokommuner eller fylkeskommunen.   

4 Næringsliv og sysselsetting  

I kommunens næringsstrategi for de kommende årene, er det vedtatt å satse på tre hovedretninger. 

Disse er fiskeri, reiseliv og å tiltrekke seg bedrifter utenfra.  Disse hovedelementene innen 

næringssatsing danner beslutningsgrunnlag i tildeling av midler, tilrettelegging for utvikling, og 

generell satsning for å skape arbeidsplasser.   

Med bærekraftmålene som grunnpilar for vilkår for drift, ønsker kommunen både utvikling av 

eksisterende bedrifter og nye etableringer velkommen. Vardø kommune har et godt utgangspunkt 

for utvikling av fiskerinæringen i kommunen. Videre er akkvisisjon en paraplymålsetning for å tilføre 

etableringer av større bedrifter innen fiskeri, havbruk eller andre måter å anvende marine ressurser.  

Satsingsområde   Dette vil vi oppnå  Slik skal vi gjøre det  

Proteiner fra 

havet og marine 

næringer   

Øke antall landinger av fisk i 

kommunen  

Øke antall fiskere med 

levering til Vardø   

  

 

Utvikling av eksisterende 

bedrifter   

Nyetableringer innen fiskeri 

og blå næring   

Legge til rette for nyetablering av bedrifter innen fiskeri 

og havbruk   

Anvende finansielle verktøy for å støtte fiskere  

Anvende finansielle verktøy for å støtte opp om 

nyetablering   

Aktivt anvende regulering av områder til egnet bruk   

 

Støtte opp om initiativer for nyetableringer innen   



Reiseliv  Oppmuntre til etablering av 

reiselivsbedrifter i Vardø  

  

Vise Vardøs unike historie 

og særpreg   

Utvikle kommunens 

Nasjonalpark som 

destinasjon   

Aktivt regulere arealer til reiseliv- og friluftformål   

Aktivt anvende Nasjonalparkkommunestatus i 

markedsføring  

Anvende kommunens unike kultur og historie i utvikling 

av reiselivskonsepter  

 Fremme nasjonalparken som reisemål for spennende 

og vakkert friluftsliv   

Næringsarealer  

 Og akkvisisjon   

Økt anvendelse av 

eksisterende 

næringslokaler   

Legge til rette for 

nyetablering av bedrifter   

Anvende økonomiske støtteordninger til å få 

oppstartsbedrifter til Vardø   

 

Tilrettelegge for utvikling av eksisterende næringsliv   

Landbruk og 

reindrift   

Vekst i lokalt landbruk   

  

  

  

  

God dialog mellom 

kommune og 

landbruksaktører  

  

En bærekraftig og 

levedyktig reindrift 

Innovasjon i matproduksjon  

  

Støtte opp om eksisterende landbruk   

Tilrettelegge for økt småfehold  

Tilrettelegge for satsning på jordbruk   

Sørge for god kommunikasjon mellom kommune og 

næring   

Støtte opp om reinbeitedistriktets behov   

Gode medvirkningsrutiner i forbindelse med saker som 

angår eller påvirker reindrifta  

 

Vektlegge hensyn til dyrehelse i forvaltning og 

arealbrukssaker   

Kartlegge muligheter for videreutvikling av 

eksisterende drivhusprosjekt   

Kartlegge muligheter for drivhusbasert matproduksjon 

i Russevika med restvarme fra Forsvaret  

 

5 Areal-, natur og friluftsområder  

Samfunnsplanen legger grunnlag for videre arbeid i kommunen, også arealplanlegging. Det er med 

utgangspunkt i samfunnsplanmessige behov at Vardøs arealplaner rulleres og justeres etter 

eksisterende og fremtidige behov. I løpet av 2022 skal Vardø kommunes arealplanstrategi og 

arealplan rulleres. Kommuneplanens samfunnsdel fungerer som overordnet utgangspunkt for 

arealplanlegging. Dette vil si at det i arbeid med arealplan, vil vektlegges hva som er vedtatt i 

samfunnsplanen. Fokusområdene rundt bærekraftig utvikling, gode sosiale forhold, ansvarlig 

forvaltning av naturmangfold, næringsutvikling og fornuftig utnyttelse av marine ressurser vil 

gjenspeiles i hvordan kommunens arealer fordeles.    



Naturmangfold  
Vardø kommune består av store naturområder, med et unikt artsmangfold. Gjennom 

nasjonalparkordningen og verning av spesifikke områder, ivaretar kommunen sitt naturmangfold 

både til lands og til vanns.  

Varangerhalvøya Nasjonalpark   
Varangerhalvøya Nasjonalpark har en unik natur, og det vil fokuseres på tre satsningsområder for 

parkens rolle i Vardø kommune.  Det er politisk vedtatt at Vardø kommune skal fortsette som 

Nasjonalparkkommune. Dette innebærer at Nasjonalparken har en sentral rolle i kommunens 

markedsføring utad, og skaper et særpreg i Vardøs destinasjonsutvikling for reiseliv.   

 Vernede områder  
I Vardø kommune har vi flere vernede naturområder i tillegg til Varangerhalvøya Nasjonalpark. Disse 

områdene reguleres av egne forskrifter, og hensikten er å ivareta naturområdene slik de er, med det 

unike naturmangfoldet de har.   

Friluftsliv   
Vardø har et naturgitt fortrinn for friluftsliv. Et rikt naturmangfold, mange stier og god 

framkommelighet legger til rette for å nyte friluftsliv for innbyggere og tilreisende i alle aldre. Det er 

allerede satt opp en rekke fugleskjul, tilrettelagt for både fugletitting og familieutflukter. Videre er 

området fra Krutthuset og Jørns Plass og utover mot Skagen Fyr et gunstig område for nært og lett 

tilgjengelig friluftsliv. Veien legger til rette for gode opplevelser for innbyggere og tilreisende i alle 

aldre og med ulik fremkommelighet.   

Sjøareal  
Regulering av Vardø kommunes sjøareal er ivaretatt av interkommunal kystsoneplan for Varanger. 

Dette planområdet utgjøres av Varangerfjordens sjøområder med bifjorder, avgrenset av kystkontur 

og plan- og bygningslovens virkeområde i sjø. Kystsoneplanen er vedtatt for Vardø kommunes 

sjøområde.   

Arbeidsområde   Dette vil vi oppnå  Slik skal vi gjøre det  

Naturmangfold     Ivareta naturmangfoldet i 

kommunen   

 

Fremme god forvaltning av 

naturområder  

Forhindre ugunstig menneskelig påvirkning i 

sensitive naturområder  

Gode løsninger for infrastruktur   

Ivareta nasjonalpark og vernede områder i 

Vardø    

Prioritere vern av skjøre områder   

Gjøre en helhetsvurdering der hensyn til økologi 

og naturmangfold stiller sterkt ved nye 

prosjekter   

Stille krav til avfallshåndtering og forebygging og 

håndtering av forurensning til lands og til vanns   

Sjøareal   Ivareta kommunens sjøarealer i 

tråd med forpliktelser til 

Gjøre gode helhetsvurdering i forbindelse med 

nye prosjekter i havet og i strandsone   

  



bærekraft og bevaring av 

naturmangfold    

Forhindre forurensning og 

forsøpling   

  

Legge til rette for bærekraftig 

verdiskapning basert på marine 

ressurser i kommunens 

sjøareal   

Samarbeide med andre 

kommuner og organer   

  

Sette strenge krav til anvendelse og 

oppbevaring av forurensende stoffer   

Legge til rette for god avfallshåndtering både 

privat og for næring   

Veilede og støtte opp om utviklingsprosjekter 

slik at verdiskapningen i sjøarealer overholder 

krav til miljø- og klimavennlige løsninger   

Se kommunens sjøareal som en del av 

kystlinjen, og legge til rette for god dialog og 

godt samarbeid i prosjekter og forvaltning   

Følge opp regional kystsoneplan   

Vernede områder   Forvalte vernede områder og 

hensynssoner på en god og 

bærekraftig måte   

  

Varangerhalvøya 

Nasjonalpark    

Tilrettelegge for utvikling av 

nasjonalparkforvaltningen    

 Fortsette som Nasjonalparkkommune, og 

bruke dette aktivt i markedsføring  

Hornøya og Reinøya 

Fuglereservat  

Forvalte naturreservatet på en 

hensynsfull måte   

Fortsette regulering av adkomst til øya   

Formidle viktigheten av sporløs og hensynsfull 

ferdsel i områdene   

Legge til rette for forskning på utviklingen i 

bestandene på øya   

Friluftsliv   Gode opplevelser i Vardøs 

natur for lokalbefolkning og 

tilreisende  

Tilrettelegge for naturopplevelser for alle   

Fortsette merking av stier og turruter   

Utvikle Vardø som Perleturkommune   

Sette opp dagsturhytte og gapahuk  

Samarbeide med Vardø Turlag og andre 

foreninger om tilgjengeliggjøring av 

naturopplevelser   

Utvikle Vardø som Nasjonalparkkommune, jf. 

Kriterier for status som Nasjonalparkkommune  

 

6 Boligbygging og tettstedsutvikling  

Bostedene i Vardø bærer preg av å ha bebyggelse fra ulike tidsepoker. Videre er det ulik grad av 

vedlikehold av eiendommer og bebyggelse. En del eldre eiendommer og bygg bærer sterkt preg av 

forfall, og dette har vært tatt opp som en trivselsutfordringer for befolkningen ved flere 

anledninger.  Det er ønskelig at Vardø skal være en kommune det er hyggelig å både bo i og reise til. 



Dette understøtter behovet for aktive grep for tettsted- og bygdeutvikling. Kommunen har en 

ambisjon om å aktivt jobbe sammen med eiere, selskap og foreninger om gode løsninger for 

framtiden.   

7 Kulturarv  

Vardø kommune har en lang og rik kulturarv som står i særstilling i Finnmark. I kommunens 

kulturminneplan er hovedmålsetningen å ivareta og formidle unike kulturminner og kulturmiljøer i 

kommunen. Videre danner kulturminner og Vardøs unike historie et unikt utgangspunkt for 

verdiskapning, spesielt innen reiseliv.  

  

Kultur    Dette vil vi oppnå  Slik skal vi gjøre det  

Formidling av 

kulturarv   

Formidle Vardøs kulturarv   

  

  

  

 

Anvende historie og kultur i 

utvikling av reiseliv og 

næring   

Ivareta samisk kulturarv i 

kommunen  

Legge til rette for formidlingsprosjekter for lokale 

og tilreisende   

Tilgjengeliggjøre dokumentasjon på hvordan 

kommunen var tidligere   

Ivareta kommunens kulturminner og kulturmiljøer   

Støtte prosjekter og nyetableringer som baserer 

verdiskapning på Vardøs unike historie og 

kulturminner   

Støtte opp om samiske primærnæringsinteresser  

Vise og videreføre samisk historie i kommunen  

Videreføring av 

fiskeri som 

grunnpilar i Vardøs 

identitet   

Videreføre kystfiske som 

grunnpilar i Vardøs næringsliv   

Støtteordninger til lokale fiskere  

Støtte til nyetableringer i fiskeindustrien  

Tilrettelegge for gode liggeforhold    

 Ivareta lokale 

kulturminner  

Sikre eldre vernet 

bygningsmasse   

Ivareta kulturmiljøer i 

kommunen   

  

Brannsikre gammel tettbebyggelse i tre  

Veilede eiere av eldre eiendommer og bygg i 

forbindelse med sikring og istandsetting av 

bygningsmasse   

Støtte formidlingsprosjekter for kulturminner, 

kulturmiljø og historie   

  

8 Klima og miljø  

Klimatilpasning   
Klimaet er i endring, også i Vardø. Historisk sett har Vardø kommune vært tilknyttet arktisk 

klimasone. Med hurtige endringer, mister Vardø kommune denne tilhørigheten. Dette har store 

ringvirkninger for natur- og værforhold i kommunen. Forskere understreker mer ekstremvær med 



intens og uforutsigbar nedbør, endrede sesongvariasjoner og høyere gjennomsnittstemperatur. 

Dette har konsekvenser for Vardøs naturmangfold og befolkning.   

Miljø   
Ivaretakelse av lokale økosystemer og miljø er en viktig del av bærekraftig planlegging. Ansvarlig 

utmarksforvaltning, forebygging av forurensning og forsøpling, samt et helhetlig fokus på 

miljøbevisste valg er veien Vardø kommune velger videre.   

Grønnere hverdag   
Valgene vi som innbyggere i kommunen tar til hverdags påvirker både miljø og klima i det store 

bildet. Kildesortering, valg av transport, reduksjon av matsvinn og økt gjenbruk er noen av de 

mulighetene vi som enkeltinnbyggere i kommunen kan gjennomføre.   

 

  

Arbeidsområde   Dette vil vi oppnå  Slik skal vi gjøre det  

Forsøpling   

  

Minimere forekomsten av 

forsøpling rundt i 

kommunen  

  

  

  

  

Fjerne eksisterende 

forsøpling   

Delta på nasjonale og regionale ryddeaksjoner   

Aktivt formidle viktigheten av å ikke forsøpling i 

skolen   

Stille bedrifter til ansvar for avfallshåndtering   

Legge til rette for gode gjenvinningsmuligheter  

Legge til rette for sporløs ferdsel langs mye brukte 

turstier   

Aktivt arbeide med forsøplingssaker, og støtte opp 

under strandryddingsinitiativer  

Forurensning   Minimere forurensning  Gode rutiner for avfallshåndtering i 

næringsvirksomheter og industri  

Gode kontrollrutiner innen transport 

Klimatilpasning   Tryggere havneområde for 

fiskeflåten   

  

 

Trygg infrastruktur og 

kommunikasjon   

Bygge ytre molo for havnen i Vardø   

Mudre og legge til rette for gode liggeforhold 

på Svartnes  

Legge til rette for gode samferdselsårer i og ut 

av kommunen   

Skilte og gjøre veinettet i Vardø mer 

trafikksikkert ved hjelp av regulering og 

skilting   

Anvende ROS-analyse i forbindelse med nye 

prosjekter   



Grønnere hverdag   Vekst i lokalt landbruk   

Kildesortere industriavfall og 

husholdningsavfall  

Sirkulære løsninger der det er 

mulig  

  

 

Redusere matsvinn  

  

Legge til rette for økt andel el- 

og hybridbiler   

Tilrettelegge for lokal matproduksjon   

Samarbeide med ØFAS om utvikling av 

løsninger for avfallshåndtering  

Engasjere lokalbefolkning i lokale sirkulære 

løsninger, som loppemarked   

Effektiv ressursutnyttelse, også av biprodukter   

Utfordre lokale tilbydere av matvarer gode 

ordninger for reduksjon av matsvinn  

Arbeide for at infrastrukturen i Vardø legger til 

rette for bruk av el-biler og hybridbiler av 

privatpersoner og det offentlige  

Forskning og 

utvikling   

Legge til rette for forskning på 

vær og klima   

Legge til rette for forskning og 

prosjekter for mer bærekraftige 

løsninger   

 Innta en rolle som tilrettelegger for prosjekter i 

regi av forskningsinstitusjoner  

 

9 Folkehelse og levevilkår  

Vardø kommune har et stort ansvar for befolkningens helse, og at alle skal få nødvendige tjenester 

gjennom hele livet. Dette innebærer gode forhold for utvikling, trivsel og trygghet fra barndom til 

alderdom. Det demografiske utfordringsbildet med en økt andel eldre i kommunen forutsetter et 

bredt og tverrsektorielt fokus for å sikre at kommunen utvikles til et aldersvennlig samfunn.   

Folkehelsearbeidet skal bidra til å utvikle et lokalsamfunn som fremmer helse, utjevner sosiale 

forskjeller i helse og deltakelse, gir gode sosiale og miljømessige forhold og bærekraftige 

helsetjenester. Bedre folkehelse bør innarbeides i alle kommunens ansvarsområder. Dette omfatter 

blant annet:   

• Sammenhengende og robuste tjenester   

• Forebygging og tidlig innsats   

• Kvalitet og kompetanse  

• Innovasjon og digitalisering   

Leve hele livet   
Reformen Leve Hele Livet legger til rette for at innbyggere har trygge og gode vilkår for trivsel og 

utvikling gjennom hele livet. Reformen tar utgangspunkt i å kartlegge behovene til kommunens 

innbyggere i de ulike fasene av livet, for så å legge til rette for utfoldelse gjennom alle faser. Dette 

resulterer i fokus på trygge og gode oppvekstsvilkår for barn og unge, muligheter for trivsel og 

utvikling for unge voksne, og en god hverdag fra voksenliv til alderdom. Reformen skal være en 

paraply for arbeid med tilgjengeliggjøring, satsning på gode fritidstilbud, trygg ferdsel i bybildet og 

resten av kommunen, tilgjengelige aktiviteter og turmål for alle, og trygghetstiltak for de som trenger 

det.    



Oppvekstmiljø for barn og unge – en trygg oppvekst varer livet ut  
Vardø kommune vil gi barn og unge en trygg og god oppvekst. Vi vil at barna skal trives, gå trygghet 

og tilhørighet slik at de vil bo her også i fremtiden. Gjennom en god oppvekst skal barn og unge i 

Vardø være klar for å møte livets utfordringer, ta ansvar for seg selv og ta samfunnsansvar.   

Et godt barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet fremmer barn og elevers utvikling. Det skal være et 

trygt og godt læringsmiljø både i barnehage og skole. Barn og elever skal ha utviklingsmuligheter i 

trygge omgivelser. Gode overganger gjennom hele utdanningsløpet er viktig. Dette innebærer god 

dialog, gode rutinger og informasjon mellom de ulike tjenestene. Tillit og respekt er viktig for å 

etablere et godt samarbeid mellom barnehage/skole og hjem til barnets beste.   

Kultur og idrett    
Det prioriterte handlingsprogrammet for utbygging av idretts- og friluftsanlegg er en del av 

kommuneplanen for idrett og friluftsliv. Det er krav at alle anlegg det skal søkes spillemidler til skal 

stå i planen. Planen skal gi kommunen et oppdatert og hensiktsmessig styringsverktøy som skal være 

retningsgivende for kommunens satsningsområde innen idrett og fysisk aktivitet.  

 

Tema/mål  Dette vil vi oppnå  Slik skal vi gjøre det  

Barn   Implementere barneverns- 

reformen   

  

  

 

  

 

 

 

Sikre barns medvirkning  

  

  

Meningsfylt fritid for unge   

Søke i barnets nettverk der det er behov for 

plasseringer av barn eller andre tiltak.  

Søke interkommunalt samarbeid i forhold til å 

rekruttere fosterhjem og oppfølging av 

fosterhjem.  

Kompetanseheving av ansatte i 

barnevernreformen slik at de har de 

verktøyene de trenger i forhold til de oppgaver 

og ansvar reformen tillegger dem.  

Bruke læringsnettverk  

Ha reformen med i budsjettbehandlingen  

Tilrettelegge for at ungdomsrådet blir tatt med 

på råd og får uttale seg i saker som gjelder 

barn og unge.  

Få på plass barnerepresentant ordningen.  

Sikre en meningsfylt fritid for unge gjennom 

kommunale tilbud og tilbud gjennom frivillige.  

Generasjonsmøter   

Gode tilbud innen kultur og idrett   

Vardø kommune vil 

gi barn og unge en 

trygg og god 

oppvekst   

Gjennom en god oppvekst 

skal barn og unge i Vardø 

være klar for å møte livets 

utfordringer, ta ansvar for 

Skape skole og barnehage med høy kvalitet som 

fremmer barns og elevers utvikling  

Trygt og godt læringsmiljø både i barnehage og 

skole  



seg selv og ta 

samfunnsansvar  

Fokus på tidlig innsats, forebygging og tverrfaglig 

samarbeid  

Arbeide spesifikt med å avdekke og forebygge 

mobbing  

Legge til rette for kvalifisert personale i arbeid 

med barn og unge  

Godt kulturskoletilbud og fritidstilbud   

Involvering av ungdomsråd i saker som omhandler 

barn og ungdom  

Leve hele livet/ 

Eldre   

Aldersvennlig samfunn   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Sammenhengende 

helsetjenester 

 

   

Bærekraftige helsetjenester  
 

Lokalmiljøet skal oppleves som trygt, inkluderende 

og tilgjengelig.  

Legge til rette for universell utforming i alle 

offentlige bygg, samt få næringslivet med på laget 

i forhold til universell utforming.   

Bli en demensvennlig kommune blant annet 

gjennom kurs innen demens til handelsstanden.   

Legge til rette for fysisk aktivitet og natur 

opplevelser gjennom tilrettelagte turstier tilpasset 

personer med nedsatt funksjonsevne.   

Mobilisere frivilligheten gjennom å etablere et 

system for å rekruttere, og følge opp frivillig 

arbeid. Se på frivilligheten som en ressurs.  

Hjelpe eldre i en digital hverdag gjennom kurs slik 

at medvirkning, kommunikasjon og informasjon 

blir mer tilgjengelig.  

Forbygge ensomhet  

Lage møteplasser for eldre  

Generasjonsmøter  

Ha reformen med i budsjettbehandlingen  

Sørge for sammenheng i tjenestene kommunalt og 

mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.  

Se på hva kommunen mangler av bindeledd 

mellom hjemmet og institusjon.  

Ta i bruk mulighetene velferdsteknologi gir som et 

supplement til tjenester.  

Legge til rette for at befolkningen kan bo trygt 

hjemme lengst mulig.  



Bruke frivilligheten om en ressurs.  

Ha riktig kompetanse tilgjengelig i kommunen  

 

10 Bærekraft i Vardø  

Bærekraftmål vil aktivt inkluderes i 

utarbeidelse av samfunnsplanen, der det 

utformes aktive grep for måloppnåelse 

innen de ulike temaene.   

Bærekraftmålene som er valgt til å ligge til 

grunn for samfunnsplan og arbeid med 

bærekraft i kommunen er en kombinasjon 

av Bystyrets valgte bærekraftmål, og delmål planlegger har inkludert der det gagner arbeidet med en 

bærekraftbasert samfunnsplanlegging. De tre dimensjonene natur, økonomi og sosiale forhold 

fungerer som et overordnet utgangspunkt som gjenspeiles i planleggingen.   

Implementering av bærekraft i kommunens arbeid   
  

Bærekraftmål    Slik skal vi gjøre det  

2. Matsikkerhet, bedre 

ernæring, bærekraftig 

landbruk   

Tilrettelegge for økt landbruk i kommunen   

Tilrettelegge for økt antall kystfiskere som lander fisk i Vardø   

Tilrettelegge for små og mellomstore lokale bedrifter som produserer mat 

og andre jordbruksprodukter i kommunen   

3. God helse og 

livskvalitet  

Styrket ivaretakelse av mor og barn i tid før og etter fødsel   

Aktivt arbeide for styrket tilbud innen mental helse i Vardø   

Aktivt forebygge rusmiddelmisbruk i kommunen   

Arbeide for et mer trafikksikkert Vardø   

4. Inkluderende, 

rettferdig og god 

utdanning for alle  

Oppfordre til og tilrettelegge for at unge finner en utdanningsvei de trives 

med og fullfører   

Tilrettelegge for videreutdanning for unge voksne og voksne i kommunen   

Aktivt rekruttere elever til Nasjonal Sjømatlinje   

Tilrettelegge for samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner  

7. Bærekraftig, moderne 

energi til overkommelig 

pris   

Oppfordre til bruk av el-biler og og hybridbiler i der det er gunstig for 

befolkning og næringsaktører   

El- og hybrid-alternativer prioriteres i offentlige anskaffelser   

Flere ladestasjoner for elbiler i Vardø kommune   



8. Bærekraftig økonomisk 

vekst og anstendig arbeid 

for alle  

Legge til rette for nyetablering av små og mellomstore bedrifter i 

kommunen   

Styrke lokale næringsaktører gjennom støtteordninger og tilrettelegging 

for videreutvikling   

Legge til rette for at flere fiskere kan levere fisk i Vardø   

Sette av arealer til industri og næringsutvikling   

Stille krav til miljøhensyn for nye og eksisterende næringsbygg  

Legge til rette for en bærekraftig turistnæring. Dette innebærer støtte til 

utvikling, og krav til miljø- og naturhensyn   

Anvende turistnæringen til å skape ringvirkninger for nasjonalpark og 

formidling av kulturarv  

9. Solid infrastruktur, 

inkluderende 

industrialisering og 

innovasjon   

Tilrettelegge for inkluderende og bærekraftig industrialisering, 

eksempelvis innen fiskeri   

Støtte opp om lokal innovasjon og næringsutvikling   

Anvende bygging av ytre molo til tilrettelegging for videreutvikling av 

havnebassenget i Vardø By.   

11. Gode samfunn   Legge til rette for trygg framkommelighet for alle    

Finne gode løsninger for kollektivtransport   

Bedre sikkerheten på veiene i Vardø kommune  

Gjøre Vardø til et bedre sted å bo i alle faser av livet   

Legge til rette for å skape flere arenaer for mennesker å møtes  

12. Ansvarlig forbruk og 

produksjon   

Legge til rette for gjenbruk   

Støtte opp om lokale initiativer for gjenbruksformidling   

Redusere svinn i lokale produksjonskjeder ved å legge til rette for 

samarbeid om økt råstoff- og energiutnyttelse   

Ha fokus på bærekraftige løsninger i offentlige anskaffelser   

Ha fokus på bærekraft gjennom livsløpet på de arenaer der det er naturlig  

14. Bærekraftig bruk av 

havet   

Minimere forurensning fra marine næringer  

Forhindre forsøpling fra marin næringsvirksomhet   

Støtte opp om småskala kystfiskere  

15. Bærekraftig 

forvaltning av naturen  

Aktivt delta i en hensynsfull forvaltning av Varangerhalvøya Nasjonalpark  

Forvalte verne- og hensynsområder på en god måte   

Legge til rette for sporløs ferdsel i vernede områder   



Aktivt ta hensyn til naturmangfold og innvirkning på økosystem i større 

prosjekter   

Ta aktive grep for reduksjon og fjerning av forsøpling.   

16. Bærekraftig 

samfunnsutvikling og 

inkluderende 

institusjoner   

Tilrettelegge for et mangfoldig næringsliv i kommunen   

Tilrettelegge for møteplasser på tvers av generasjoner   

Skape samspill mellom eksisterende næringsliv   

Sikre at Vardøs innbyggere møtes på like vilkår i møte med det offentlige  

17. Styrke arbeid for 

bærekraftig utvikling  

Oppfordre lokale næringsaktører til samarbeid for å legge til rette for 

bedre løsninger  

Oppfordre relevante aktører til å delta på sektorbaserte tiltak fra nasjonalt 

hold   

Danne arena for nytenking om hva Vardø skal være i framtiden   

 

11 Veien videre  

Kommuneplanens samfunnsdel legger grunnlaget for videre arbeid med temaplaner og prioriteringer 

i øvrige handlings- og økonomiplaner. Temaplaner og økonomiplaner er styrende for hvordan 

visjoner innen spesifikke arbeidsfelt. Tydelig delegering av ansvar og spesifikke mål vil styrke 

kommunens gjennomføringsevne for realisering av kommuneplanens samfunnsdel i sin helhet.   

 
  



Slik skal samfunnsplanen følges opp  
Kommuneplanens samfunnsdel inngår i en større overordnet planstrategi for utvikling av 

kommuneplan, temaplaner og reguleringsplaner. Det er avgjørende at det er en tydelig sammenheng 

mellom kommuneplan, temaplan, reguleringsplaner og kommuneplanens handlingsdel.   

 


