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1 BESKRIVENDE DEL   

 

1.1 INNLEDNING   

 

Foreliggende handlingsplan er blitt utarbeidet i forlengelsen av utviklingsprosjektet ”Troms fylke 

trygt og tilgjengelig”. Skjervøy kommune har sammen med flertallet av kommunene i Troms fått del 

av et særskilt kompetanseprogram iverksatt av Troms fylkeskommune. Målsettingen med 

deltakelsen har vært å styrke kompetansen og å få laget en disposisjon til en kommunal 

handlingsplan for skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming. 

Ulykkesskader er blant de største folkehelseproblemene i Norge og det er i særlig grad barn, unge og 

eldre, som rammes.  Ulykker har i det siste 10-år krevd 1800 -2000 liv hvert år og nærmere 500 000 

har årlig hatt behov for medisinsk behandling som følge av ulykkesskader. Transportøkonomisk 

Institutt (TØI) har beregnet at hjem-, skole-, idretts- og fritidsulykker koster det norske samfunnet 

167 mrd. kroner per år. I alle aldersgrupper dominerer hjem - og fritidsulykker og fall er den vanligste 

ulykkestype. Andelen eldre utgjør i mange kommuner 15-20 % av befolkningen og andelen eldre over 

80 år vil øke sterkt i løpet av de kommende 10-15 år. Dette betyr at antallet eldre i samfunnet med 

betydelige funksjonsvansker vil øke betraktelig fram mot 2025. Dette betyr en særlig utfordring i 

kommunenes planlegging både hva gjelder skadeforebygging og universell utforming. 

Tilgjengelighet er et nøkkelord i planleggingen av det fysiske miljø. Små og store hindringer påvirker 

livskvalitet og livsutfoldelse for den enkelte. Tilgjengelighet handler i stor grad om grunnleggende 

menneskelige rettigheter og demokratiske verdier, om å kunne delta i samfunnslivet og å mestre et 

selvstendig liv. Universell utforming av det fysiske miljø innebærer en likeverdig form for 

tilgjengelighet slik at hovedløsningen kan brukes av flest mulig. Universell utforming er derfor ikke 

noe som bare angår personer med nedsatt funksjonsevne, men alle. Universell utforming er likeså et 

viktig virkemiddel i det sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid. 

 

 

1.2 PLANARBEIDET 

1.2.1 Bakgrunn  

Skjervøy kommune ved etatsjefsgruppen, bestemte at kommunen skulle delta i videreføringen av 

prosjektet ”Troms trygt og tilgjengelig”. Arbeidsgruppen ble etablert høsten 2011, og startet sitt 

arbeid i november samme år. 

 

1.2.2 Formål og mål  

Formålet med denne planen er å skape en bevissthet og en handlingsberedskap i kommunens arbeid 

med å skape et trygt og tilgjengelig lokalsamfunn for alle.  Planforslagene er forankret i flere lovverk 

som blir nærmere beskrevet senere.  Målet innenfor handlingsplanens fireårige virketid er at så langt 

som mulig å oppfylle de 6 kvalitetsindikatorer som gjelder for Trygge lokalsamfunn, og de 7 

planprinsipper som gjelder for universell utforming.  
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Disse indikatorer og prinsipper er: 

 

 En infrastruktur basert på fellesskap og samarbeid, styrt av en tverrsektoriell gruppe som er 
ansvarlig for å fremme trygghet i sine lokalsamfunn 

 Langsiktige, bærekraftige programmer som omhandler begge kjønn og alle aldre, miljøer og 
situasjoner  

 Programmer som er rettet inn mot høyrisikogrupper og - miljøer og programmer som fremmer 
tryggheten til utsatte grupper  

 Programmer som dokumenterer hyppigheten og årsakene til skader  

 Evalueringstiltak for å vurdere egne programmer, prosesser og effektene av forandringer  

 Kontinuerlig deltakelse i nasjonalt og internasjonalt nettverk av Trygge lokalsamfunn  

 Like muligheter for alle; skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike 
ferdigheter 

 Fleksibel i bruk; skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter 

 Enkel og intuitiv i bruk; skal være lett å forstå  

 Forståelig informasjon; skal kommunisere nødvendig informasjon på en effektiv måte 

 Toleranse for feil; skal minimalisere farer og skader  

 Lav fysisk anstrengelse; Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt  

 Størrelse og plass for tilgang og bruk; skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og 
bruk, uavhengig av brukerens kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet. 

 

1.2.3 Plangruppe og prosess 

Plangruppen har bestått av følgende personer: Terje Tretten, vedlikeholdsleder kommunale bygg, 

Toril Marcussen, styrer i barnehage, Åshild Bergly, styremedlem FFO/hjelpepleier, Ida Nyvoll, 

sykepleier i hjemmetjenesten og Rita Mathiesen, leder og folkehelsekoordinator. Gruppen har holdt 

11 møter pluss 4 møter i forbindelse med kompetansesamlinger. Styringsgruppen, som er 

etatsjefsgruppen, har gitt plangruppen i oppgave å lage et utkast til handlingsplan innen utgangen av 

2012. Gruppen avsluttet sitt arbeid 31.12.2012, men har stilt seg til disposisjon i arbeidet med å 

utarbeide et utkast til handlingsplan. 

 

1.2.4 Noen definisjoner  

Med folkehelse skal forstås befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en 

befolkning.  

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 

befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som 

beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller 

indirekte påvirker helsen.  

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske 

forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi, slik at virksomhetens alminnelige 

funksjon kan benyttes av flest mulig. 
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Skadeforebygging dreier seg om å redusere risikoen for personskader. Det kan for eksempel gjøres 
gjennom trafikkopplæring i skolen, ved å lage separate gang- og sykkelveier eller ved hjemmebesøk 
blant eldre for tilrettelegging av boligforhold med hensyn til sikkerhet.  
Sikkerhetsfremmende arbeid dreier seg om arbeid med hele miljøer og grupper og ikke bare en 
innretning mot individuell risikoatferd og målrettede tiltak for reduksjon av risiko for personskader. 
 
En ulykke er en plutselig, ufrivillig og ikke planlagt hendelse, karakterisert av en plutselig utløsning av 

en kraft eller påvirkning som kan medføre skade.  

En skade er det konkrete og påvisbare resultat av en ulykke, ytre vold eller selvutført handling med 

hensikt å skade.  

En ulykkesskade er en ikke villet hendelse der en hurtigvirkende kraft eller annen påvirkning gir skade 

på materiell eller kropp. Voldsskader og selvpåførte skader regnes derfor ikke som ulykkesskader.  

Risiko uttrykker den fare uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle 

verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvenser av disse uønskede hendelser.  

Dersom det er tilløp til en uønsket hendelse som kunne medført skade med ubetydelige endringer i 

omstendighetene rundt hendelsen, omtales denne ofte som en nesten-ulykke.  

 

1.3 LOVVERK OG NASJONALE MÅL 

 

1.3.1 Innledning 

Rundt 20 % av den norske befolkning har en eller annen form for varig funksjonsnedsettelse og rundt 

70 % av befolkningen vil oppleve å ha en eller annen funksjonsnedsetting i perioder av sitt livsløp. 

Andelen eldre utgjør i mange kommuner 15-20 % av befolkningen og andelen eldre over 80 år vil øke 

sterkt i løpet av de kommende 10-15 år. Barn er en tredje stor gruppe som det må tas spesielle 

hensyn til i planleggingen. Å skape god tilgjengelighet i bygninger og utemiljø handler derfor ikke i 

første rekke om å spesialtilpasse for de få, men mer om å finne løsninger som passer de mange. Det 

vil si å bruke planprinsippet om universell utforming. 

Estimert oversikt over befolkningssammensetning i Skjervøy kommune kommune 2008-2020. 

  2008 2015 2020 2025 

0-5 år 189 199 198  

6-15 år 446 369 356  

16-19 år 179 179 150  

20-24 år 171 214 207  

25-66 år 1553 1475 1500  

67-79 år 263 388 435  

80 år og over 133 134 138  

I alt 2934 2958 2984  
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1.3.2 Plan - og bygningsloven 

Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i ny plan- og bygningslov fra 2008. I § 1-1 heter 

det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte 

byggetiltak. Folkehelse defineres som en del av bærekraftbegrepet og inngår derfor i planlovens 

formålsparagraf hvor det heter at: ”Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, 

samfunnet og framtidige generasjoner”. Folkehelse omtales også i lovens paragraf 3 hvor oppgaver 

og hensyn i planleggingen presiseres. Her fremheves det at planlegging etter plan- og bygningsloven 

skal ”fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge 

kriminalitet”. Det sies også at planleggingen skal ” legge til rette for god forming av bygde 

omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet”. 

 

1.3.3 Helse –  og omsorgstjenesteloven.  

Ny helse- og omsorgstjenestelov trådte i kraft 1. januar 2012. Den sier at kommunen skal 
fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer ved ytelse av helse – 
og omsorgstjenester. Dette skal blant annet skje ved opplysning, råd og veiledning. 

Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til oversikten over 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5:  

 

”Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på denne.”  

 

”Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere 

konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen 

som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.” 

 

1.3.4 Folkehelseloven.  

Lov om folkehelsearbeid ble vedtatt av Stortinget i juni 2011 med ikrafttreden fra 1. jan 2012. Loven 
fastslår at folkehelse er et tverrsektorielt anliggende, og ikke som i tidligere da det var et ansvar 
primært for helsetjenesten.  Formålsparagrafen i lov om folkehelsearbeid sier følgende:  

”Formålet med denne loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å 
motvirke sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme trivsel, gode sosiale og miljømessige 
forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at 
kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin 
virksomhet i folkehelsearbeidet. Loven skal legge til rette for et målrettet og systematisk 
folkehelsearbeid.” 

Om kommunenes ansvar sies det i lovforslagets § 4:  

”Kommunen skal fremme trivsel, psykisk og somatisk helse, bidra til utjevning av sosiale helse- 
forskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, 
herunder lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Kommunen skal medvirke til at 
helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter, frivillige organisasjoner og virksomheter. 
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Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser og samarbeid med andre sektorer, 
herunder planlegging.” 
 
Dette innebærer blant annet at folkehelsearbeidet i større grad skal underlegges folkevalgt styring og 
inngå i kommunens ordinære plan‐ og styringssystemer.  
 

1.3.5 Diskriminerings - og t i lgjengelighetsloven  

Loven inneholder en egen bestemmelse om plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) av 

all virksomhet som er rettet mot allmennheten, for eksempel publikumsbygninger og tilhørende 

uteområder. "Offentlig virksomhet skal arbeide aktiv og målrettet for å fremme universell utforming 

innenfor virksomheten [...]. Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av 

hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av 

flest mulig. Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell 

utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig 

byrde for virksomheten. [...]. 

Universell utforming innebærer en likeverdig form for tilgjengelighet, slik at tilbudet kan brukes av 

flest mulig. Brudd på plikten til tilrettelegging vil være diskriminering, og kan føre til rettslige 

konsekvenser såfremt tilretteleggingen ikke medfører en uforholdsmessig byrde for den aktuelle 

virksomheten. Universell utforming ivaretar ikke bare personer med nedsatt funksjonsevne, men 

også eksempelvis eldre, personer med barnevogn mv.  

 

1.3.6 Ulykker i  Norge; Nasjonal Strategi 2009 -2014 

Denne strategien er utviklet i et samarbeid mellom 11 departementer og ble kunngjort i oktober 

2009. Strategien skal være et redskap for å styrke koordineringen mellom departementene og det er 

oppnevnt en tverrdepartemental styringsgruppe med hovedansvar for oppfølging. Det er foreløpig 

ikke bevilget noen øremerkede midler til gjennomføring av tiltak i strategien. Strategien inngår som 

et virkemiddel i samhandlingsreformen og forventes derfor også å omfattes av økonomiske 

ordninger som måtte følge av denne reformen for styrking av det forebyggende arbeid. 

 

Strategien har to hovedmål: 

Det første er at man i løpet av 2014 skal være i stand til å tallfeste mål for reduksjon av ulykker som 

medfører personskader innenfor aktuelle sektorer. Det andre går på å forbedre det tverrsektorielle 

arbeidet med forebygging av ulykker.  

 

Strategien har fem delmål: 

 Sikre oppdatert kunnskap om ulykker som medfører personskader i Norge, herunder 
kunnskap om forekomst, årsaksforhold og effektive forebyggende tiltak 

 Videreutvikle det lokale og regionale skadeforebyggende arbeidet 

 Styrke samarbeidet mellom det frivillige, det offentlige og næringslivet 

 Gjennomgå organisering av det ulykkesforebyggende arbeidet på områdene hjem, fritid, 
opplæring og høyere utdanning, herunder ansvarsdeling og samarbeid 

 Sikre en hensiktsmessig nasjonal organisering av det skadeforebyggende arbeidet 
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1.3.7 Norge universelt utformet 2025; Nasjonal handlingsplan 2009 -2013 

Det er et mål om økt tilgjengelighet i samfunnet. Man skal sikre at mennesker med nedsatt 

funksjonsevne har tilgang til det fysiske miljøet, transport, informasjon og kommunikasjon, samt 

andre tilbud og tjenester som er åpne for eller tilbys allmennheten. 

Et viktig prinsipp er at hovedløsningen i alle nyanskaffelser, nye bygninger og anlegg rettet mot 

allmennheten skal være universelt utformet.  Dette sikres gjennom effektiv oppfølging av lovverkene 

som regulerer nyanskaffelser/ bygginger. Videre vil det være viktig at vi prioriterer hvilke 

bygningskategorier, anlegg og uteområder som oppgraderes til kravene for universell utforming.   

Plikten til universell utforming gjelder både offentlige og private virksomheter rettet mot 

allmennheten. Brudd på plikten kan medføre rettslige konsekvenser. I tillegg til rettslige virkemidler 

vil man sikre universell utforming gjennom aktuelle godkjennings- og tilskuddsordninger. 

 

1.4 KOMMUNENS OPPGAVER  

Norge består av 430 kommuner. Oslo er størst med nesten 600 000 innbyggere og Utsira minst med 

drøye 200 innbyggere. I gjennomsnitt har en norsk kommune litt over 11 000 innbyggere. Halvparten 

av kommunene har færre enn 5 000 innbyggere. Kommunene har et bredt ansvar for offentlige 

velferdstjenester. Kommunesektoren har store utfordringer knyttet til samordning, tilgang på 

kompetanse og arbeidskraft, og innbyggernes forventninger. Kommunesammenslåinger og inter-

kommunalt samarbeid vil få stadig større aktualitet etter hvert som oppgavene øker i omfang og 

kompleksitet. Den foregående samhandlingsreform forventes å påskynde en slik utvikling. 

 

1.4.1 Samfunns –  og folkehelseplanlegging 

Kommunene har fått en stadig større betydning for folks velferd og levekår etter hvert som det lokale 

og regionale nivå er blitt tillagt et stadig større ansvar for produksjon av velferdstjenester, for fysisk 

planlegging og tilrettelegging og for oppgaver knyttet til bærekraftig utvikling, miljø og sikkerhet. Det 

er i kommunene ulykkene skjer, uansett hvem det rammer og årsaksforhold – og det er i 

kommunene som mye av det sikkerhetsfremmende og tilgjengelighetsskapende arbeid må foregå. 
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1.4.2 Skadeforebygging, sikkerhet og t i lgjengelighet  

Som vist i forrige kapittel er kommunene tillagt et betydelig ansvar for planlegging og tjenesteyting 

når det gjelder å ivareta ulike hensyn knyttet til folkehelse. Det er i første rekke plan- og 

bygningsloven, folkehelseloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som regulerer 

kommunenes ansvar når det gjelder skadeforebygging, sikkerhet og tilgjengelighet.  

Hverdagsrehabilitering er et prosjekt som flere andre kommuner har etablert. Det forebygger skader 

og ulykker, og sparer kommunen for utgifter til sykehjemsplasser. 

 

 

1.5 SKADE-OG RISIKOBILDE I SKJERVØY KOMMUNE 

1.5.1 Hvilke typer skader  

Skjervøy kommune har frem til oppstart av prosjektet i 2011 hatt en ufullstendig registrering 
av skader og ulykker innen de ulike sektorene. Det har derfor vært utfordrende å kartlegge 
skade- og ulykkesomfanget i kommunen. Kartleggingsdelen som nå følger er derfor delt inn i 
fire deler;  

 

Del 1: Kartlegging som plangruppa har gjort for å få en skadeoversikt i kommunen ved 
oppstart av prosjektet.  

Denne datainnsamlingen er ufullstendig. Dette fordi noen av virksomhetene ikke har hatt 
noen form for skaderegistrering før oppstart av dette prosjektet, samt at de fleste har hatt 
ufullstendige registreringer. Likevel gav den et bilde av hvor utfordringene lå i kommunen, og 
følgelig det fokuset plangruppa valgte for den første prosjekt perioden (2011-2012). Følgende 
tall fikk vi inn for 2009- 2010, etter å ha tatt kontakt med alle institusjonene:  

 

 

 

Gjelder Totale skade – og ulykkestall 

Skolene i kommunen 15 

Barnehagene 3 

Sykestua og sykehjemmet 31, hvor av 15 er fallskader 

Hjemmetjenesten 4 (gjelder kun Arnøy, ellers ufullstendig 
registrering) 

Trafikkulykker 4 ulykker, hvor av 6 personskader 

Psykiatrien 1 (obs ufullstendig registrering) 

Sum totale skadetall 58 
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Del 2: Kartlegging etter at systematisk registrering ble iverksatt. Gjelder Skjervøy 
legekontor i programmet ”WinMed” januar 2012, samt systematisk fallregistering etter 
standard skjematikk fra januar 2012 ved Skjervøy Sykehjem og sykestue, og ved 
Hjemmesykepleien på Skjervøy: 

 

Figur som viser års- sammensetninga på skadede jamfør registrering i ”WinMed”  i 2012: 

 

Talldata til figur: 

År Antall skader 

 0-5 år 7 

 6-15 år 18 

 16-19 år 20 

 20-24 år 10 

 25-66 år 102 

 67-79 år 22 

 80-89 år 3 

 >90 år 2 

 I alt 184 
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Figur som viser årsaker til skade jamfør registrering i ”WinMed” i perioden 2012: 

 

 

Talldata til figur:  

Årsaker Antall av 

Ulykke 125 

Annen 3 

Villet egenskade 4 

Ukjent 47 

Vold/Overfall 5 

I alt 184 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

Figur som viser spesifikasjon av skadested jamfør registrering i ”WinMed” i 2012:  

 

 

Talldata på figur:  

Skadested Antall 

Ukjent 49 

Bolig/boligområde 48 

Syke-, aldershjem 6 

Annet 17 

Gate/vei (untatt trafikkulykke) 8 

Idrettsanlegg, gymsal 12 

Friluftsområde, hav, sjø, vann 31 

Skole, skolegård (ikke idrettsanlegg) 9 

Veitrafikkulykke 2 

Barnehage/lekeplass 2 

I alt 184 
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Figur som viser situasjon hvor skade har oppstått jamfør registrering i ”WinMed” i 2012: 

 

  

Talldata til figur:  

Situasjon Antall 

Ukjent 53 

Annen situasjon 66 

Lønnet arbeid 28 

Idrett, sport og trening i fritid 31 

Utdanning, verneplikt, skoleidrett 6 

I alt 184 

 

Del 3: Tallmateriale etter fallregistrering jamfør standard skjematikk (utarbeida av 
plangruppa) i perioden 2012 fra Skjervøy Sykestue og sykehjem, og i fra Hjemmesykepleien 
på Skjervøy: 

 

Institusjon Antall registrerte fall Stikkord fallsted Legekontakt 
nødvendig? 

Skjervøy Sykehjem 
og sykestue 

70 

 

I hovedsak ifb. med  
toalettbesk  

I hovedsak andre 
hjelpetiltak 
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Skjervøy 
hjemmesykepleie 

18 Ikke gjort analyse I hovedsak andre 
hjelpetiltak 

 

 

Del 4: Fordeling av skadde i Troms fylke beregnet etter skaderaten i definerte 
aldersgrupper i Harstad/Narvik. (Troms fylkeskommune (2012): Trygt fylke). 

 

 

       Kilde: UNN Harstad / Narvik og SSB 

 

 

1.5.2 Hvem skader seg hvor og når –  tolking av data 

Plangruppa trengte et utgangspunkt å jobbe ut i fra ved prosjektstart - hvor bør Skjervøy 
kommune satse i arbeidet med forebygging innad i kommunen? Selv om 
kartleggingsskjemaet (figur fra del 1) var ufullstendig, så vi at skadene oppsto på skolen og 
rammet barn og ungdom (8,7%). I tilegg så vi at det var den eldste delen av befolkninga som 
bodde på institusjon (18%), som ble rammet.  

Ut i fra generell statistikk på landsbasis gikk vi ut ifra at hele den eldre befolkninga med økt 
hjelpebehov, er utsatt for fallskader.  Også de brukere av hjemmetjenesten som ikke bor på 
institusjon. Vi kunne ikke, ut i fra skjematikken, (figur fra del 1), se i hvilken situasjon skaden 
oppsto, eller til hvilken tid på døgnet skaden inntraff. UNN Tromsø har ikke kunnet hjelpe 
kommunen med oversikt over skader som er sendt til dem, da de ennå ikke systematisk 
registrer skader per 2012.  
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Ut fra de ufullstendige skadetallene for vår kommune, så vi et behov for systematisk 
registrering. Derfor utarbeidet plangruppa felles skjematikk for alle virksomheter. Vi har ikke 
kunnet gi en fullstendig oversikt over skader - og ulykker i kommunen før etter utgangen av 
året (2012). Legekontoret startet sin systematiske skaderegistrering januar 2012 i ”WinMed” 
etter at plangruppa tok kontakt og meldte i fra om behovet. 

Hva kan den fullstendige statistikken i fra 2012 for Skjervøy fortelle oss - er det et nyttig 
verktøy? Plangruppa har ikke hatt anledning til å analysere statistikken, men vi sitter igjen 
med viktige inntrykk og tilbakemeldinger i fra ledere fra de forskjellige institusjonene etter 
oppstart av systematisk registrering, og registrering gjort i ”WinMed”.  

 

Dette er hva vi mener vi bør ta med oss videre: 

 Vi plikter å inneha helsestatus på Skjervøys befolkning jamfør den nye 
Folkehelseloven – og da også data skriftlig dokumentert jamfør § 5. ”WinMed” er et 
enkelt redskap i så måte. 

  Systematisk registrering i ”WinMed” på legekontoret gjør analyse av statistikken 
mulig. Hvem skader seg – unge eller eldre? Hvor skader de seg – i hjemmet eller uten 
for hjemmet? Hvilke type skader er det snakk om? I et forebyggende perspektiv vil 
det da bli enklere å sette i verk tiltak, og i etterkant registrere effekt av tiltak. 
Registreringa kan også gi pekepinn uten for helsesektoren – bør fokus økes på 
trafikksikkerhet, i barnehager, i skolen etc.? 

 Lederne for institusjonene ser nytten av fallregistrering på avdelingene av samme 
grunn som ved registrering av skader i ”WinMed”. Plangruppa anbefaler videreføring 
av skjematisk fallregistrering, og at analyse av informasjon som fremkommer av 
skjematikken gjøres. Dette fordi en da kan se om tiltak som allerede er iverksatt 
fungerer (bl.a. bruk av hoftebeskyttere som starta opp i 2012 i et eget prosjekt). 
Videre kan man vurdere om nye tiltak bør iverksettes, om generell nedbemanning har 
konsekvenser for forebygging av fall i hverdagen etc. Gjelder både jamfør et etisk 
perspektiv, men også jamfør et økonomisk perspektiv. Et enkelt lårhalsbrudd koster 
samfunnet mellom 350 000 kr og 675 000 kr (Nikolaisen,Ellen M (2013): Skader i 
aldersgruppen 65 år og eldre i Harstad kommune) , i tillegg til menneskelig lidelse. 

 Registrering bidrar til bevisstgjøring blant personalet – hva er for eksempel årsak til 
fall? 

  Bidrar til å tenke forebygging i arbeidshverdagen. 

 Vurdering av verktøyene Skjervøy har for registrering i dag – forbedringspotensial for 
ennå mer effektiv bruk? Vi ser at antall registrerte” ulykker” troner statistikken i 
kommunen i 2012, og går ut i fra at fallulykker inngår her. Bør for eksempel 
”WinMed” ha en egen kategori for ”fallregistrering” for å lettere kunne lese 
kostnadstall i et langsiktig perspektiv? Dette siden det har vært et satsingsområde i 
Skjervøy, og fordi at fallulykker utgjør den entydig største ulykkesrisiko for eldre.  

 Systematisk registrering hjelper Skjervøy kommune å vurdere hvor forebyggende 
tiltak bør settes inn i framtida – og vil være kostnadsbesparende i det lange løp. 
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1.5.3 Eksisterende forebyggende t i ltak kommunen har i  dag  

 

 

 

 Felles skaderegistreringsskjema for alle virksomheter i kommunen 

 Opprettet prosjekt i 2012 for å forebygge skader og ulykker i den eldre befolkninga i 
kommunen med egen Styrings – og arbeidsgruppe. I dette prosjektet inngår særlig 
kartlegging av brukere av hjemmetjenesten, fallregistrering i hjemmetjenesten, sykestua 
og sykehjem, informasjonsarbeid i forhold til eldre, trygghetssekk, sandstrøing, med mer. 

 Skaderegistrering på Legekontoret i ”WinMed”, oppstart januar 2012. Dette gjør at vi på 
sikt kan hente ut skadetall for vår kommune på en enkel og lettvint måte. 

 Årlig skogrydding for bedre trafikal oversikt langs gang – og bilveier. 

 ”Beintøft”, -  et samarbeid mellom barnetrinnet ved skolene, Troms fylkeskommune og 
Grønn Hverdag. Hensikten er å stimulere barn til å gå og sykle til skolen. 

 Trafikksikkerhetsplan 

 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 

 Svangerskapsomsorg ved jordmor 

 Helsesøster og spedbarnskontroll 

 Godkjente barnehager til alle 

 Gode tilsynsordninger for barnehage og skole 

 Leksehjelp for barne – og ungdomstrinnet  

 Skoleskyss for elever som har trafikkfarlig skolevei 

 Gratis skolefrukt på ungdomsskolen, samt på Arnøy skole 
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 Førstehjelpskurs til alle 7. klassinger  

 Helsestasjon for ungdom 

 Leiefritak i idrettshall og kulturhus for barn og ungdom 

 Medlem av ”RUST”, ungdomsråd 

 Tverrfaglig ressursgruppe (TRG) 

 ”Ungdom på Ræk”, prosjekt rettet mot frafall i videregående skole 

 Frisklivssentral 

 FYSAK og folkehelsekoordinator i 50% stilling 

 Totalt 4 ballbinger og 2 klatrejungler fordelt på Skjervøy tettsted og Arnøya 

 Tilrettelagte friluftsområder med gapahuker og bålplasser, turstier, postkassetrim, med 
mer 

 Variert og godt utbygd idretts og fritidstilbud – inklusive gode anlegg inne og ute 

 Aktivitetstilbud gjennom lag og foreninger (Røde Kors Besøktjeneste, LHL, Mental helse, 
4H, med mer) 

 Redningsbøyer og leidere finnes på alle kommunale brygger 
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1.6 TILGJENGELIGHET I SKJERVØY KOMMUNE 

1.6.1 Ti lstandsbeskrivelse offentlige bygg og utearealer  

 

Skjervøy Rådhus: 

Kontorlokaler for kommunale funksjoner og helsestasjon. 

Bygget er oppført først på 50-tallet, og utvidet i 1986. Bygget er i fire etasjer med heis. Det er 

montert balansert ventilasjonsanlegg. Ved utvidelsen i 1986 ble det bygget garderober og toaletter 

med dusj for ansatte. 

Adkomsten til bygget, kontorene, kantina og toaletter er tilfredsstillende. Et toalett som er stort nok 

og beregnet på rullestolbrukere ligger i 2. etasje.  

For tilhørere/publikum til møter i kommunestyresalen er det tilfredsstillende adkomst, da de kan 

oppholde seg på galleriet. Derimot er det ikke mulig for rullestolbrukere å komme ned på gulvet i 

kommunestyresalen. Det er heller ikke mulig for rullestolbrukere å komme inn i formannskapssalen. 

Det er ikke montert teleslynge i noen møterom. Kommunestyresalen har høytaleranlegg. 

 

Skjervøy Helsesenter: 

Helsesenteret er ferdigstillet i år 2000. Bygget har tre etasjer, og det er montert heis. 

Bygningsmassen inneholder sykehjem, sykestue, legekontor, fysioterapi, ergoterapi, kontor for 

psykolog og hjemmetjenesten, med de tilhørende fasiliteter som trenges. 

Alle tekniske anlegg er i henhold til krav fra år 2000. 

Vi betrakter tilgjengligheten som meget god i hele bygget. 

Skjervøy Barneskole: 

Skjervøy barneskole er bygget i 1950, deretter utvidet i 1965, 1966, 1995 og 2000. 

Bygningsmassen består av flere fløyer. Ved utbyggingen i år 2000 ble det installert heis for å gi 

adkomst for bevegelseshemmede til flere klasserom, toaletter og administrasjonsavdelingen. Det er 

ikke tilfredsstillene adkomst til den eldste fløyen. 

Bygningen har fått oppgradert varme og ventilasjon unntatt i fløya fra 1965. 

 

Skjervøy Ungdomsskole: 

Skolen ble tatt i bruk i 1975, og inneholder klasserom for ungdomsskolen, formingsrom, 

skolekjøkken, svømme- og idrettshall. Spesielt de tekniske anleggene bærer preg av lang tids bruk, 

uten større renoveringer. Det er gjennomført et forprosjekt for fullstendig renovering av 

bygningsmassen, men det mangler politisk vedtak på oppstart. 
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Bygningsmassen er ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede, eller på annen møte imøtekommer krav 

om universell utforming. 

 

Arnøyhamn skole: 

Skolen ble utvidet med nye klasserom, gymnastikksal og svømmebasseng midt på 70-tallet. Det ble 

også installert ventillasjonsanlegg. Bygningen er ikke tilrettelagt for bevegelseshemmede. 

 

Vågen Barnehage: 

Barnehagen ble tatt i bruk i 1982, og utvidet flere ganger senest i 2010. 

Barnehagen er tilgjengelig for bevegelseshemmede, da alt ligger på ei flate. I og med at den er så 

pass gammel er ikke romløsningen optimal med tanke på størrelse, dørbredde, etc. I 2010 ble det 

montert nytt balansert ventilasjonsanlegg. 

Utomhusarealene er tilfredsstillende. 

 

Eidekroken barnehage: 

Barnehagen ble tatt i bruk i 1993. Den har to avdelinger, og alt er på ei flate. Det har vært noen 

utfordringer med hensyn på støy fra ventilasjonsanlegget. Det er gjort tiltak for å utbedre forholdet. 

Resultatet er ikke helt optimalt, men støyen ligger nå innenfor akseptable verdier.   

Utomhusarealene er tilfredsstillende. 

 

Idretts- og svømmehallen: 

Bygningen som inneholder idretts- og svømmehall er bygget midt på 70-tallet, og er del av 

bygningsmassen til Skjervøy Ungdomsskole. 

Tilgjengeligheten for bevegelseshemmede er meget begrenset. Bullestolbrukere kan, ved hjelp av 

improviserte løsninger, komme til noen steder i bassenget og idrettshallen. De har ingen mulighet for 

å bruke tribunene. Adkomsten til garderobene er også mangelfull. Det er ikke montert automatiske 

døråpnere. 

 

Skjervøy kulturhus: 

Kulturhuset er bygget først på 90-tallet. Bygget inneholder kulturhussal, garderober og bibliotek. Det 

er installert heis i bygget. Bygget har balansert ventilasjon. Det er ikke montert automatiske 

døråpnere. 

Tilgjengelighet for bevegelseshemmet publikum betraktes som tilfredsstillende. 
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Kommunale boliger: 

Kommunens boligmasse administreres av Husutleienemda. Boligene er av varierende tilstand. En del 

av de nyere boligene har tilfredsstillende tilgjengelighet. 

 

Kommunale veier: 

Kommunale veier har varierende kvalitet/standard. Det er stort behov for rehabilitering av flere 

veier. 

 

Havn: 

Kommunen har flere kaier og flytebrygger. Disse blir vedlikeholdt sommer og vinter av en egen 

havnebetjent. 

Alle kaiene har leidere som rekker ned i sjøen på lavvann. Maks avstand mellom leiderne er 30 

meter. Det er montert redningsbøyer på alle kaiene og flytebryggene. 

På dampskipskaia er det en tilgjengelig redningskrok. 

Per i dag (2013), vet vi allerede at følgende bygg ikke oppfyller krav til universell utforming: 
Skjervøy Rådhus, barneskolens eldste fløy, ungdomsskolen, Arnøy skole, Idretts – og 
svømmehallen. I tillegg trenger bl.a. vi bedre kartlegging av kommunale boliger, særlig 
Hybelhuset i Skoleveien 4. Ut over dette trenger vi en bedre oversikt over kommunale veier. 

 

 

1.6.2 Boliger med livsløpsstandard eller bedre  

 

 

1.6.3 Offentlig/kommunal informasjon  

Kommunal informasjon gjøres først og fremst tilgjengelig via den kommunale hjemmesiden. 
Talefunksjon gjør den tilgjengelig for lesesvake. 

Per i dag er ikke kommunens hjemmeside oppdatert på informasjon om skadeforebygging, 
sikkerhetsfremmende arbeid og universell utforming. 
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2 MÅL OG TILTAK  

2.1 SEKTOROVERGRIPENDE MÅL OG TILTAK  

2.1.1 Kommuneplanen 

Sikre at alle kommunens innbyggere gis tilgang til ressurser og virkemidler som kan bidra til en 

optimal tilstand av sikkerhet. Det vil si en stor grad av kontroll over fysiske, materielle eller 

psykososiale trusler slik at en opplever å være beskyttet mot, eller ikke utsatt for fare. 

Ivareta interesser og behov til personer med funksjonsnedsettelser i den fysiske planlegging og 

utforming av kommunen slik at den blir mest mulig tilgjengelig for alle, herunder også utforming av 

informasjons- og kommunikasjonskanaler som for eksempel nettbaserte tjenester og informasjon. 

Fortsette å kartlegge og registrere, samt fortsette å dokumentere ulykkesskader og risikobilde, og 

forhold i det fysiske miljø vedrørende tilgjengelighet som bør endres eller utbedres. Fortsette med 

kommunal skaderegistrering, som startet januar 2012. 

Per nå har kommunen identifisert 47 planer og dokumenter som kan ha betydning ut over egen 

virksomhet, hvor av noen av disse må revideres. I tillegg har hver enkelte etater en rekke nisjeplaner.  

 

I kommunestyre sak 3/12 er kommunens arbeid med planverk gjort med følgende prioriteringer;  

1. Kommuneplanens areadel (Arealplan).  

2. Kystsoneplan – som sees i sammenheng med Arelplanen i den grad det er mulig 

3. Kommuneplanens samfunnsdel 

4. IKT-plan – hvor strategi for digital utvikling legges. 

 

Mål: 

Det overordna målet i forhold til arbeidet med revidering av Kommuneplanens samfunnsdel, er at 

viktige mål i forhold til skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming forankres og innarbeides 

som en naturlig del av denne. Dette må gjøres på en måte som bringer Skjervøysamfunnet nærmere 

det å være et trygt lokalsamfunn for alle innbyggere. Dette på bakgrunn av tilgjengelig statistikk, 

lover og forskrifter relatert til skadeforebygging, samt sikkerhet og universell utforming. 

Tiltak: Revidering av planverk. 

Ansvarlig(e): Administrative og politiske ledelse. 
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2.1.2 Kommunedelplan 

Skjervøy kommune har, som nevnt ovenfor, flere ulike planer som helt eller delvis har status som 

kommunedelplaner. De spenner over mange ulike områder. To kommunedelplaner som er vesentlige 

i denne sammenhengen er henholdsvis; ”Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet” og 

”Trafikksikkerhetsplanen”. Disse bør vises særlig oppmerksomhet for oppfølgende arbeid på 

bakgrunn av handlingsplanen for skadeforebygging, samt sikkerhet og universell utforming. 

Kommunen bør ta stilling til om det skal utarbeides en ”Kommunedelplan for folkehelse”  Den skal 

tilfredsstille de nye krav til en aktiv og tverrsektoriell folkehelsepolitikk som stilles i lov om 

folkehelsearbeid. Planen skal beskrive hvordan krav til trygghet, sikkerhet og tilgjengelighet er tenkt 

ivaretatt for grupper som trenger det mer enn andre, for eksempel barn, unge og eldre. 

 

Mål: 

Gjennom rullering og revidering av kommundelplaner og nisjeplaner sikre at mål og strategier 

relatert til skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming er ivaretatt. Sørge for at de jevnlig 

oppdateres i forhold til tilgjengelig kunnskap. Vurdere om kommunen skal utarbeide en 

”Kommunedelplan for folkehelse” , eller integrere folkehelse i all planverk  i kommuneplanens 

sammfunnsdel. 

Tiltak: Oppdatere kommunens planstrategi. 

Ansvarlig(e): Administrativ og politisk ledelse. 

 

2.1.3 Kunnskapsoppbygging og kompetanseutvikl ing  

Øke kompetansen om behov og virkemidler innen forebyggende arbeid i kommunen. Utvikle et 

system for utveksling og formidling av relevante kunnskaper og erfaringer, både blant politikere, 

ansatte i kommunen, kommunale brukerråd, frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner 

Sikre at folkehelsearbeidet får tilstrekkelig oppmerksomhet ved at stillingen som 

folkehelsekoordinator videreføres og eventuelt styrkes. 

 
Mål:  
Etablere et regionalt kompetansenettverk ”Trygge og tilgjenglige kommuner i Nord-Troms” – regi av 
Regionrådet, med støtte fra fylkeskommunen og fylkesmannen. 
 
Tiltak: Etablere et tverrfaglig forum 
 
Ansvarlig(e): Administrativ ledelse. 
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2.1.5 Tverrsektorielt  samarbeid og brukermedvirkning  

Sørge for at alle kommunale sektorer ansvarlig - og dyktiggjøres gjennom formalisert tverrfaglig og 

tverrsektorielt samarbeid. Det gjøres gjennom aktiv medvirkning fra berørte brukergrupper  

Sørge for at berørte brukere og andre interessenter trekkes tidlig inn i plan-/utviklingsprosesser, - og 

i oppfølging av vedtatte planer og iverksatte tiltak.  

Mål: 

Kommunen må avklare om rutiner er etablert som sikrer ulike brukergrupper medvirkning i henhold 

til sentrale føringer og forskrifter.  

Tiltak: Utarbeide en oversikt over ulike brukergrupper i kommunen og fastslå i hvile sammenhenger 

disse skal være medspillere. Slik oversikt utarbeides i løpet av 2014. 

Ansvarlig(e):  Administrasjon i samarbeid med brukergruppene. 

 

 

2.1.6 Saksbehandlings-/planleggingsrutiner  

Utvikle et system for kvalitetssikring av saksbehandling, planprosesser og tiltaksutvikling, - herunder 

oppfølging av vedtatt handlingsplan for trygghet og tilgjengelighet. 

Ansvarlig(e): Administrasjonen. 

 

 

2.1.7 Evaluering og oppfølging  

Planen evalueres etter 2 år. Det oppnevnes en oppfølgings- og evalueringsgruppe med utgangspunkt 
i den plangruppe som har utarbeidet foreliggende plan. Arbeidsgruppa foreslår at en eventuell ny 
arbeidsgruppe da styrkes med følgende:  en politiker, rådmann og en til representant fra 
helesektoren. 

 

Mål og tiltak:  

Denne planen for skadeforebygging, sikkerhet og universell utforming skal rulleres årlig og 
revideres hvert fjerde år. 

Ansvarlig(e): Administrasjonen i samråd med etatssjef. 
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2.2 SEKTOR- ELLER MÅLGRUPPERETTEDE MÅL OG TILTAK 

2.2.1 Sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende ti ltak  

Her følger mål som kommunen har satt seg som hovedfokus i det forebyggende arbeidet for 
2014 til 2016. 

 

2.2.1.1 Hjem-/skole-/frit idsulykker  

SIKKERHET OG HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE 

Mål 1:  

 Forebygge skader i barnehagene og i skolene. 

Tiltak:   

 Kontroll av lekeapparater, lekeområder/friområder. 

 Kontroll av bygg. 

 Trafikksikkerhetstiltak. 

Ansvarlig(e):  Etatsjef / Vaktmestertjenesten 

 

 

Mål 2: 

 Forebygge mobbing i barnehagene og i skolene. 

Tiltak: 

 Holdningskapende arbeid i samarbeid med foreldre, barna selv, og lærerne. 

 Bruke godkjente programmer. 

 Regelmessig gjennomgang av egen mobbeplan (i skolen). 

Ansvarlig(e): Rektor og skolens personale. 

  

 

Mål 3:  

Forebygge vold i skolen. 

Tiltak: 

 Holdninggsskapende arbeid 

 Bruke anbefalte programmer 

 Styrke skole- hjem- samarbeidet. 

 Spesifiseringer i skolens reglement i forhold til konsekvenser ved bruk av vold  

Ansvarlig(e): Rektor og skolens personale. 
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Mål 4: 

Forebygge idrett og fritidsskader. 

Tiltak: 

 Kartlegge skadefrekvens og risiko, ex. Mer utfyllende informasjon i WinMed-
registringen 

 Øke kompetansen til utøverne og trenerne der det er nødvendig. 

 Utarbeide sjekklister som ivaretar sikkerheten når det gjelder det fysiske areal. 

Ansvarlig(e): Etatssjef og lag og foreninger. 

 

2.2.1.2 Eldresikkerhet  
 

ELDRESIKKERHET - FALLULYKKER 

Mål: 

 Forebygge og hindre nestenulykker og skader som følge av fall. 

Tiltak: 

 Videreføre fallregistreringen som starta opp i 2012.  

 Videreføre skaderegistreringen i ”WinMed” som starta opp i 2012. 

 Tidlig hjemmebesøk av hjemmesykepleien og / eller ergoterapeut for kartlegging. 

 Kartleggingsbesøk hos alle over 75 år i kommunen. 

 Seniortrim. 

 Hjelp til forebyggende øvelser / trening der pasienter/ brukere ikke klarer det selv 
som følge av svekket helse. ”Forebyggende hverdagstrim”. 

 Fortsette samarbeidet om kjøp av strøsand hos 10. klassen. 

 Samarbeide med Røde Kors Besøkstjeneste ifht. ”Trygghetssekken”. 

 Få i gang ”10-på-topp-tur-prosjektet” for eldre på sykehjemmet og omsorgsboliger på 
Helsesenteret. 

Ansvarlig(e): Etatssjef i samarbeid med virksomhetsledere 

                        Lag og foreninger 
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2.2.1.3 Andre grupper/andre ti ltak  

 

ØKT SAMARBEID / TILGJENGELIGHET FOR SKJERVØY SAMMFUNNET 

Mål: 

 Økt samarbeid med befolkningen gjennom lag og foreninger. 

Tiltak: 

 Brukermedvirkning. 

 Åpne høringsmøter i planarbeid. 

 Etablere Frivillighetssentral. 

 Etablere et avvikssystem som tilfredsstiller kommunens behov. Da kan kommunens 
innbyggere melde inn behov for utbedringer som forebygger skader og ulykker. 
Meldingene kommer inn på kommunens e-post. 

Ansvarlig(e): Administrasjonen følger opp arbeidet. 

 

 

2.2.2 Tiltak for universell  utforming/tilgjengelighet  

2.2.2.1 Publikumsbygg og offentlige uteområder  
 

KARTLEGGING AV KOMMUNAL EIENDOM 

Mål:  

 Kartlegge offentlige bygg og ”det åpne rom” med utgangspunkt i foreløpig 
tilstandsanalyse jamfør punkt 1.6 i denne handlingsplanen. 

Tiltak:  

 Utarbeide en fullstendig oversikt (kartlegging) ut i fra foreløpig tilstandsbeskrivelse av 
offentlige bygg og utearealer.  

 Utarbeide en prioritering og fremlegge en plan for videre arbeid i forhold til krav om 
universell utforming. Dette innen utgangen av 2014.  

Ansvarlig(e):  Administrasjon får ansvaret for videre organisering. 
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2.2.2.2 Boliger  

Kommunens og sosialtjenestens oppgaver og ansvarsområder er regulert i Lov om sosiale tjenester 

(Sosialtjenesteloven). Lovens § 3-4 sier at ”Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til 

personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Det skal legges vekt på boliger 

med særlig tilpassing og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, 

funksjonshemming eller av andre årsaker”. Videre sier lovens § 4-5 at sosialtjenesten er forpliktet til å 

finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer dette selv. 

 

KOMMUNALE BOLIGER 

Mål: 

 Kommunen skal ha en oppdatert ”Boligsosial handlingsplan” til en hver tid. 

Tiltak:  

 Utarbeide en prioritering og fremlegge en plan for videre arbeid i forhold til krav om 
universell utforming.  

Ansvarlig(e):  Etatsjef. 

 

 

2.2.2.3 Trafikk og transportmidler  

 

PLANARBEID OG KARTLEGGING AV TRAFIKKFARLIGE OMRÅDER 

Mål 1: 

 Bedre sikkerheten til Skjervøy sine innbyggere. Særlig bør det holdningsskapende 
arbeidet gis økt fokus. Følge opp kommunens egen Trafikksikkerhetsplan.  

Tiltak:  

 Følge opp mål og tiltak i Trafikksikkerhetsplanen og styrke samarbeidet med politiet. 

 Jevnlig revidering av Trafikksikkerhetsplanen hvert 4. år. 

 Holdningsskapende arbeid blant befolkningen angående bilbruken på tettstedet. Den 
bør reduseres. 

 Utbedre Langbakken. 

 Utbedre tunellene. 

 Holdningsskapende arbeid særlig blant ungdom i samarbeid med politiet? 
”Politikameratene”-prosjekt? 

Ansvarlig:  Formannskap og etatsjef. 
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Mål 2: 

 Kartlegge trafikkfarlige områder, særlig med fokus på skolevei, og gang- og sykkelstier. 

Tiltak:  

 Følge opp tiltakene i handlingsplanen, for eksempel videreføring av fortau fra 
videregående skole til helsesenteret. 

Ansvarlig: Administrasjonen ved etatssjef.  

 

 

2.2.2.4 IKT 

 

IKT-PLAN 

Mål:  

 At kommunens hjemmeside er oppdatert på informasjon om skadeforebygging, 
sikkerhetsfremmende arbeid og universell utforming. 

 Styrke IKT – feltet i kommunen. 

Tiltak:  

 Etablere varslingssystem via e post på kommunens hjemmeside, ex. FiksGataMi. 

 Legge inn prosjektet ”Skjervøy - Trygt og tilgjengelig” i venstremenyen. Her 
informeres det om kjøp av sandsekker, trygghetsbrosjyren, besøkstjenesen i Røde 
Kors, med mer. 

 Styrke helsesektorens datanettverk. 

Ansvarlig:  Administrasjonen i samarbeid med IT - leder 

 

 

 

3 PRIORITERINGER OG KOSTNADSOVERSLAG  

3.1 Prioriteringsliste; kortsiktige ti ltak 201 5  
 

3.1.1.  IKT 

 Legge inn prosjektet ”Skjervøy - Trygt og tilgjengelig” i venstremenyen på 
kommunens hjemmeside. Her kan det informeres det om kjøp av sandsekker, 
trygghetsbrosjyren, besøkstjenesen i Røde Kors, m.m. 

Ansvarlig: IT-leder 
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 Etablere systemet ”FiksGataMi” slik at innbyggerene i kommunen kan rapportere inn 
lokale problemer som søppel, hull i veiene, ødelagte veilys, glatte veier, m.m. via en 
APP på mobiltelefonen.  

 Skjervøy kommune må registrere seg på nettstedet og etablere et system for å 
kunne motta og behandle meldingene. 

 Kommunen må formidle informasjon om ordningen ut til befolkningen gjennom 
hjemmeside, media, m.m. 

Ansvarlig: IT-leder og teknisk sjef 

 

 

 

3.1.2. . KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIGER 

 Ferdigstille tilstandsbeskrivelsen av offentlige bygg og utearealer. 

Ansvarlig: Teknisk sjef 

 

 

3.1.3. TRAFIKK OG TRANSPORT 

 Bedre sikkerheten til Skjervøy sine innbyggere gjennom å ha gode rutiner for å sikre at veier, 

fortau og gang - og sykkelstier blir strødd. Dette gjelder spesielt der barn og unge ferdes til og 

fra skole. 

Ansvarlig: Teknisk sjef 

 

 

3.1.4. ELDRESIKKERHET 

 Ferdigstille ”10-på-topp-tur prosjektet” for eldre på Helsesenteret.  

 Videreføre fallregistreringen i hjemmesykepleien og på institusjonen. Evaluere og 

sette i verk tiltak for å forebygge. 

Ansvarlig: Helse – og omsorgssjef i samarbeid med virksomhetsledere. 

 

 

3.1.5. SIKKERHET OG FOREBYGGENDE ARBEID I KOMMUNALE VIRKSOMHETER. 

 Gjennomgang av rutiner for kontroll av lekeapparater og uteområdene i barnehager, 

skoler og klatrejungel. 

 Etablere et kursbudsjett for dette ansvarssområde. 
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Ansvarlig: Kultur – og undervisningssjef og teknisk sjef i samarbeid med virksomhetsledere. 

Dette arbeidet blir ivaretatt i avtalen med KS om KF Kvalitetsstyring, som Skjervøy kommune 

skal etablere i 2015. 

 

 

 

3.2 Prioriteringsliste; handlingsprogramperiode:  2015–2018  

 

3.2.1 IKT 

 Etablere fallregistreringen for hjemmetjenesten og sykehjem/sykestuen i PROFIL. 

Ansvarlig: helse – og omsorgssjef v/ virksomhetsleder for sykestue og sykehjem og IT-leder 

 

 

 Etablere ny skaderegistrering i Winmed 3. Dette verktøyet forsvant med WinMed 2. 
Skaderegistreringen må være detaljert slik at vi kan få ut god oversikt over 
skadebildet i kommunen. Dette vil inngå i kommunens arbeid med å få oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Dette blir forsøkt innarbeidet i budsjett og 
økonomiplanen. Kostnadsberegnes av IT-leder. 

Ansvarlig: IT- leder og Helse - og omsorgssjef. 

 

 

3.2.2. KOMMUNAL EIENDOM OG BOLIGER 

  Ferdigstille ”Boligsosial handlingsplan”  

 Følge opp tilstandsbeskrivelsen av offentlige bygg og utearealer. Utarbeide en 
prioritering og legge en plan for videre arbeid i forhold til krav om universell 
utforming. 

Ansvarlig: Teknisk sjef 

 

 

3.2.3. . TRAFIKK OG TRANSPORT 

 Revidere kommunens trafikksikkerhetsplan og følge opp tiltakene. 

Ansvarlig: Teknisk sjef 
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3.2.4. ELDRESIKKERHET 

 Hverdagsrehabilitering. Etablere et team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og 
en ansatt i hjemmesykepleien. De skal utføre hjemmebesøk med mål om å kartlegge 
og forebygge gjennom konkrete tiltak og oppfølging. 

 Etablere Frivillighetssentaral i samarbeid med lag og foreninger i kommunen. 

 Dagsentertilbud i 2015. 

 Tilbud om trening for eldre, både i og utenfor institusjon. 

Ansvarlig: Helse – og omsorgssjef i samarbeid med virksomhetsledere. 

 

 

3.2.5. SIKKERHET OG FOREBYGGENDE ARBEID I KOMMUNALE VIRKSOMHETER 

 Etablere gode rutiner/skjema for skaderegistrering i alle kommunale virksomheter, 

både for brukere og ansatte. Dette gjelder også for rapportering av skader til NAV. 

Ansvarlig: Alle etatsjefer i samarbeid med virksomhetsledere.  

Dette arbeidet blir ivaretatt i avtalen med KS om KF Kvalitetsstyring, som Skjervøy kommune 

skal etablere i 2015. 

 


