
Attraktive Berlevåg i 2030 
 

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 – 2030 

Innledning 
Kommuneplanens samfunnsdel er det viktigste redskapet som kommunesamfunnet, og kommunens 

politikere, har til å forme framtiden. Framtiden blir ikke til mens vi går. Den skapes med de valgene vi 

gjør – eller lar være å gjøre - i dag. Den skapes ved at vi har evne til å se framover i tid, og ved å 

forberede seg i tide. 

Dette krever kunnskap. Vi har jobbet med samfunnsdelen siden høsten 2018, og har hentet inn 

masse kunnskap fra innbyggere, næringsliv, kommunale sektorer, lag og foreninger. Vi har dannet 

oss et bilde av hvordan samfunnet ser på Berlevåg i dag, og hvordan vi ønsker at Berlevåg skal se ut i 

2030. 

Berlevågsamfunnet har mange unike kvaliteter, men også svært viktige utfordringer som må løses. Vi 

bor i en verden i endring, og vi i Berlevåg blir påvirket – ikke bare av det som skjer regionalt og 

nasjonalt, men også av globale endringer. 

Berlevåg i 2020 
Berlevåg er et aktivt fiskerisamfunn, med reiseliv og energiproduksjon som spennende nye næringer. 

Men en kommende eldrebølge sammen med stadig synkende befolkning krever raske og smarte 

løsninger, både når det gjelder eldreomsorgen og for å rekruttere nye arbeidstakere inn i de jobbene 

som blir ledige. I møtene vi hadde med folk var det særlig bolyst som var i fokus: 



Berlevåg i 2030 
Stedstilhørigheten i kommunen er sterk, og det er et godt grunnlag for å utvikle kommunen til å være 

attraktiv i 2030. Kunnskap blir viktigere i framtida. Nye næringer vil sette Berlevåg på kartet. 

Rekrutteringsgapet må lukkes! Et ryddig sentrum der folk vil og kan møtes er viktig for at Berlevåg i 

2030 skal være en attraktiv kommune å bo i. Vi må utvikle den boligpolitikken som trenges for å 

møte den innflyttingen som er nødvendig. 

 

Planforslaget 
Vi har systematisert alle innspill vi har fått og all informasjon vi har samlet. Vi har gruppert dem i fire 

tema, som vi mener er de viktigste for å definere et attraktivt Berlevåg i 2030. Så har vi laget noen 

målsettinger – hva vil vi? Og ikke minst: Hvordan gjør vi det? Hvilke strategier skal vi velge for å nå 

målene vi har satt oss? 

 

ET KOMPETENT BERLEVÅG 

Hva vil vi? Hvordan gjør vi det? 

En oppvekstsektor hvor barna utvikler 
kunnskap, ferdigheter og holdninger til beste 
for seg selv og samfunnet de bor i. 

Flinkt og motiverende undervisningspersonell 
som ser eleven 
Godt samarbeid mellom skole og hjem 
Godt fysisk og sosialt læringsmiljø 

Et næringsliv med effektivitet og kompetanse 
som utviklingsfaktor 

Etter- og videreutdanning for å møte 
morgendagens utfordringer 
Samarbeid mellom næringsaktører 
Forsknings- og utviklingsprosjekter 
Oppfølging av berlevåginger under utdanning 

Kompetent og tjenestevillig offentlig sektor Bruke digitale løsninger, bl.a. selvbetjening 
Høyt servicenivå og god tilgjengelighet 



Kompetansekartlegging 
Etter- og videreutdanning 
Kompetansesamarbeid med nabokommunene 
Rekruttere utflyttede berlevåginger til jobber 

 

ET UTVIKLINGSORIENTERT BERLEVÅG 

Hva vil vi? Hvordan gjør vi det? 

Økt tilflytting for å beholde rekruttering til 
arbeidsplassene 

Gode og fleksible boligtilbud 
Høy kvalitet på offentlige tjenester 
Attraktive arbeidsplasser 
Godt integreringsarbeid 

Utvikle Berlevåg som energikommunen Tilstrekkelige arealer for industri-
/næringsutbygging 
Tilstrekkelige arealer til kraftproduksjon og 
distribusjon 
Markedsføring/påvirkningsarbeid 

Utvikle Berlevåg som reiselivskommune Videreutvikle kultur- og naturbasert reiseliv. 
Bidra til å utvikle Varangerregionen som 
reiselivsmål. 

Videreutvikle eksisterende næringsliv Gode havneforhold i Berlevåg og Kongsfjord 
Tilstrekkelige utviklingsarealer for aktørene i 
fiskerinæringen. 
Rammebetingelser for lokal handelsnæring 

Boligstruktur som er attraktiv for alle Tilrettelegge arealer for ulike boligtyper. 
Flere sentrumsnære boliger. 

God arealforvaltning Avklare arealkonflikter tidlig i planprosesser. 
Ivareta interessene til naturmangfold, 
kulturminner og reindriftsnæringen. 

Barn og unge må høres i samfunnsutviklingen Kommunen må sørge for aktiv medvirkning i 
planlegging. 
Bruke ungdomsrådet aktivt. 

 

ET TRIVELIG BERLEVÅG 

Hva vil vi? Hvordan gjør vi det? 

Et attraktivt Berlevåg sentrum Opprusting av trafikkarealer: Gateløp, kryss, 
fortauer og trafikksikkerhet. 
Formelle og uformelle møteplasser. 
Alle offentlige områder skal være tilgjengelige 
for alle (universelt utformet). 

Et ryddig Berlevåg Tiltak for å hindre forsøpling. 
Større fokus på å holde egne eiendommer/ 
arealer ryddige. 
Oppfølging av ulovlig deponering/hensetting. 

Berlevåg skal ha et blomstrende frivillig kulturliv Gode rammebetingelser for det frivillige 
arbeidet. 
Stimulere innflyttere til å delta aktivt i 
kulturlivet. 

I Berlevåg skal ungdommen trives Fritids- og aktivitetstilbud som gir mening. 



Sommerjobbmuligheter for barn og ungdom i 
alle utdanningsløp. 
Markedsføring av Berlevåg overfor ungdom 
under utdanning. 

 

ET TRYGT BERLEVÅG 

Hva vil vi? Hvordan gjør vi det? 

Trygg og sikker oppvekst for barn og unge Nært samarbeid mellom hjem, skole, barnevern 
og helsetjenesten. 
Nulltoleranse mot mobbing. 
Trygg skolevei. 

Vi ønsker et godt helse- og omsorgstilbud Videreutvikling av hjemmebasert omsorg. 
God primærhelsetjeneste. 

Folkehelsen blir bedre Arbeide for å redusere bruk av rusmidler. 
Arbeide for bedre kosthold. 
Tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle, 
uavhengig av alder og funksjonsgrad. 

Sosial boligbygging for de som trenger det. Tilrettelegge for at flest mulig vanskeligstilte på 
boligmarkedet har tilfredsstillende 
boligstandard. 
Tilrettelegge for at flest mulig kan bo hjemme 
lengst mulig. 

Framtidige klimaendringer håndteres nå Klimautfordringer vurderes i overordnet risiko- 
og sårbarhetsanalyse. 
Utarbeide strategi for lokal reduksjon av utslipp 
av klimagasser. 

 


