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TJELDSUND – MOT 2030 

Visjon:  

 

Siktemål:  

 

 

 

 

 

 

 

 

UTVIKLING OG MULIGHETER 

- Innbyggere 

Ved utgangen av 2017 var det 1259 innbyggere (per 4. kvartal 2017; SSB) i Tjeldsund. Antall 

innbyggere har vært rimelig stabilt siden 2009. Det er forventet en nedgang med 118 innbyggere per 

2030, til 1141 innbyggere (SSB; befolkningsframskriving).   

Etablering av ny fagskole på Fjelldal, utvikling av Ramsund Orlogsstasjon, bygging av 

Hålogalandsveien, og Forsvarets utbygging og aktivitet på Evenes lufthavn samt utviklingen på 

Rødskjær, vil forhåpentligvis påvirke befolkningstallet positivt i Tjeldsund. Ut fra dette forventes en 

befolkningsvekst på 120 – 150 innbyggere.  

- Helårsbolig og fritidsbolig 

Det vil være behov for å tilrettelegge for boliger, både eneboliger og leiligheter. Gjeldene arealdel har 

flere områder avsatt til fremtidig boligbygging på Fjelldal, Ramstad og i Kongsvik. Arbeidet med 

«Tjeldsund skal være en attraktiv kommune hvor trygghet, trivsel 

og utvikling står i fokus». 

 

«Bygdenes fortrinn skal tas i bruk og utvikles slik 

at det bidrar til et meningsfullt liv i et åpent og 

inkluderende samfunn basert på likeverd, 

mangfold og toleranse».  

⇘ dette krever at det bevisst tilrettelegges for hel års 

boliger, fritidsboliger og næringsarealer med fokuset på 

nødvendig infrastruktur. Dette innebærer nok og rent vann, 

avløpsnett dimensjonert for fremtiden, etablering av 

trafikksikre veier, gang-/ sykkelveier, bredbånd, og 

kollektivtransport. 

 

Etablering av ny fagskole på Fjelldal, utvikling av 

Ramsund orlogsstasjon og en storstilt utbygging, 

aktivitet på Evenes lufthavn og utvikling på Rødskjær 

samt utbygging av Hålogalandsveien, E10, er en 

positiv utvikling som bør gi Tjeldsund 

befolkningsvekst.  

Fra 1259 innbyggere i 2017 er ambisjonen 10% 
økning til 1385 innbyggere i 2030.   

 

Tjeldsund skal slås sammen med Skånland 

1.1.2020 og skal sammen med Skånland 

være et attraktivt sted å bo, flytte til, feriere i, 

og drive næringsvirksomhet i! 
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detaljregulering av område på Fjelldal og i Ramstad er igangsatt. Tilsvarende arbeid skal igangsettes i 

Kongsvik, Ramsund og Tjeldøya (området Hamn til og med regulert område ved Ripelheia er aktuelt), 

Tjeldsund er en forholdsvis liten hytte kommune i forhold til nabokommunene. Tjeldsund har 248 

fritidsbygg i 2018 (SSB) mens Skånland har 617 og Evenes 431. Det er mulighet for å videreutvikle 

hytte tilbudet i kommunen.  

 

- Skole og barnehage 

Årstall 2000 2017 SSB 2030 2017 (+ 10%) 

Nyfødte (0 år) 18 4 10 5 

Barnehagebarn (1 til 5 år) 82 52 50 58 

Grunnskoleelever (6-15 år) 166 122 96 134 

 266 178 156 197 

 

Den totale kapasiteten i kommunens to skoler er på ca. 200 elever. En vekst i antall grunnskoleelever 

til totalt 197, skulle derfor ikke by på kapasitetsmessige problemer.  

Angående skolen i Ramsund så vil der være en kapasitet på ca. 100 elever.  Skulle veksten i antall 

grunnskoleelever blir uventet stor i denne skolekretsen, vil det kunne bli behov for større kapasitet, og 

spørsmålet om utbygging av skolen vil kunne bli aktuelt.  

I Kongsvik har skolen en kapasitet på ca. 100 grunnskoleelever. Dette vil dekke behovet i forhold til 

prognosene for framtidig antall innbyggere.   

Når det gjelder barnehager, er det i dag en total kapasitet på 85 plasser i kommunen, og 45 er i bruk 

per 01.01.2018.  Dette innebærer at kapasiteten frem mot 2030 er dekket med god margin.  

- Eldreomsorg  

Antall eldre over 80 år forventes å øke med rundt 57 personer i Tjeldsund, fra 96 (2018) til 153 frem 

mot 2030, som en del av den såkalte eldrebølgen. Tjeldsund kommune har totalt 24 

institusjonsplasser. I prosentandel utgjør det en økning på ca. 3,9 % av dagens antall eldre over 80 år. 

Hvis vi antar at denne andelen opprettholdes i 2030 vil det kreve ca. 38 institusjonsplasser totalt i 

kommunen, altså 14 nye plasser. Behovet for økt kapasitet innenfor eldreomsorgen vil derfor kunne 

være betydelig i fremtiden. Noe av denne kapasiteten kan dekkes ved heldøgns omsorgsboliger eller 

boliger med tilsyn av hjemmetjenesten i et heldøgns perspektiv. Velferdsteknologi vil være et viktig 

utviklingsområde. Intensjonsavtalen i Tjeldsund 2020 legger føringer som kommunen må tilpasse sitt 

tjenestetilbud til. 
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UTVALGTE PLANTEMA 

- Folkehelse, omsorg, og oppvekst  

Folkehelse 

Mål: «TjeldSUNNingen fresk heile livet!» 

Strategi:  

1. Folkehelseperspektivet skal være det bærende elementet i alt arbeid administrativt og politisk 

2. Videreføre samarbeidsavtale med Nordland Fylkeskommune  

3. Rullere oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer, identifisere og prioritere 

utfordringer som krever innsats 

4. Utvikling/videreføring av helsefremmende barnehager, skoler, omsorgs- og eldreinstitusjoner 

samt arbeidsplasser skal ha høy prioritet  

5. I samarbeid med frivillige lag og foreninger etablere og videreutvikle arenaer for fysisk aktivitet 

i tråd med Kommunedelplan for Fysisk aktivitet, friluftsliv/naturopplevelser og Sti- og 

løypeplan  

 

Tjeldsund som oppvekstkommune 

Mål: Barn og unge skal sikres et oppvekstmiljø der hver enkelt har mulighet til å utnytte sitt potensiale 

til et maksimum, fysisk, mentalt og faglig.   

Strategi: 

1. Gi et godt og tilpasset barnehage- og skoletilbud 

2. Ivareta barn og unges medvirkning/medbestemmelse gjennom aktivt arbeid i elevråd og 

ungdomsråd 

3. Fokusere på sosial utjevning – alle skal ha mulighet for deltakelse 

4. Gjennom tverrfaglig samarbeid og i nært samarbeid med frivillige organisasjoner sikre og 

videreutvikle gode og trygge arenaer for ulike kultur- og fritidsaktiviteter.   

 

Tjeldsund som helse- og omsorgskommune 

Mål: Trygge og forutsigbare pleie- og omsorgstjenester samtidig som vi skal ha en kostnadseffektiv 

drift. 

Strategi: 

1. Helse- og omsorgstjenester skal ha fokus på den enkeltes sterke sider og bygge videre på det. 

Tjenestene skal motivere til å fokusere på det friske i stedet for på det syke, det som fungerer i 

stedet for det som ikke fungerer 

2. Rehabiliteringstanken skal være gjennomgående i all tjenesteyting. Rehabilitering betyr å ta 

utgangspunkt i den enkelte sine ressurser for å gjenopprette, vedlikeholde eller redusere tap 

av funksjoner 

3. Helse- og omsorgstjenesten ønsker aktive og engasjerte medarbeidere med faglig kompetanse 

som har fokus på god livskvalitet basert på trivsel, mestring og selvstendighet 

4. Det forebyggende aspekt skal være i fokus for arbeidet vi utfører. Samarbeid med frivillige lag 

og personer vil være av stor betydning for at man skal lykkes med god omsorg på alle plan 
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5. Ta i bruk velferdsteknologi både i åpen omsorg og på institusjon for å ivareta fremtidens 

behov. 

- Vekst og utvikling 

Næring, sysselsetting og bosetting  

Mål: Tjeldsund skal være en attraktiv kommune å bo, flytte til, studere og drive næringsvirksomhet i!  

Strategi: 

1. Etablere de gode boligtilbud som dekker innbyggernes behov og med et prisnivå som gjør at 

boligmarkedet blir attraktivt for tilflytting. 

2. Styrke og profilere Tjeldsund som vertskommune for offentlig og privat næringsvirksomhet, 

for eksempel etablering av næringsforum.  

3. Utnytte hele produksjonsgrunnlaget innenfor landbruk, fiskeri, akvakultur og andre 

naturbaserte næringer til størst mulig verdiskaping i lokalsamfunnet. 

4. Arbeide aktivt for at reiseliv/turisme får økt oppmerksomhet og sterkere fokus 

5. Videregående skoletilbud 

 

Samferdsel og Infrastruktur 

Mål: Samferdsel og infrastruktur i hele kommunen som gjør oss i stand til å takle fremtidens krav. 

Strategi: (jf. trafikksikkerhetsplan)  

1. G/S - vei/fortau i Ramsund, fra bankbygget til Lundveien, med forbindelse til Ramsund skole 

og butikk, videre til Lasletta og Rambø 

2. Gangbru over Kongsvikelva 

3. Gang og sykkelvei Kongsvik skole - Hårvik 

4. G/S – vei Fjelldal, FV824 Skaret – Ramstad, med G/S vei- forbindelse til FV713 til nedre Fjelldal 

fra Solbergbakken til Brannskolen. 

5. Utvikle og tilpasse kollektivtilbud til dagens behov. 

Strategi for digitalisering: 

1. Etablere bredbånd der dette ikke er tilgjengelig i dag 

2. Arbeide med mobildekning der dette er en utfordring i dag. 

- Samisk kultur 

Mål: Synliggjøre den samiske kulturen  

Strategi: 

1. Løfte fram og sikre at befolkningens samiske bakgrunn og historie blir kjent 

2. Legge til rette for samisk språk og kultur i barnehage og skole 

3. Legge til rette for etablering og videreutvikling av næring knyttet til den samiske kulturen  

(eksempelvis reindrift, turisme, håndverk) 

- Samfunnskvaliteter 

Klima, energi og miljø 

Mål: Miljø- og klimakommune 

Strategi: 
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1. Redusere lokal miljøforurensning, reduksjon og opprydding av plast 

2. Påvirke innbyggerne til miljøvennlig atferd gjennom holdningsarbeid og oppbygging av 

kunnskap 

3. Klima, energi og miljø skal vektlegges i kommunens planlegging og saksbehandling. Dette skal 

komme til uttrykk ved rådgivning til eksterne aktører og kommunens egne valg av bygge 

løsninger, inklusive valg av byggematerialer, renovasjon med mer. 

 

Universell utforming 

Mål: Tjeldsund skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle 

Strategi: 

1. Sikre universell utforming i utbyggingsprosjekter og fysiske tiltak i lokalsamfunnet, med tidlig 

involvering av brukere 

2. Sikre målet om et tilgjengelig samfunn og tilgjengelighet til viktige rekreasjonsområder. 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Mål: Tjeldsunnsamfunnet skal være sikkert og ha beredskap for krisehåndtering 

Strategi: 

1. Avklare hva de ulike beredskapsaktører har for ansvar og roller i forbindelse med beredskap, 

utvikling av samfunnssikkerhet og håndtering av krisesituasjoner 

2. Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 

3. Sikre tilfredsstillende responstid fra beredskapsaktører. 

 

KOMMUNAL OPPFØLGING:  

Avdeling helse og omsorg har et ansvar for å: 

✓ Overholde lover og forskrifter for å sikre at alle som trenger helsetjenester får rett hjelp til rett 

tid 

✓ Sikre innbyggere individuell hjelp og veiledning i alle helserelaterte spørsmål 

✓ Ivareta de ansatte ved god oppfølging og muligheter for økt kompetanse for å sikre en 

kvalifisert tjeneste 

✓ Bidra til tverrfaglig samarbeid med andre kommuner og samarbeidsparter. 

 

Avdeling oppvekst har et ansvar for å: 

✓ Sikre at kommunen har kompetente ansatte mht fag, psykososialt miljø og mental helse i 

barnehager og skoler 

✓ Bidra til at planverk inklusive veiledere og tiltaksplaner sikrer gode rutiner for å trygge barn og 

unges oppvekstmiljø  

✓ Legge til rette for å følge opp gode rutiner i det tverrfaglige samarbeidet slik at «hele 

mennesket» ivaretas gjennom oppveksten fra før fødsel til ung voksen  

✓ Legge til rette for, følge opp og ivareta barn og unge faglig, mentalt og fysisk også utenfor 

barnehage- og skolearenaene 

✓ Kriteriene for helsefremmende barnehager og skoler skal følges opp. 
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Avdeling plan og utvikling har et ansvar for å:  

✓ Bidra til regulering og tilrettelegging for boligbygging, ut fra prinsippene i samordnet bolig, 

areal og transportplanlegging. Dette skal være med å gjøre boligmarkedet attraktivt og skape 

økt tilflytting der bla. ansatte ved Norges brannskole, Evenes flyplass og Ramsund 

orlogsstasjon ønsker å bosette seg. 

✓ Sikre at arealplanleggingen ivaretar kravene til utforming av et tilgjengelig samfunn – gjennom 

aktiv bruk av reguleringsbestemmelser og kommunale veiledning og informasjon rundt 

utforming av bygninger og utearealer 

✓ Ta miljø- og klimahensyn i all planlegging, utbygging, renovering og saksbehandling 

✓ ivareta samfunnssikkerhet gjennom avklaring av hensynssoner og oppfølging av bestemmelser 

rundt arealbruk og utbyggingstiltak i kommunen. 

✓ Midler til utarbeidelse av plan for boligområder i Kalshågen og på Ramstad er videreført i 

økonomiplan 2018 – 2021 

✓ Midler til detaljplaner i Kongsvik, Ramsund og Tjeldøya  

 

Sentraladministrasjon har et ansvar for å: 

✓ Gi informasjon om kommunens tjenester og tilbud 

✓ Bidra til åpenhet og innsyn 

✓ Følge opp og gjennomføre politiske vedtak 

 

LANGSIKTIGE AREALSTRATEGIER 
Overordnede mål og strategier for samfunnsutviklingen skal forme valg og utforming av arealene i 

kommunen. 

 

Boliger - Fritidsbebyggelse 

Det må avsettes attraktive arealer for boliger spesielt- og fritidsbebyggelse. 

For å bidra til å opprettholde folketallet i bygdene, vil det sees positivt på søknader i landbruks, - 

natur- og frilufts formål samt reindrift (LNFR- formål) som gjelder boliger når kriterier i arealdelen for 

øvrig er oppfylt. I LNFR-formål skal det kunne godkjennes større boligtomter enn i regulerte områder 

når det er behov og ønske om det. 

 

Næringsutvikling 

Næringsvirksomhet skal i hovedsak etableres i områder avsatt til formålet. Nyetablering av arealer for 

næring generelt, turisme, kultur og besøksnæring skal ha fokus. 

 

Jordvern 

Dyrket og dyrkbar jord skal i hovedprinsippet ikke nedbygges. 

 

Historie, kulturminner og kulturlandskap 

Viktig Norsk og Samisk historie, kulturminner og kulturlandskap skal tas hensyn til i planleggingen. 

Ivareta å synliggjøre historie, kulturminner og kulturlandskap for befolkningen og besøkende. 
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Barn og unge 

Nye boligfelt skal spesielt vurderes med hensyn til trafikksikkerhet internt og langs skoleveger. Det 

skal etableres arealer for lek og opphold (grønne områder) i forbindelse med alle nye boligområder.  

 

Strandsonen 

Det kan i enkelte områder tillates bygging ned mot vannkanten gjennom reguleringsplanlegging, dog 

ikke på en slik måte at det hindrer allmenn ferdsel langs vannet. 

 

Reindrift 

Reindriftens arealer utgjør det viktigste ressursgrunnlag for næringen. Gi forutsigbare rammer for 

reindrift og grunneiere. Arealer til bolig- og fritidsformål skal kunne etableres, i samarbeid med 

reindrifts- og bufenæringene. 

 

Grønnstruktur 

Turstier og skiløyper skal sikres mot inngrep og nedbygging, og det skal i tillegg tilrettelegges for flere 

turmuligheter. Barnetråkk skal sikres. 

 

Naturmangfold 

Ved planlegging av nye byggeområder og infrastrukturtiltak, skal hensynet til naturmangfoldet 

vektlegges. Dette bør skje ved at arealdisponeringen sammenholdes med, og avveies mot kjente 

registreringer av lokaliteter som inneholder viktige biologiske elementer. I tillegg må det tas høyde for 

at det kan være nødvendig med ytterligere utredninger dersom kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok. 

 


