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Forord

Å lage en kommuneplan betyr at man må utfordre seg selv og andre til å løfte blikket og se 10 

– 12 år fremover. Ingen har krystallkula som forteller oss sannheta om tiden som kommer. 

Men basert på en del kjente fakta - muligheter og utfordringer, har vi et visst grunnlag for å 

gjøre gode strategiske grep for framtida.  

Kommuneplanen skal være et strategisk styringsdokument. Det betyr at den skal peke ut 

prioriterte mål og strategier som skal være styrende for alle som jobber i kommunen. Vi har 

satt et overordnet mål om å legge til rette for fortsatt positiv samfunns- og næringsutvikling, 

på en bærekraftig måte. I dette ligger både befolkningsvekst, flere og mer varierte 

arbeidsplasser og gode offentlige og private tjenester og tilbud 

Skjervøy er en del av en stadig mer globalisert verden. Vi lever hovedsakelig av å produsere 

og selge sjømat til store deler av verden. Vårt rene og kalde hav som vi gjennom generasjoner 

har høstet av, er vårt unike fortrinn. Vi har derfor et spesielt ansvar for å bidra til å forvalte 

våre ressurser på en god måte. 

Vår kommune har gjennom de siste årene blitt et flerkulturelt lokalsamfunn bestående av 

mennesker fra alle verdens hjørner. Vi møtes på butikken, arbeidsplassen, fotballbanen, 

skolen, for å nevne noe. Vi kan alle bidra til å skape en bedre hverdag for hverandre. En prat, 

et smil og en hilsen kan utgjøre en forskjell. Hvilke kjerneverdier har vi? 

Skjervøy kommune sine verdier er, handlekraftig, inkluderende, kompetent og utviklende. 

Verdiene skal prege oss i både holdning og handling. Det krever litt av hver enkelt av oss, 

men verdiene skal også bidra til at vi tør å satse, at vi er åpne for nye folk og ideer, og at vi 

evner å lete etter, se og investere i nye muligheter. Omstilling og endring kommer til å 

utfordre oss, både som innbyggere og som kommune.  

Planen vil aldri 

bli fullkommen, 

men vi har tro på 

at den er et godt 

og nødvendig 

redskap for at vi i 

felleskap skal 

utvikle gode 

lokalsamfunn i 

hele kommunen. 

Jeg ønsker oss 

alle lykke til i 

arbeidet med å 

realisere mål og 

tiltak i denne 

samfunnsplanen.    Foto: Irene Sandnes 

Ørjan Albrigtsen, ordfører 
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Medvirkning 
Kommuneplanens samfunnsdel, som nå foreligger, er resultatet av en prosess som har tatt ett 

år, og som har involvert mange: 

 Bredt sammensatte arbeidsgrupper innenfor ulike tema har bidratt med innspill og 

prosess – til sammen 50 personer 

 Innbyggere har møtt oss på stand under «Skjervøydagan» – her var rundt 50-60 

personer innom 

 Ungdommer fikk på ungdomskonferanse jobbe med stedsutvikling, og de fikk 

mulighet til å beskrive framtidas Skjervøy 

 Eldrerådet har vært informert og gitt mulighet for innspill 

 Gjennom kommunens hjemmeside og Facebook har 53 personer tatt stilling til en 

rekke veivalg bl.a. for framtidas steds-, bolig- og næringsutvikling 

 Møter med distrikts-Skjervøy på Arnøya (ca. 60 personer deltok) og i Uløybukt 

 To runder med innspill til visjon på kommunens hjemmeside og Facebook. Første 

runde var en åpen innspillsrunde, mens siste var ei avstemming med over 150 

stemmegivninger 

Tusen takk til alle som har bidratt! 

Grunnlag: 

Kommuneplanens samfunnsdel vil være 

førende for de kommende åras 

økonomiplaner. Vårt økonomiske 

handlingsrom vil være avgjørende for 

realisering av tiltakene.  

Veivalgene i planen skal være i 

overensstemmelse med: 

 -FNs bærekraftmål 

- De utfordringene som er beskrevet i 

planprogrammet 

- Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging 2019-2023 (KMD) 

- Folkehelseprinsipp 

- Økonomisk, økologisk og sosial 

bærekraft 

Planen bygger også på hovedfunn fra 

kartlegginga av folkehelseutfordringene, 

som ble gjort i 2017. Her ble det pekt på 5 

hovedutfordringer. Kommuneplanens 

samfunnsdel har mange tiltak som skal 

svare på disse 5 utfordringene. De    

presenteres som vedlegg.            Foto: Cissel Samuelsen              
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FNs bærekraftmål 
 

FNs medlemsland vedtok i 2015 til sammen 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling 

de neste 15 årene, altså frem mot 2030. De nye bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial 

utvikling i sammenheng og erstatter tusenårsmålene som ble vedtatt i år 2000. 

 

Skjervøy kommune har med bakgrunn i FNs bærekraftmål følgende 

overordnede målsetting frem mot år 2030: 

 

 Det er viktig å ta hensyn til at det finnes lavinntektsfamilier 

 Bidra til å gi alle barn og unge best mulig oppvekstsvilkår 

 Skjervøys «Handlingsplan mot fattigdom» må følges opp og fornyes 

 Vi må gi alle en mulighet til deltakelse i samfunnet 

 

 

 Videreutvikling av sjømatnæringa i Skjervøy som bidragsyter til 

 verdens matfat 

 Bidra til et sunt kosthold, dette er viktig for folkehelse og trivsel 

 Bruke naturen aktivt som arena for høsting og matproduksjon 

 

 

 Tiltak som favner bredt i befolkningen er best for folkehelsa 

 Legge til rette for at folk skal komme seg ut i naturen der man bor 

 Fokus på forebygging 

 Skape et aktivt idretts- og kulturmiljø som gir fysisk og  

 psykisk helsegevinst 

 Følge opp reformen «Leve hele livet» - for et godt liv, hele livet 

 

 

 Sikre grunnleggende ferdigheter man kan bygge videre på resten  

 av livet  

 Ha kompetanse og kunnskap på alle nivåer, fra barnehage og oppover 

 Ha utdanning i samsvar med behovet i arbeidslivet 

 Sikre at alle fullfører påbegynt utdanning 

 

 Like muligheter for alle basert på interesse, ikke kjønn, alder, etnisitet

 og bakgrunn 

 Holdningsskaping fra barnehagealder av 

 Holdningsskaping med tanke på integrering 
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 Sikre god vannforvaltning, unngå forurensing og sikre vannkilder 

 God vannkvalitet er viktig for folkehelse 

 God vannkvalitet er viktig for næringsproduksjon 

 Oppgradere vann- og avløpssystem, dimensjonere for fremtiden 

 

 

 

 Skjervøy skal jobbe videre for å få ned forbruk av strøm og fortsette

 med sine prosjekter for energieffektivisering og energigjenvinning 

 Skjervøy kommune vil legge til rette for energibesparende tiltak 

 Tilrettelegge for landstrøm for mindre båter og fartøy 

 

 

 

 Unngå sosial dumping, man må som kommunal arbeidsgiver også sikre

 at underleverandører følger regelverket 

 Inkluderende arbeidsliv, alle skal ha mulighet til å delta i arbeidslivet og

 ha et meningsfullt arbeid 

 Ikke utnytte arbeidskraft, ha ordnede lønnsvilkår og unngå

 deltidsansettelser der det er mulig 

 

 

 Trygghet med tanke på framkommelighet 

 Støtte opp under digitalisering som forenkler kommunikasjon 

 Ha fokus på og legge til rette for innovasjon i næringslivet med tanke

 på miljø, transport, sikkerhet og energibesparing 

 Legge til rette for miljøvennlig transport (gang og sykkelstier) 

 

 

 Dette punktet følges godt nok opp gjennom tiltak i de andre

 bærekraftmålene til kommunen 

 

 

 

 

 

 

 Bærekraftig arealdisponering – en aktiv arealplan som følges godt opp 

 Aktiv stedsutvikling – for å være et attraktivt sted å bo og leve 

 Sentrumsplan – ny plan i 2020 

 Ha flest mulig nær-friluftsområder, bra for folkehelse 

 Ha flest mulig tilbud der man bor, blant annet butikker og sosiale

 møteplasser 
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 Kommunen skal foreta miljøvennlige innkjøp 

 Være god på avfallsdeponering, gjenbruk og gjenvinning 

 Redusere avfall 

 Begrense eget forbruk 

 

 

 Elektrifisere og forsøke å begrense bilbruk der det er mulig 

 Redusere utslipp av klimagasser 

 Redusere matsvinn 

 Klimahensyn må implementeres i saksbehandling 

 Klimaregnskap ved tiltak, endringer og nybygging 

 

 

 Redusere havforurensing – fortsette med strandryddingsaksjoner 

 Forhindre utslipp både på land og i vann 

 Jobbe for bærekraft i de marine næringene 

 Legge til rette for bærekraftig sjømatproduksjon 

 Passe på å ta vare på det biologiske mangfoldet i havet  

 

 

 

 Ta vare på næringene som bidrar til å opprettholde kulturlandskapet 

 Sikre artsmangfoldet vi har 

 

 

 

 Vi lever i en fredelig del av verden der man har fokus på rettferdighet

 og tenker at dette punktet følges godt nok opp gjennom de andre

 punktene  

 

 

 

 Samarbeide og jobbe tverrfaglig, tverretatlig, interkommunalt og

 regionalt for å nå målene vi har satt oss 

 Få med store og små plasser i hele kommunen i samarbeidet 
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Oppvekst, utdanning og kultur 
Barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår i Skjervøy kommune. For å lykkes med å skape et 

trygt samfunn, er det viktig å legge vekt på forhold som fremmer god psykisk helse og 

livskvalitet. Barn og unge skal ha foreldre som er omsorgsfulle og tilstede for dem, og de skal 

møte et lokalsamfunn som legger forholdene til rette for tilhørighet, involvering og mestring.  

I Skjervøy kommune skal alle barn og unge lære å mestre ulike sider ved livet. Barnehage -og 

skolemiljø skal være preget av voksne som har høy kompetanse og som vil alle barn sitt beste. 

Idrett og kulturlivet skal bevisst satse på glede og mestring og skape gode møteplasser på 

fritiden. For å få dette til, må vi sammen ha et fokus på at barnets beste alltid skal være 

avgjørende.  

“Når jeg møter et barn, møter jeg et menneske” Anne-Cath. Vestly 

 

 

Foto: Ørjan Marakatt Berthelsen 
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Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 
 

Skjervøy har robuste barn og 

unge som trives i barnehage og 

skole. De opplever faglig, 

psykisk, fysisk og sosial 

mestring ut fra sine egne 

forutsetninger.  

 Utvikler helsefremmende barnehager og skoler 

 Styrker og trygger foreldrerollen gjennom 

anerkjennelse og et godt samarbeid 

 Jobber systematisk og målrettet for å oppnå 

mobbe- og krenkelsesfrie barnehager og skoler 

 Vektlegger tidlig innsats for å forebygge 

utfordringer hos barn og familier 

 Gir tilgjengelige tjenester for barn og der barn er 

 Sørger for trygge og gode overganger fra 

barnehage til skole til VGS 

 Sikrer et godt helsetilbud i skolene 

 

Barnehagebarn har et positivt 

selvbilde. De har tilegnet seg 

grunnleggende ferdigheter for 

å møte skolen med et positivt 

blikk for læring og utvikling. 

(språk og sosial samhandling) 

 

 Sørger for at alle barn trives og har venner i 

barnehagen 

 Kompetente voksne støtter barn i å mestre 

motgang og håndtere utfordringer  

 Sørger for at lek er en viktig del av hverdagen 

 Sørger for at barn får utfolde seg gjennom 

medvirkning, kreativitet og nysgjerrighet 

Alle elever har utviklet gode 

grunnleggende ferdigheter, og 

faglig kompetanse for å mestre 

videre utdanningsløp. 

 

 Sikrer at alle barn og unge får et godt tilrettelagt 

opplæringstilbud av kompetente lærere 

 Sikrer et inkluderende skolemiljø som ivaretar 

den enkelte elev 

 Sørger for helsefremmende skolebygg som 

ivaretar elevene 

 

Alle ungdommer opplever et 

godt og inkluderende miljø, 

som ivaretar mulighetene til å 

kunne utvikle sin egen 

identitet. 

 Legger til rette for møteplasser for ungdom i 

hele kommunen 

 Sikrer at ungdom kan møtes gjennom gode 

forbindelser mellom distrikt og sentrum 

 Sikrer at ungdom blir hørt gjennom involvering 

og medvirkning 

 Sikrer et inkluderende miljø der det er rom for 

alle 

 

I Skjervøy kommune er 

friluftsliv, idrett og kultur en 

viktig del av livskvalitet, glede 

og tilhørighet. 

 Sørger for en bred satsning på en allsidig kultur 

som en viktig del av vårt fokus på god 

folkehelse 

 Legger til rette for at alle kan komme seg ut i 

naturen 

 Legger til rette for turstier med kulturhistoriske 

opplevelser underveis 

 Bruker eksisterende kulturbygg for å skape gode 

møteplasser for alle 

 Bidrar til kulturelt mangfold og utvikling av 

lokal identitet – særlig fokus på samisk kultur og 

naturlandskap  

 Støtter og legge til rette for lokale 

arrangementer 
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 Skaper arrangementer som bidrar til nyskaping, 

deltakelse og utfoldelse. 

 Sikrer at alle får delta på kulturarrangement 

 Har gode informasjonskanaler hvor tilbudene 

innenfor kultur og idrett gjøres kjent 

 Sikrer trygg forvaltning av kulturminner og 

kulturlandskap 

 

Alle barn og unge skal kunne 

utvikle sine kreative evner og 

ferdigheter gjennom aktiv 

deltakelse på fritiden. 

 Gir barn og unge allsidige valgmuligheter på 

fritiden 

 Møter kompetente engasjerte voksne  

 Legger til rette for at alle skal kunne delta på 

aktiviteter som gir glede og mening 

 

Skjervøy kommune har 

frilufts- og idrettsanlegg som 

byr på allsidig aktivitet for 

alle. 

 Sikrer utbygging av frilufts- og idrettsanlegg 

som byr på allsidighet og mestringsopplevelse i 

et sosialt fellesskap 

 Legger til rette for anlegg med fokus på 

egenaktivitet gjennom hele livsløpet 

 Sikrer at nærfriluftsområder er tilgjengelig 

gjennom hele året 

 Sikrer at vinteranleggene er opplyst 
 

 

 
Foto: Ørjan Marakatt Berthelsen 
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Helse og omsorg 
Den sikreste utviklingstendensen de neste tiåra, er at befolkninga vil bestå av flere eldre over 

67 år.  

  

Planlegging for et aldersvennlig samfunn vil være påkrevet, og det vil gjenspeile målsettinger 

og tiltak innen helsesektoren. Det er likevel viktig å huske på at gode helsetiltak også må 

rettes mot de andre aldersgruppene. 

 

 

Foto: Ørjan Marakatt Berthelsen 
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Helse påvirkes av hvordan vi har det og hvordan vi lever. Noe kan vi selv velge å ta ansvar 

for. Noe er utenfor den enkeltes valg og påvirkning. Det er viktig å legge til rette for den 

enkeltes mulighet til å ta gode helsevalg så tidlig som mulig. Vi vet at tidlig hjelp er god 

hjelp. Vi vet at det er grunnleggende viktig for oss med trygghet og tilhørighet og forståelse 

for sammenheng i tilværelsen. Tilrettelegging og planlegging for et trygt, helsefremmende og 

aldersvennlig livsløp bidrar til å fremme livskvalitet for alle. 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 
Skjervøy har 

kvalitetsmessig god omsorg 

som er i forkant av 

utviklingen 

 Utformer kommunedelplan for helse og omsorg 

 Rekrutterer og beholder nødvendig kompetanse  

 Får flere deltidsstillinger omgjort til hele stillinger 

 Følger utviklingen og tar i bruk nye 

velferdsteknologiske løsninger 

 Tilbyr et nødvendig og tilstrekkelig differensiert 

botilbud 

Skjervøy har gode tjenester 

med fokus på 

helsefremming og 

livskvalitet  

 Økt fokus på forebygging og trivsel i alle aldre 

 Arbeider for at sykestuetilbudet opprettholdes og 

har god kvalitet, og at det er tilstrekkelig med 

institusjonsplasser 

 Arbeider for økt tilbud og ressurser i forebyggende 

tjenester 

 Legger til rette for helsefremmende fysisk aktivitet 

i nærmiljøet og tar vare på den frivillige innsatsen 

 Legger til rette for fortsatt gode tverrfaglige 

samarbeidsarenaer og god tverrfaglig samhandling 

 Satse på et godt helsestasjonstilbud til barn og 

ungdom i alle aldre 

 Satse på tjenester som bidrar til å styrke trygghet 

og tilhørighet for barn, unge og deres foreldre 

 Viderefører og styrker tilbud gjennom 

Frisklivssentralen 

 Deltar i program for folkehelse ift barn/unge med 

fokus på rusforebyggende arbeid og livskvalitet 

Skjervøy har innbyggere 

som opplever et trygt og 

aldersvennlig livsløp 

 Legger til rette for et nødvendig boligtilbud for alle 

aldersgrupper og ulike livssituasjoner 

 Styrke arbeidet for å forebygge og begrense 

psykiske helseplager, fattigdom, vold i nære 

relasjoner og sosial ulikhet i helse 

 Styrke familieomsorgen med god veiledning og 

avlastende tjenester 

 Utvikler møteplasser og fellesskap 

 Arbeider for en verdig eldreomsorg hvor de eldre 

får anledning til å opprettholde aktivitet og 

samhørighet 
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Næring- og distriktsutvikling  
Næringsutvikling er selve grunnpilaren for en positiv befolkningsutvikling. For å få til ei 

bærekraftig utvikling må næringslivet være variert – det må være muligheter for både kvinner 

og menn, unge og erfarne og jobber med høyere og lavere kompetansekrav. 

 

Skjervøy kommune har økonomiske virkemiddelordninger for å stimulere til 

næringsutvikling. Skjervøy inngår også i det geografiske virkeområdet for Sametingets 

søkerbaserte tilskuddsordninger for næringsutvikling. 

 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Etablererveiledning  
 

Det er viktig at de som 

vurderer å etablere bedrift 

møtes med kompetanse i 

etableringsfasen.  

 

Skjervøy skal styrke seg 

innen etablereropplæring. 

 

 Har en god førstelinjetjeneste for nyetablerere, 

herunder nær samhandling med næringshagen i 

regionen, de lokale regnskapskontorene og 

andre som bistår under etableringsfasen  

 Har fokus på nyetablerere i forbindelse med 

næringsfondet  

 Etablerer gründerprogram for nyetablerere/ 

ungdom og innvandrere/ flyktninger, i samarbeid 

med næringshagen, voksenopplæringa og den 

videregående skolen 

 Vurderer utradisjonelle møteplasser i forhold til 

etableringsveiledning   

 Lager en mentor-ordning der ressurspersoner fra 

næringslivet kan bidra med erfaringer for 

nyetablerere  

 Bedrer bedriftsrådgivningen tilknytta økonomisk 

analyse for nye bedrifter 

Innovasjon, forskning og 

utvikling 
 

Næringsutvikling henger 

sammen med kompetanse og 

innovasjon.  

Det er viktig at næringslivet 

bruker innovasjon og 

kompetanseheving for å 

videreutvikle bedriftene.  

 Skaper arenaer som stimulerer til økt 

samhandling i næringslivet og mellom næringsliv 

og kommune  

 Videreutvikler kommunen som et bærekraftig 

reisemål i samarbeid med næringslivet  

 Styrker Skjervøy som ny 

reiselivsdestinasjon innen helårsopplevelser   

 Samarbeider med FoU-miljø om forskning og 

utvikling, spesielt innen sjømat og reiseliv 

Stedsutvikling   
 

Stedsutvikling handler om 

tilrettelegging og fysisk 

utforming av lokalsamfunnet 

for å gjøre det mer attraktivt 

for fastboende og besøkende.  

 Sørger for infrastruktur som merking av 

turløyper/ -stier, etablering av 

parkeringsplasser, toalettfasiliteter, 

søppelhåndtering, bedre skiltingen og merkingen 

av offentlige tjenestetilbud  

 Bruker kommunens naturgitte fortrinn bl.a. med 

beliggenhet på 70 grader nord i profileringen 
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Det er viktig at det jobbes 

med stedsutvikling i et 

langsiktig perspektiv.   

 

 Blir tydeligere på formidling av 

kulturhistorie (Skjervøykongen, kirke- og 

handelssted, industrikommune)  

 Setter opp infoskilt på eks. historiske bygg, 

plasser, kart  

 Utvikler parkanlegg, grøntareal og innfartsveien 

til Skjervøy 

 Informerer om turløyper, kulturstier, offentlig 

rutetilbud på hjemmeside 

 Gjør Skjervøy attraktiv med aktiviteter utover 

handelsstandens stengetid 

 Vurderer å ta ledige lokaler i sentrum i bruk til 

offentlige tjenester der det er naturlig. 

 

Rammebetingelser 
 

Det er viktig at 

rammebetingelsene i 

forbindelse 

med næringsutvikling er 

stabile og forutsigbare.  

 

Skjervøy skal bidra til gode 

rammebetingelser innen 

nærings- og 

distriktsutvikling ved:  

 

 Deltar aktivt i fiskeripolitikken  

o Opprettholder tilbudsplikten for trålere  

o Jobber for rammebetingelser som kommer 

den minste flåten til gode  

o Jobber for rekrutteringskvoter til ungdom  

 Bruker kunnskapsbasert faktagrunnlag som 

grunnlag for politiske beslutninger lokalt, 

regionalt og nasjonalt spesielt innen samferdsel  

 Synliggjør investeringer kommunen skal gjøre for 

det lokale næringslivet (tilknytta BØP)  

 Jobber for å beholde tiltakssonen som 

virkemiddel   

 Legger til rette og etablerer nye arealer for 

småindustri, servicenæring, bygge- og 

anleggsnæring og tradisjonelle landbaserte 

næringer. 

Naturbasert 

næring (landbruk og 

reindrift)  
 

Skjervøy skal styrke 

primærnæringene gjennom: 

 Etablerer samarbeid om landbrukskontor med 

andre kommuner 

 Utvikler samarbeidet mellom 

opplevelsesnæringene og landbruk/ reindrift   

 Skaper nye tilbud og produkter fra 

lokale matprodusenter  

 Fremmer kunnskap og interesse for lokal 

matproduksjon   

 Legger til rette for arealdisponering tilpasset 

utviklingen i driftsmetoder  

 



 
 

14 

Sjømatnæringa   
 

Sjømatnæringa er særdeles 

viktig for Skjervøy.  

 

Det er viktig at 

sjømatnæringa 

videreutvikles.  

 

 Utbedrer sjømatveien/ næringsveien 

 Legger til rette for å utvide/ etablere nye arealer 

for havbruk i kystsoneplanen i sameksistens med 

fiskerinæringa  

 Har en aktiv politikk på en desentralisert 

mottaksstruktur for fisk (eks. føringstilskuddets 

må videreføres)   

 Fremmer naturlige fortrinn som «natur og renhet» 

for kvalitet  

 Fremmer videreforedling av flere fiskeprodukter  

 Jobber med leverandørutvikling for bedrifter som 

leverer varer og tjenester til sjømatnæringa  

 Markedsfører Skjervøy som sjømatkommune  

 Utvikler Sjømatkonferansen  

 Stiller krav til søppelhåndtering 

 

 

 
Foto: Roger Bjørkestøl 
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Samferdsel og infrastruktur 
Det må være gode samferdselsløsninger i kommunen, som er dimensjonerte i forhold til 

behovet. Samferdsel er også en trivselsfaktor for befolkninga. Det skal ikke bare være lett å 

komme seg til og fra de store sentrene, men også innad i regionen.  

 

Skjervøy har store utfordringer tilknytta vegnettet til/fra kommunen, rasområder på viktige 

næringsveier og manglende korrespondanse innen offentlig rutegående transport.  

 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Samferdsel og 

infrastruktur  
 

 

Det er viktig å ha trygge veier i 

hele kommunen både for 

lokalbefolkningen og 

næringslivet.  

 

 

 Øker veistandarden på kommunale og 

fylkeskommunale veier med spesielt fokus på 

næringsveier 

 Ferdigstiller skredsikringsplan for Arnøya   

 Bedrer korrespondanse i 

det offentlige rutetilbudet (fly, buss, ferge, 

hurtigbåt)  

 Bedrer kapasitet og døgnberedskap på 

fergesambandene  

 Etablerer et vedlikeholdsprogram for 

kommunale kaier 

 Etablerer venterom ved fergekaiene  

 Utvikler havnene for å håndtere flere og mer 

moderne fartøygrupper/ aktiviteter (herunder 

elektrifisering/ landstrøm)  

 Legger til rette for industri også utenfor 

tettbebyggelsen  

 Disponerer arealene i havnene på en god måte 

 Jobber for å få mer gods fra veg til sjø   

 Etablerer traileroppstillingsplass 

med nødvendige fasiliteter    

 Tilpasser at elever på VGS kan pendle fra 

Arnøya/ regionen til Skjervøy  

Skjervøy som maritimt 

senter  
 

Kaiene og havnene i Skjervøy 

er viktig for nærings- og 

distriktsutvikling.  

 

Skjervøy skal styrke seg som 

maritimt senter. 

 

 Utbedrer havneforholdene i fiskerihavnene i 

Skjervøy  

 Oppgraderer de kommunale kaiene utfra en 

vedlikeholdsplan  

 Markedsfører og informerer om tilbudene 

i havnene i kommunen  

 Oppgraderer/ mudrer farledene helt inn til kai  

 Utvider kaiområder/ flytebryggeplasser for 

næringslivet  

 Leder samhandling i regionen innen 

havneforvaltning og havneutvikling  

 Har en tettere samhandling med næringslivet og 

båtforeninga om fasiliteter for fremmedflåten 

(fiskarvelferd)  
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Åpning av ny innfartsvei til Skjervøy, 4. juli 2018, foto: Cissel Samuelsen 
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Klima, miljø og sikkerhet 
For å sikre livsgrunnlaget og naturmangfoldet for framtidige generasjoner må samfunnet 

omstilles til et lavutslippssamfunn og tilpasses et endret klima. Regjeringen har som mål å 

redusere ikke-kvotepliktige klimagassutslipp med minst 45 prosent innen 2030 sammenlignet 

med 2005-nivå, og at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050.  

Kommunal planlegging er derfor viktig for å redusere utslipp av klimagasser og 

energiforbruk. Beslutninger om lokalisering, byggemåte og utforming av bebyggelse, 

infrastruktur og tjenester, kan påvirke utslipp og energiforbruk i lang tid framover.  

 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 
Skjervøy kommune skal ha et 

bærekraftig miljøfokus i 

videreutviklingen av 

kommunen. 

 

Alle innbyggere, besøkende og 

turister skal bidra til å 

opprettholde naturen i 

Skjervøy kommune i god 

stand.  

 

 

 Legger til rette for et kortreist hverdagsliv, der 

det er enkelt å komme seg til dagligvarehandel, 

barnehage, skole, jobb og fritidsaktiviteter 

 Foretar miljøvennlige innkjøp 

 Sikrer en god infrastruktur for myke trafikanter 

 Arrangerer søppelaksjoner over hele kommunen 

hvert år 

 Etablerer ladestasjoner og stimulerer til bruk av 

elkraft for biler og båter 

 Legger til rette for bruk av EL-bil i kommunen  

 Kommunen er en pådriver for at næringslivet og 

innbyggere skal ta et større ansvar for å ivareta 

nærmiljøet på sjø og land på en miljøvennlig 

måte 

 Forvalter sjøarealer på en forutsigbar og 

bærekraftig måte 

 Kommunen legger til rette for aktivt friluftsliv, 

med regulerte turstier og enkel avfallshåndtering 

 Avfallshåndteringen er tilgjengelig og tilpasset 

behovet for alle i Skjervøy kommune 

 Det er økt fokus på informasjon om 

avfallssortering 

 Oppfordrer til lokale innkjøp der det er mulig 

Skjervøy kommune skal være 

et trygt og sikkert samfunn. 

 

Alle som oppholder seg i 

Skjervøy kommune skal ta 

ansvar for å unngå ulykker i 

vårt samfunn. 

 

 Vi skal ha et oppdatert planverk som omhandler 

samfunnssikkerhet og beredskap 

 Vi driver aktivt informasjonsarbeid for å 

forebygge uønskede hendelser blant annet rettet 

mot den økte turismen til kommunen 

 Det gjennomføres risikoanalyser i alle 

kommunale virksomheter og prosjekter, og det 

skal iverksettes risikoreduserende tiltak 

 Verner og sikrer rent vann i kommunale 

vannverk til innbyggerne og næringslivet i 

Skjervøy kommune 
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Strandrydding, foto: Roger Bjørkestøl 
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Inkludering og mangfold 
 

Skjervøy kommune er et mangfoldig og flerkulturelt samfunn der det skal være plass til alle. 

Innvandrere, tilflyttere og lokalbefolkning skal ta et felles ansvar for god integrering og 

inkludering i samfunnet.  

Alle mennesker i Skjervøysamfunnet er en ressurs og hver enkelt skal få mulighet til å bruke 

sine evner og interesser i likeverdig deltakelse i arbeidsliv, skole, fritidsaktiviteter, lag og 

foreninger i lokalsamfunnet. 

 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 
I Skjervøy kommune har vi 

respekt for alle. 

 

 Vi smiler og hilser på dem vi møter 

 Vi har tillit til den enkelte og inkluderer alle 

 Vi respekterer alle uansett etnisitet og 

kjønnsidentitet 

 

Alle som bor i Skjervøy skal 

føle seg sett og inkludert i 

lokalsamfunnet og ha like 

muligheter til livsutfoldelse. 

 

 Legger til rette for økt mestring, tilhørighet og 

inkludering for alle 

 Vi har et tilbud til hele befolkninga 

 Tilbyr fritidskort for barn og unge 

 Øker bevissthet rundt hva hver enkelt kan gjøre 

selv for å bli inkludert og for å få et godt liv 

 Fokuserer på folkehelse/forebygging 

 

Vi skal ha naturlige 

møteplasser der folk kan 

treffes på bakgrunn av felles 

interesser 

 

 Bruker og utvikler de fellesarenaene vi allerede 

har: biblioteket, kulturhuset, kafeer, 

idrettsarenaer 

 Tilbyr lavterskeltilbud som bowling, biljard, 

bingo, dans og ulike kurs 

 Gjennomfører arrangement der lokalbefolkning 

og tilflyttere/innvandrere kan møtes; 

Internasjonal kafe/dag/matlagingskurs 

 

Alle som kommer til Skjervøy 

som innflyttere, turister eller 

gjester skal føle seg 

velkommen og lett kunne finne 

informasjon om kommunens 

tilbud. 

 

 Utvikler en SkjervøyApp der man lett kan få 

informasjon på flere forskjellige språk 

 Informerer digitalt om kommunens tilbud 

 Skilter godt 

 Informerer på kommunens hjemmeside, 

Facebook og andre kanaler 

 

Alle voksne innvandrere skal 

få god grunnleggende 

opplæring i norsk, 

samfunnskunnskap og norsk 

arbeidsliv 

 Gir framtidsretta voksenopplæring med 

kompetente lærere og et bredt tilbud 

 Fokuserer på rettigheter og plikter i et 

lokalsamfunn 

 Inkluderer og gir opplæring i arbeidslivet  
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Foto: Hugo Tingvoll 
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Bolig 
 

Vi ønsker å legge til rette for at alle i Skjervøy kommune skal kunne bo i en trygg og tilpasset 

bolig uansett livssituasjon. Vi vil jobbe for et livskraftig lokalsamfunn med varierte botilbud.                                                                                                                       

 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 
Det skal være et 

variert botilbud 

tilpasset ulike 

livsfaser og ulik 

økonomisk bæreevne. 

 Planlegger boligfelt både i og utenfor dagens sentrum    

 Planlegger nye boformer, og bruker borettslag mer aktivt 

som boform 

 Tenker miljøvennlighet og folkehelse i alle 

planleggingsfaser 

 Har attraktive boligtomter tilgjengelig til enhver tid 

Tilrettelegger for at vanskeligstilte skal kunne anskaffe 

bolig gjennom leie til eie 

 Legger til rette for etablering av flere botilbud i sentrum 

 

Kollektivt tilbud   Skaper gode miljøvennlige kollektive 

transportalternativer mellom boligfelt og sentrum. Gjøre 

sentrum lettere tilgjengelig for alle 

                                                 

Når nye boligområder 

bygges ut, skal også 

trivselstiltak og bolyst 

vektlegges. 

 Bygger fremtidens boligfelt med attraktive møteplasser 

og parker                                                                      

 Legger opp til trygge bomiljø, der trivsel og livsglede er i 

sentrum. Gjøre det mer attraktivt for unge å bo i 

kommunen 

  

Når nye boligområder 

utformes, skal også 

estetikk vektlegges.                                 

 Bygge de høyere boliger bakerst i boligfelt, og tenke de 

lavere i front 

 Sette krav til mer lik estetisk i utforming ved planlegging 

av felt 

 Legge til rette for nye byggemåter og utseender av bygg i 

nye felt 

 Det stilles krav om estetisk utforming av uteområder i 

kommunen. 

 

Stedsutvikling  Hver innbygger er selv med på å skape engasjement, 

bevissthet og optimisme for fremtidens bomiljø. Dette er 

avgjørende for arbeidet med og utvikle et attraktivt og 

inkluderende lokalsamfunn      
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Kompetanse 
 

I 2017 ble kommunens folkehelseutfordringer kartlagt, og det ble der påvist at det er samsvar 

mellom kompetansenivå i befolkninga og mange kriterier som påviser god eller dårlig 

folkehelse. Derfor ble en generell kompetanseheving påpekt som et viktig tiltak for bedre 

folkehelse.  

Kompetanse er derimot et begrep som ikke bare rommer formell kompetanse i form av andel 

med hhv videregående opplæring og universitets- og høyskoleutdanning. Kompetanse er også 

evne til å takle livets utfordringer av mange slag.  

Kompetanse sorteres her i to dimensjoner: én mot offentlig tjenesteyting og én mot privat 

næringsliv. 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 
Kompetanse (offentlig 

tjenesteyting): 

 

Kompetansebehovet innen 

kommunale tjenester må samsvare 

med demografi, økonomisk 

bærekraft og organisatoriske og 

teknologiske løsninger 

 

 Flere årsverk innen helse (hjemmetjeneste 

og institusjon) 

 Prøver ut nye former for turnus for å få til 

flere heltidsstillinger 

 Bruke rett kompetanse på rett plass 

 Tar imot lærlinger og praksisstudenter 

 Øker kompetanse og ta i bruk nye 

velferdsteknologiske produkt 

 Sørger for god pedagogisk kompetanse i 

barnehage og skole 

 Gjennomføre kompetansekartlegging i 

kommunen 

 

Kompetanse og næring (privat): 

 

Kompetansebehovet skal bidra til 

styrking av eksisterende næringer, 

men også til innovasjon og 

nyetableringer. 

 

 Har entreprenørskap som fag i skolen 

 Er en aktiv vertskommune for og en 

utviklingsaktør sammen med den 

videregående skolen på Skjervøy 

 Samhandler med lokale kompetanse- 

tilbydere om videreutvikling i forhold til 

arbeidslivets behov (Nord-Troms 

videregående skole, Blått kompetansesenter 

Nord AS, Nord-Troms Studiesenter 

m/studiebibliotekene og Halti næringshage) 

 Legger til rette for lærlinge- og 

traineeplasser i egen organisasjon 

 Utvikle fag-/ kurstilbudene som gis sammen 

med næringslivet 
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Næring: 

Det må settes av og reguleres nye 

næringsareal 

Nye industriområder bør ikke 

ligge tett på boligfelt 

Utvide eksisterende næringsareal 

(både land og sjø) 

Det må sikres areal, slik at 

tradisjonell primærnæring kan 

videreføres og utvikles 

Legge til rette for 

arealdisponering tilpasset 

naturbaserte næringer, herunder 

reiselivsnæringa 

 

 

Oppvekst og kultur: 

Ta vare på kulturlandskap 

Eksisterende lekeareal må 

bevares og oppgraderes 

Ta vare på etablerte turstier 

Sikre strandsoner nær bomiljø 

til rekreasjon for alle 

 

Arealstrategier 

Samferdsel: 

Bedre og flere parkeringsplasser i 

etablerte turområder 

Tilrettelegge for at nye 

boligområder utenfor Skjervøy 

sentrum får trafikale løsninger 

som minimaliserer behov for 

bilkjøring 

 

 

Klima, miljø og sikkerhet: 

Det må tas hensyn til 

klimaendringer ved etablering 

av bygninger, infrastruktur mm, 

særlig ved sjø 

Det må tilrettelegges for flere 

gang- og sykkelstier 

Det må avsettes areal til 

offentlige ladepunkt for el-biler 

Snødeponi har behov for areal 

både med hensyn til 

nedbørsmengde og avrenning 

 

 

 

Bolig: 

Ved etablering av boligfelt må 

også tilgang til aktivitetsområder 

vurderes 

Tilrettelegge for boligområder i 

og utenfor Skjervøy sentrum 

 

Inkludering og mangfold: 

Skape møteplasser (ute og inne)  

 

 

 

Årvikmarka, foto: Ørjan Albrigtsen 
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Utfordringer i folkehelsearbeidet er bl.a. å fremme god helse og redusere helseforskjeller, å 
ivareta helsehensyn i planleggingen, å legge til rette for gode valg for egen helse i hverdagen, 
å fremme god helse og sunne vaner hos barn og å bidra til god helse og trivsel i arbeidslivet. 
Skjervøy kommune deltar i «Program for folkehelsearbeid. Det er et nasjonalt 
satsingsområde frem til 2030, som omhandler barn og unges psykiske helse, 
rusforebyggende arbeid og livskvalitet. 
 
Folkehelseperspektivet i kommuneplanens samfunnsdel. 
I arbeidet med kommuneplaner, kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
fastsettes overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. Det er for å møte de 
utfordringer kommunen står overfor. Utgangspunktet for arbeidet med denne planen er 
oversikten over helsetilstanden i befolkningen. Kommunestyret behandlet dette dokumentet i 
sak 44/17. Da ble følgende vedtatt: «Den fremlagte oversikten tas med i det videre arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel og andre relevante kommunedelplaner.» 
Vår kartlegging av folkehelseutfordringer konkluderte med 5 hovedutfordringer: 

- Lavt utdanningsnivå 
- Økt behov innen eldreomsorg 
- Polarisering  
- Integrering 
- Livsstilsendringer 

Vi valgte temaer ut fra de fem hovedutfordringene, og her summeres tiltak i planen som 
relateres til de fem hovedutfordringene vi fant.  

 

FOLKEHELSE 

I 2012 kom en ny folkehelselov. Den stiller krav til kommunene om å ha 
oversikt over helsetilstanden til befolkningen og faktorer og utviklingstrekk 
som kan virke inn på befolkningens helse. Vår oversikt fra 2017 er en viktig del 
av kunnskapsgrunnlaget i samfunnsplanen. 
 

Vedlegg: 
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Lavt utdanningsnivå 

Utvikle helsefremmende barnehager 

og skoler, der barn trives og utvikler 

seg i samspill med hverandre og 

trygge voksne og opplever mestring 

Sørge for god pedagogisk 

kompetanse i barnehager og skole 

Sikre godt og trygge overganger fra 

barnehage til skole og til VGS       

Ha entreprenørskap som fag i skolen 

og etabler gründerprogram         

Legg til rette for praksisstudenter, 

lærlinger og traineeplasser i egen 

organisasjon                              

Legge til rette for at elever på 

videregående skole kan pendle fra 

Arnøya / regionen til Skjervøy, og at 

vi har hybler til de som trenger det 

Gjennomføre kompetansekartlegging 

og ha en kompetanseplan som legger 

til rette for å styrke både 

grunnutdanning og videreutdanning 

Flere årsverk og heltidsstillinger 

innen helse –og omsorg          

Utvikle og samarbeide med lokale 

kompetansetilbydere om 

videreutvikling i forhold til 

arbeidslivets behov  

 

Polarisering 

 
Følge opp handlingsplan mot fattigdom 

Styrke arbeidet for å forebygge og begrense 

psykiske helseplager, fattigdom, vold i nære 

relasjoner og sosial ulikhet i helse. 

Tilbyr fritidskort til barn og unge 

Sikre at alle skal kunne delta på arrangementer 

som gir glede og mening, herunder 

kulturarrangementer 

Fokuserer på folkehelse / forebygging 

Et boligtilbud for alle, eksempel bolig gjennom 

leie til eie. 

 

 Integrering 

En fremtidsrettet voksenopplæring med 

kompetente lærere, et bredt tilbud og fokus på 

rettigheter og plikter i et lokalsamfunn     

Inkluderende arbeidsliv der vi viser den enkelte 

tillit                                                                 

Økt bevissthet på hva hver enkelt kan gjøre for 

å bli inkludert og for å få et godt liv         

Utvikle flere fellesarenaer for aktivitet, 

møteplass og kultur-arrangementer  

Videreutvikle den digitale 

informasjonsformidling gjennom en digital 

informasjonstavle, en Skjervøy-App, 

kommunens hjemmeside, Facebook, m.m. 
Involvering og medvirkning 

 

 

 

Økt behov innen eldreomsorg 

 
Legge til rette for og tilbyr et nødvendig og 

tilstrekkelig differensiert botilbud og 

institusjonsplasser                            Videreføre 

og styrke systuetilbudet             Økt fokus på 

forebyggende tiltak som for eksempel 

helsefremmende fysisk aktivitet og ved å ta i 

bruk velferdsteknologiske løsninger                                    

Rekruttere og beholde god og nødvendig 

kompetanse og øke antall heltidsstillinger 

Utvikle nye og eksisterende møteplasser for å 

styrke fellesskap og aktivitet, øke trivsel og 

trygghet gjennom både offentlig og frivillig 

innsats.                                                       Øke 

fokus på forebyggende tiltak og ta i bruk 

velferdsteknologiske løsninger         Rekruttere 

og beholde kompetanse og få flere 

deltidsstillinger omgjort til hele stillinger.                                                    

Legge til rette for og tilby et tilstrekkelig 

differensiert boligtilbud for alle aldersgrupper 

i ulike livssituasjoner.    Utvikle nye og 

eksisterende møteplasser for å styrke 

fellesskap 

Livsstilsendringer 

Videreføre og styrke frisklivssentralen            

Videreføre og styrke gode tverrfaglige 

samarbeidsarenaer                                                    

Styrke det forebyggende arbeidet mot psykisk helse og 

rus gjennom program for folkehelsearbeid                

Legge til rette for et kortreist hverdagsliv                     

Tilrettelegge for et aktivt friluftsliv hele året, gjennom 

nærfriluftsområder og regulerte turstier                  

Styrke og trygge forelderrollen og bidra til tidlig innsats 

for å forebygge utfordringer hos barn/unge og i familier    

Tilbyr fritidskort til barn og unge                                

Øke bevisstheten rundt hva hver enkelt kan gjøre for å 

få et godt liv                                                                 

Fokusere på det forebygging og folkehelsearbeid 


