
 

 

 

Kjære alle sammen 

Det nærmer seg juleferie for mange av oss. 

2021 har vært et hektisk og innholdsrikt år med både opp- og nedturer.  

Når nå budsjett og økonomiplanen er behandlet så vet vi at vi går et år i møte hvor vi må være 

kreative og nytenkende.  

Lavangen kommune har i likhet med mange andre kommuner måtte erkjenne at det økonomiske 

handlingsrommet har blitt redusert. 

Bakgrunnen for det er at utgiftene øker raskere enn inntektene. 

1. juli 2021 var det folkeregistrert 1009 lavangsværinger, pr. 8. desember var det folkeregistrert 

969 personer bosatt i Lavangen kommune. 

Det vil si at det pr. 8. desember er blitt 40 færre Lavangsværinger. 

Dette har betydning for inntektene til Lavangen kommune. 

 

Et tilbakeblikk på året vi legger bak oss:  

 

➢ Første uka i januar ble de første vaksinedosene satt i Lavangen.  

Det har siden vært vaksinering av første og andre dose,  

og nå er vi godt i gang med dose 3. 

 

➢ Vi har hatt møte med departementene i forbindelse med barnevernssaken, noe som 

dessverre ikke ble som vi hadde håpet. 

Det er nå sendt ny henvendelse hvor vi har bedt om å få et nytt møte med 

departementene, noe jeg har fått tilbakemelding på at det jobbes med å få til. 

 

➢ I slutten av januar fikk vi uønsket besøk av en illsint kar som heter Frank, han gjorde 

store bygningsmessige skader i kommunen.  

Det er sjelden vi opplever at vinden tar så godt som han gjorde da. 

Som om ikke det var nok førte kulda kombinert med vind til store utfordringer på 

vannsiden. 



 

 

Årsaken var langvarig barfrost som medført at Hesjevikelva med vårt nye vannverk var 

bunnfrossent.  

Brannfolkene, ansatte i teknisk etat, entreprenører og frivillige i jobbet nesten natt og 

dag for å få på plass og drifte ei reserveløsning i Sandneselva slik at innbyggerne fikk 

vann. 

For en innsats som ble gjort! Jeg er stolt og glad for at vi har folk som stiller opp på 

denne måten når krisa er der.  

 

➢ Så har vi vindmøllesaken på Tønsheia, ei sak som engasjerer mange.  

Det er slike det er med saker som berører folk.  

 

➢ I mars kunne vi med stolthet meddele at tidligere varaordfører Kristine Haugen på 

fotballtinget ble valgt som styremedlem i Norges fotballforbund for 2 år. 

 

➢ I juni fikk vi melding om bjørn som hadde tatt livet av sau i flere besetninger i Lavangen 

og Salangen.  

Det ble gitt skadefellingskvote på bakgrunn av tapene i disse besetningene. 

Samtidig var det også meldt om store tap i Bardu kommune. 

Det foregikk en storstilt bjørnejakt i disse kommunene som resulterte i felling av 3 

bjørner. 

 

➢ 22. juli hadde vi en fin og verdig markering i Lavangen med rosetog og åpen kirke, samt 

at mange av oss deltok på minnemarkeringen i Salangen kommune.  

Det er vondt å tenke på at 10 år etter den grusomme terroren i regjeringskvartalet og på 

Utøya er det fortsatt grobunn for slike ekstremistiske holdninger og handlinger, det er 

noe vi alle må jobbe for å bekjempe hver dag. 

 

➢ I september var det stortingsvalg og Lavangsjentene Cecilie og Sandra ble for andre 

periode valgt inn på stortinget.  

Det ble klart at det ville bli regjeringsskifte og vi var spente på om vi for første gang 

skulle få en minister fra Lavangen. 

I oktober ble det klart at Sandra Borch fikk posten som landbruksminister. 



 

 

Det var med klump i halsen og stolthet i hjertet at vi fulgte med på sendingene på tv når 

vår egen Sandra kom ut på slottsplassen sammen med statsministeren og de øvrige 

ministrene.  

Der ble Sandra blant annet møtt av og fikk klemme stolte foreldre og bror. 

Ved kommunehuset ble flagget heist til topps  

 

➢ I planutvalget har det i høst ikke vært fritt for frustrasjon, de inviterte derfor 

statsforvalteren med i sitt møte for å få klarhet i hvilke regler som gjelder for blant 

annet henting av ved for privatpersoner i egen skog på barmark. 

Statsforvalteren sier at etter dagens lovverk for privatpersoner som henter ved til 

privathusstand er det begrenset til bruk av motorkjøretøy (snøskuter, ATV med belter 

eller lignende) på vinterføre 

Noe sier meg at vi ikke er ferdig med denne saken. 

 

➢ Vi har endelig har fått på plass samfunnsdelen i kommuneplanen og nå skal vi ta fatt på 

arealdelen og det blir spennende, det gleder jeg meg til. 

 

➢ Politikerne i Lavangen har tro på utvikling, vi har blant annet vedtatt finansiering for 

Elveparken og senest på kommunestyremøtet nå i desember vedtatt å gi et lån på 4 

millioner for å kunne realisere byggingen av Midnattsoltrappa. 

Paralelt foregår det planlegging av en ViaFerrata som skal bruke trappa som returrute.  

 

I Lavangen kommune har vi mange mennesker som står på hver dag for at vi skal nå de målene 

politikerne har satt seg og som gjennom det yter gode tjenester til innbyggerne. 

Jeg vil rette en stor takk til kommunedirektør Erling og hans stab for en flott innsats gjennom 

året for våre innbyggere.  

Dere har beholdt roen og styrer med stødig hånd både i storm og stilla.  

 

I Lavangen er det er mange innbyggere som bidrar på frivilligsentralen, i idrettslaget, korpset, 

koret, ungdomslag, i politiske partier, på bedehuset og i andre lag og foreninger. 

Og det er summen av medmennesker i Lavangen kommune.  

Fantastiske, rause mennesker som bidrar til å skape det lokalsamfunnet vi ønsker oss.  



 

 

Uten dere hadde Lavangen kommune vært fattigere. 

2022 er frivillighetens år og jeg håper at det blir mulighet til å skape mange fine og minnerike 

møter. 

Ett av mine ønsker er at vi sammen skal kunne arrangere Lavangsvekka og en arena for å vise 

bredden av det frivillige i Lavangen.  

 

Når man skal oppsummere året 2021 kommer vi ikke unna å snakke om Korona. 

Lavangen kommune var lenge forskånet fra store utbrudd, vi hadde noen enkelttilfeller hvor vi 

sammen med Astafjordlegene og spesielt Kjell-Are Pettersen hadde kontroll. 

Men i november skjedde det vi hadde fryktet aller mest, et utbrudd på Lavangsheimen.  

Under smitteutbruddet var det registrert totalt 24 smittede.  

Av disse er det registrert 2 dødsfall blant de koronasmittede bosatt i Lavangen kommune   

Ansatte ved Lavangsheimen gjorde en uvurderlig innsats i denne tiden, for en stab og for en vilje 

til innsats når det verst tenkelige skjedde.  

Får ikke sagt det nok, tusen takk for innsatsen. 

 

Så skal vi ikke glemme den jobber de ansatte ved legekontoret har stått i siden pandemien 

startet i 2020  

De har gjennomført utallige tester, de har sprunget inn og ut med prøver i vind og regn og all 

slags vær.  

Like blid og respektfull hver gang.  

Tusen, tusen takk til dere også 

Kjell-Are Pettersen for en klippe og for en trygghet det har vært og fortsatt er å ha han som 

følger opp, gir gode og fornuftige råd og veiledning. 

Han som fra dag en har formant om munnbind og etter all den tid vi har vært i denne pandemien 

viser det seg at hans formaninger har vært riktige. 

Tusen takk Kjell-Are for at du er klippen vår 

Skal heller ikke glemme den styrken det har vært å ha et felles legesamarbeid -Astafjordlegene 

under denne pandemien. 



 

 

Jeg vil også takke alle ansatt i alle avdelinger som har gjort en stor innsats for å holde hjulene i 

gang når det har krevdes ekstra innsats. 

Stor takk til innbyggerne i Lavangen som har vært flinke til å følge opp råd og anbefalinger 

under pandemien.  

Vil også takke kriseledelsen som har stilt opp nesten til alle døgnets tider og i alle fall alle dager 

i uken. Det har blitt mange møter på oss. 

Og en stor takk til formannskap og kommunestyret for at vi har et godt samhold og respekt for 

hverandre.  

 

Julen er for de fleste av oss en høytid vi ser frem til skal komme. Men vi må ikke glemme at det 

finnes noen som føler på ensomheten i disse tider. Vi vet alle at både glede, sorg og savn 

forsterkes i forbindelse med julehøytiden og alle minnene som er knyttet til den.  

Mine tanker går derfor spesielt til alle dere som synes at denne tiden er en vanskelig tid.  

Min oppfordring går til oss alle om å bry seg, ta seg tid til å dele en kaffekopp og en prat med 

noen som du vet trenger det ekstra i denne høytiden. 

Med dette vil jeg ønske dere alle ei riktig god jul og et fredfylt og godt nytt år. 

Hege Myrseth Rollmoen 

Ordfører i Lavangen kommune 
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