Scenario som utviklingsverksted
Scenario I – Evenes i 2030 – relatert til SSB framskriving av innbyggertallet
Hvordan vil Evenes samfunnet se ut i 2030 dersom Statistisk sentralbyrå sine framskrivinger i forhold til innbyggertall
og befolkningssammensetning slår til.

I 2030 vil kommunens rammetilskudd og skatteinntekter være redusert pga færre innbyggere og lavere
rammetilskudd og skatteinngang. Dette fører til hard prioritering mellom hvordan og hvilke arbeidsoppgaver
kommunen skal gjennomføre innenfor trange rammer. Evenes kommune er tvangssammenslått med en
nabokommune fordi kommunen ikke er i stand til å levere alle kommunale tjenestene befolkningen har krav på.
Kommunen opplever et stort press på tilgjengelige sykehjemsplasser. Sykehjemmet er derfor utvidet for å gi plass til
flere brukere. Den økte andelen eldre i befolkningen har også ført til at kommunen må prioritere bygging av
omsorgsboliger for å legge til rette for behovet til denne delen av befolkningen. Det er etablert heltidsstillinger
innenfor omsorgsyrkene og det er i tillegg Dette fordi kompetansebehovet relatert til omsorgsyrkene har økt. For å
sikre kommunen få tilgang på nødvendig kompetanse innenfor omsorgsyrkene er det fullført et program for
stipendordninger. Til tross for gode tiltak har kommunen utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert personell til
det store behovet innenfor helse- og omsorgssektoren. Flere ressurssterke eldre i kommunen forbereder kommende
omsorgsbehov i alderdommen med å flytte fra kommunen til en kommune med et bedre omsorgstilbud.
I tillegg til høy andel eldre i befolkningen preges kommunen av få småbarnsfamilier som igjen har få barn i
husholdningene. Med bakgrunn i befolkningsstagnasjonen og færre barnefødsler har kommunen samlokalisert
tjenestene barnehage / oppvekst og skole i ett bygg. Tjenestilbudet innenfor helse-, skole- og barnehage er redusert
men fortsatt godt. Som et tilsvar på fødselsunderskuddet har kommunestyret sprekt vedtatt at kommunen nå skal
være landets første prevensjonsfrie kommune.

Boligmarkedet og boligbehovet i kommunen har gradvis
endret seg. Derfor er det stilt endrede krav til hvordan nye
boliger skal bygges; fullverdig livsløpsstandard hvor
kommunens saksbehandlere også må ha bakgrunn som
ergoterapeuter. Rundt i kommunen står det mange tomme og
ubebodde hus. Flere av disse benyttes som kun som feriehus.
Dugnad og frivillighet i kommunen lider under manglende
holdninger og dugnadsånd blant innbyggerne i kommunen.

Arbeidsmarked og sysselsetting
Arbeidsmarked og sysselsetting; mer ensidige arbeidsplasser
og færre kompetansearbeidsplasser finnes i kommunen. Det
er vanskelig å få rekruttert kompetent fagpersonell til de få
kompetansestillingene som finnes i kommunen. Det er
etablert en frivillighets- og småjobbsentral for å få
gjennomført flere arbeidsoppgaver. Hjemmekjære barn med
relevant utdanning utgjør et stort savn i kommunen.

Landets første prevensjonsfrie
kommune: «vi setter følelser i sving…»

Scenario II – Evenes i 2030 – økt bosetting, vekst og utvikling
Hvordan vil Evenes samfunnet se ut i 2030 dersom man har fått til økt bosetning, vekst og utvikling. Hva er viktig for
innbyggerne? Hvordan lever, bor og jobber de?

Fylkene Nordland og Troms/Finnmark er slått sammen til et felles fylke; «Gokk».
Evenes kommune har økt innbyggertallet og er fortsatt en egen selvstendig kommune. Ergoterapeuten er viktig i
byggesaksbehandlingen i kommunen.
Det er bygd en ny barnehage i Bogen. Frivillighetssentral er etablert. Skole, flerbrukshall (som også benyttes til
kulturhus) er bygd på Liland.
Nautå næringsområde fullt utviklet med hotell, kjøpesenter, dagligvarehandel og spisesteder. Næringsområdet på
Moan er utvidet og fortettet med flere næringsaktører. Siden 2019 er det blitt etablert 150 nye arbeidsplasser i
tillegg til Forsvarets drift av Evenes flystasjon. Ofoten Sparebank går så det suser og er fortsatt en bank som leverer
sine banktjenester til kundene gjennom kunderådgivere som kan treffes i åpningstiden. Nytt sykehus i regionen er
bygd inntil flyplassen.
Boligfeltet Flåtta på Liland og boligfeltet i Evenesmark er ferdig utbygd og det er anlagt et nytt boligfelt i Bogen.
Avklaring av tomtearealer, planarbeid og etablering av utleieboliger i Evenesmark og andre steder i kommunen er
gjennomført fordi man så det store behovet for rask tilgang på boliger Flere boligutbyggere er kommet på banen og
det er realisert flere eneboliger og utleieboliger. Det er etablert rekkehus til leie som både kommunen og private
utbyggere har realisert. Dette har også bidratt til styrking av boligmarkedet i kommunen.
Utbygging av flystasjonen har medført nytt kommunalt
avløpsanlegg. Det er vedtatt byggestopp i gul og rød støysone
rundt flyplassen. Kommunen holder på med utvidelser av
omsorgssenteret på Liland, samt bygging av omsorgsboliger i
flere bygder i kommunen.
Parsell 15 (Hålogalandsveien) er nettopp realisert og
parsellene 16 og 17 er vedtatt men ikke realisert. Til tross for
veiutbedringene er region bompengefri.
Det ble ikke bygd en ny storflyplass i Lofoten, slik at
Harstad/Narvik Lufthavn Evenes er utvidet. Avinor har nådd
målet sitt og har passert 1 million reisende over Harstad/
Narvik Lufthavn Evenes. Det er anlagt jernbane til Å i Lofoten
med doble spor. Hurtigbåtforbindelsen er styrket. En
nyetablert rute fra Evenesvika til Lofoten med hybridhurtigbåt
har ført til utvidelser av hurtigbåtkaia.
Det er etablert gangstier mellom næringsarealer og
boligfeltene i kommunen.
Evenes kystlag gjennomfører daglig turer på havet hvor
fangsten tilberedes når turistene kommer på land. Det
arrangeres cafe i hele sommerhalvåret på Liland brygge.
Kommunen har i tillegg til sommerturister også reiselivsaktører
som driver med Nordlysturisme på vinteren.
Det er god tilgang og rekruttering av relevant arbeidskraft som kommunen trenger, spesielt innenfor helse- og
omsorg. Norges brannskole står ferdig utbygd som fagskole med plass til 300 elever. Det er etablert en
flymekanikerlinje i regionen, og utdanningsfokus mot elever i barne- og ungdomsskolen innenfor som elektronikk og
kokkeutdanning ivaretas.

Jobb nr 2 for Forsvarsansattes partnere er sikret gjennom jobbtilbud ved Norges brannskole, hotell og varehandelen
ved flyplassen. Det er etablert et godt kundegrunnlag slik at matbutikker, restauranter og flere servicenæringer er
etablert i kommunen. Utfordringen for videre vekst ved flyplassen ser ut til å være fylkets definisjon på størrelse på
kjøpesenter som etableres utenfor de definerte regionsentrene. Bogen Aqua er etablert med mange nye
arbeidsplasser. Konseptet «God nabogaranti» i Norges første prevensjonsfrie kommune har sikret Evenes mange nye
innbyggere. Utviklingen i Evenes drar hjem flere utflyttede Evenes-ungdommer og unge voksne. Nok
barnehageplasser, tilbud til barn og unge samt fritidstilbud har ført til økt bosetning og økt skatteinngang til
kommunen.

