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Dato: 21.10.20

Arena for kulturaktiviteter i Finnsnes sentrum, konklusjoner
fra arbeidsgruppen:
Gjennom årenes løp har flere grupperinger pekt på at Finnsnes sentrum mangler en
aktivitetsbasert samlingsarena, hvor unge, eldre, lag og foreninger etc. kan møtes og
utøve et bredt spekter av aktiviteter. Slik arena har vært drøftet i ulike politiske fora,
og Ungdomsrådet har vært en av de klareste stemmene for en slik arena. I august
2019 har pensjonistforeningene i Senja-området etterlyst bedre aktivitetstilbud for
eldre. Tilbud som sosial møteplass, bevegelse/trening, håndverksaktiviteter og
teknologiske hjelpemidler er noen tilbakevendende begrep.
Det er samstemthet om at etablering av et aktivitetshus/senter bør lokaliseres i
Finnsnes sentrum.
Sentrumsetableringen pekes på av flere grunner. Bl.a. er det et befolkningstett
område, med et stort omland. Finnsnes er også et knutepunkt for kollektivtransport,
og det er en naturlig ventearena for skolelever og andre gjennomreisende.
Etter nedleggelsen av ungdommens hus på Finnsnes har aktiviteter for barn og unge
vært kraftig redusert de siste 6 årene. Frivillighetens innsats innenfor feltet er
enestående, og sikrer mange barn og unge gode tilbud, primært innen idrett. Øvrige
aktiviteter innen kulturfeltet har det imidlertid vært mindre tilgang på, slik som
mediefag, frivillige musikk/band konstellasjoner, sosial møtearena, visuelle kunstfag,
div. workshops etc.
Kommuneplanens samfunnsdel uttaler at kommunen skal skape gode
fritidstilbud med stor bredde som ivaretar behovene for alle barn og unge. Det skal
skapes sosiale møteplasser og jobbes med talentutvikling. Det skal også utvikles
tilpassede kultur- og aktivitetstilbud for alle barn og unge.
Tilbakemeldinger fra unge er at det savnes gode sentrumstilbud, bl.a. for de som ikke
driver med organisert idrett; en plass å «henge».
Fellesnemnda for Senja kommune nedsatte høsten 2019 en arbeidsgruppe som fikk i
mandat å vurdere innhold i et mulig konsept, som grunnlag for en videre politisk
behandling.
Arbeidsgruppen har bestått av:
−
−
−
−
−
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Arbeidsgruppen innledet sitt arbeid med å avgrense oppgaven, og konkluderte tidlig
med at husets viktigste funksjon er å være tilgjengelig for flere segmenter, som en
attraktiv arena med tilbud til flere aldersgrupper. Et innspill om etablering av lekeland i
konseptet er også vurdert, men valgt ikke å inkludere i planene da konseptet blir for
omfattende. Pensjonistforeningen har vært aktiv med å fremme sine ønsker og behov
overfor politikere. De ønsker gode aktivitetstilbud for eldre, for eksempel møteplass,
sløydsal, systue. Det er også ønske om andre tilbud i et slikt aktivitetshus; eks, frisør,
manikyr, helsesøster, fysioterapi, ergoterapi, geriatrisk tjeneste o.l.
Utover dette har det vært innspill om funksjoner som livssynsnøytralt seremonirom og
et visningsrom for visuell kunst/galleri. Når det gjelder førstnevnte vises det til det
pågående arbeidet med å renovere den gamle sløydsalen på Heimly.
Foreningen/stiftelsen «Sløydsalens venner» er i gang med et renoveringsarbeid av
dette bygget, og i disse planene inngår det et livssynsnøytralt seremonirom. Hva
angår visningsrom for visuell kunst er dette et mangeårig behov som har vært
fraværende på Finnsnes. Ulike kunstnergrupperinger har forsøkt å etablere slik arena
i kommunen og på Finnsnes, men det har ikke vært kommersielt drivverdig over tid.
Arbeidsgruppen er ikke uenig i å inkludere en slik arena i et fremtidig
aktivitetssenter/hus, men arealhensyn vil være avgjørende for om slik visningsarena
kan inkluderes i det endelige konseptet.
Deler av innspillene fra pensjonistforeningen dreier i retning av et «helsehus» som er
et mer omfattende konsept som inkluderer en rekke funksjoner med delvis
terapeutiske trekk. Noen av innspillene har også en viss kommersiell karakter.
Arbeidsgruppen har vurdert de ulike innspillene, og konkludert med å fokusere på en
konseptidé med et aktivitetshus tilpasset både ungdom og eldre som baserer seg på
aktiviteter innrettet mot ulike alderssegmenter. Konseptet skal være tilgjengelig og
inviterende, hvor ulike mennesker kan droppe innom når en er motivert til det.
Samtidig skal det være basert på planlagte påmeldingsaktiviteter, der både det
sosiale fellesskapet og utviklingsperspektivet er vektlagt. Med utgangspunkt i dette
foreslås følgende funksjoner:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Kafé og sosial møteplass
Kursrom for ulike aktiviteter
Liten konsertscene
Øvingsrom for band og mindre ensembler
Øvingssal for dans
Film- foto og media tilbud
Lyd- og tekniker tilbud
Lydstudio
Workshop-arena for ulike aktiviteter
Ungt entreprenørskap
Ungdomsråd og ungdomsdemokrati
Utekontakt og kontor for sosialarbeidere
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Som et tillegg til de aktivitetsbaserte funksjonene har arbeidsgruppen vurdert at
konseptet også kan inkludere sosialfaglige funksjoner. I så henseende er det vurdert
at tjenester som Helsesykepleiertjenesten, Voksenopplæring/Senter for læring og
inkludering (SLI), kommunepsykolog, Utekontakt/sosialtjeneste kan inkluderes i et
større konsept. Dette innebærer imidlertid en mer omfattende utredning hvor disse
enhetene og avdelingene inkluderes i arbeidet. Arbeidsgruppen vil derfor være
forsiktig med å legge frem anbefalinger på vegne av disse faggruppene.
Arbeidsgruppen har konkludert med å anbefale et konsept som i hovedsak innretter
seg slik:
− Kafé, kjøkken og sosial møteplass inkl. liten konsertscene, ca. 270 kvm
− Kursrom for ulike aktiviteter (malestua, handarbeid, datarom), ca. 200 kvm
− Øvingssal for dans, (kombineres med kursrom)
− Film- foto og media tilbud, ca. 20 kvm
− Lyd- og tekniker tilbud, ca. 20 kvm
− Lydstudio, ca. 40 kvm
− Øvingsrom for band og mindre ensembler, 2x30 kvm og 1x40kvm
SUM: ca. 650 kvm

Øvrige funksjoner:
− Kontorer, leder og administrasjon ca. 40 kvm
− Ungt entreprenørskap, kontor ca. 20 kvm
− Møterom, ca. 30 kvm
− Ungdomsråd og ungdomsdemokrati, kombineres med møterom
− Workshop arena for ulike aktiviteter, kombineres med møterom og kursrom
− Utekontakt og kontor for sosialarbeidere, ca. 50 kvm
− Diverse fellesarealer, ca. 80 kvm
− Lager, ca. 30 kvm
Sum: 250 kvm
Listen ovenfor er et forsiktig estimat over arealbehov for de ulike funksjonene og
aktivitetene i huset. Utformingen av aktuell bygningsmasse vil ha betydning for
plassering av de ulike funksjonene, samt innvirke på arealomfanget for de respektive
funksjonene/aktivitetene.
Senteret/bygget bør være utformet slik at byggets brukere har tilgang på
kjøkkenfasiliteter i tillegg til kafé/møteplass slik at konseptet ikke avgrenses til
kaféens åpningstider. Videre er det naturlig at konseptet har en dedikert ledelse som
kan koordinere all aktivitet i senteret/bygget innenfor åpningstiden. Tilgjengeligheten
bør være stor, og bør gjenspeiles med åpningstider fra formiddagen til et stykke utpå
kvelden. Hvis mulig bør deler av senteret/bygget være tilgjengelig for brukere ved
hjelp av fleksible åpningssystemer.

Arbeidsgruppen har vært på befaring i tre sentrumsnære arealer, kort oppsummert:
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Areal A, består av flere tusen kvadratmeter over flere etasjer. Bygget er tilgjengelig
fra flere plan/nivåer, og rommer også heis. Bygget er delvis utleid til private aktører.
Byggets størrelse muliggjør et større driftskonsept i tråd med arbeidsgruppens
anbefalinger, hvor også helse- og sosialfaglige tjenester kan inkluderes i tillegg til de
aktivitetsbaserte tjenestene. Bygget er i privat eie, og byggeiers representant har
signalisert at det for tiden ikke er vurdert å tilby det for salg.
Areal B, består av 7-800 kvadratmeter over to etasjer med hovedinngang på
bakkeplan. Bygget har heisløsning av eldre årgang. Arealene vil med stor
sannsynlighet kunne romme et aktivitetsbasert konsept innenfor beskrivelsene
ovenfor. I kjelleren er det også noen arealer som kan vurderes til aktiviteter eller som
lagerplass. Byggets eier har ikke konkludert entydig i forhold til et eventuelt salg av
bygget.
Areal C, består av rundt 700 kvadratmeter fordelt på tre etasjer, med hovedinngang
på bakkeplan. Bygget er av eldre årgang, uten heis. Det er i tillegg nokså lav
takhøyde i etasjene, med unntak av grunnplanet. Byggets alder, kombinert med lav
takhøyde og øvrig inndeling av bygget bidrar til at bygget anses som uaktuelt i en
videre vurdering.
Areal D, består av rundt 300 kvadratmeter. Gruppen har konkludert med at arealet
bare vil kunne romme et delvis konsept, og anses derfor som uaktuelt i den videre
vurdering.
Uavhengig av plassering er arbeidsgruppens overordnede syn:
−
−
−
−

At det er sentralt
At det har kafe/møteplass
At det har plass til flere ulike aktivitetsrom hvor det kan være aktiviteter både
for eldre og yngre
At det er lett tilgjengelig for alle, tilrettelagt for funksjonshemmede

Når det gjelder konseptets driftsform, er det omforent enighet om at et slikt tilbud bør
være offentlig eiet og driftet. Rent økonomisk kan deler av utgiftene forsvares ved at
etablerte kommunale enheter samler eller flytter sin drift. Arbeidsgruppen henviser til
Kommuneplanens samfunnsdel, hvor det uttales at Senja kommune skal være et godt
sted å leve hele livet. Det skal være fokus på å fremme folkehelse, øke
befolkningsvekst og bostedsattraktiviteten i helle kommunen. Dette skal oppnås ved å
legge til rette for økt trivsel, reell deltagelse og involvering der en møter
morgendagens behov med kreativt og innovativt felles engasjement.
Kommuneplanens samfunnsdel har utformet ulike målsettinger
«Barn og unge i Senja kommune skal ha en trygg og mobbefri oppvekst med rikelige
muligheter for egen utvikling» gjennom å:
−
−
−
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«Barn og unge i Senja kommune skal gis gode tilbud for ivaretakelse av fysisk og
psykisk helse» gjennom å se til at:
−

−

−
−

−

Barn og ungdom skal gjøres bevist sin egen rolle for å fremme god helse. De
må inkluderes i et allsidig fritidstilbud og andre tiltak som fremmer god fysisk
og psykisk helse.
Barn og unge skal tas på alvor i helsespørsmål, og møtes av kompetente og
trygge voksne i barnehage, skole og helsevesen. Vi skal koordinere
tjenestetilbud på tvers av sektorer.
Ingen barn skal måtte vente når de har behov for hjelp til ivaretakelse av fysisk
eller psykisk helse.
Kommunen skal ha en bolig‐, arbeidslivs, sosial‐ og integreringspolitikk som
reduserer antall fattige barnefamilier og har som mål å utjevne forskjeller. Vi
skal styrke det forebyggende arbeid overfor barn og familier i utfordrende
livssituasjoner.
Styrke det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge.

«Barn og unge skal tas med på råd i Senja kommune» gjennom å:
−
−
−

Etablere og støtte ungdomsråd i Senja kommune. Unge som ønsker å delta i
ungdomsråd får mulighet til det uansett hvor i kommunen de bor.
sørge for at det finnes voksne ressurspersoner med god kompetanse, og som
er tilgjengelige, til å bistå i ungdomsrådets arbeid.
utvikle nye arenaer for å involvere barn og unge i viktige samfunns‐ og
planprosesser. Vi skal stimulere både gutter og jenter til engasjement og
deltagelse i samfunnsdebatten, og i spørsmål som angår nærmiljøet.

Arbeidsgruppen viser til det utvidede konseptforslaget som er skissert tidligere i
dokumentet, der både aktivitetsbaserte og helse/sosialfaglige funksjoner kunne
tenkes innlemmet. Når arbeidsgruppen har valgt å ikke gå dypere inn i et slikt
konsept, skyldes dette at det er et omfattende arbeid som inkluderer en rekke
fagfelter hvor arbeidsgruppen ikke har nok kunnskap å legge til grunn.
Allikevel vil det her påpekes at slikt utvidet konsept tar høyde for en faglig bredde
hvor det aller meste av uttalte mål i kommuneplanens samfunnsdel innlemmes. Det
utvidete konseptet kan inkludere både barnevernkompetanse og helsestasjon, hvor
disse tjenestene kommer i nær relasjon til øvrige aktivitetsbaserte tilbud og tjenester.
Likeledes er det et viktig moment å legge til rette for at ungdomsdemokratiske
funksjoner og råd/utvalg skal innlemmes i bygget/senteret.
I et slikt omfang er det en stor del av allerede etablerte kommunale driftsrammer som
kan inngå i et større finansieringsperspektiv. Arbeidsgruppen anmoder rådmannen å
vurdere dette nærmere, både i forhold til finansiering av driftsutgifter og eventuelt
erverv av bygg.
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