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1.0   INNLEDNING OG BAKGRUNN FOR PLANEN 

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er områder som engasjerer flest mennesker i fritiden. Det 

krever aktiv samfunnsplanlegging for å ivareta disse interessene til innbyggerne i Skjervøy 

kommune. 
  
Kommunedelplanen er et støtteredskap for politikere, idretten, friluftsorganisasjoner, 

frisklivsarbeid og frivillige lag og foreninger. Den skal være et styringsredskap for å nå 

kommunens mål innenfor idrett, fysisk aktivitet, friskliv og friluftsliv. Planen er et praktisk 

oppslagsverk og et hjelpemiddel for utarbeidelse av planer og saksbehandling og iverksetting 

av tiltak innenfor feltet. 

 

Vi vil evaluere kommunens idretts- og aktivitetspolitikk i forrige periode under hvert felt i 

kapittel 2. Da vil vi kommer inn på hva vi har oppnådd, også i samarbeid med lag og foreninger. 

1.1 STATLIGE OG FYLKESKOMMUNALE FØRINGER 

 

Staten har som mål å legge til rette for at flest mulig skal kunne utøve idrett og fysisk aktivitet. 

De har et særlig ansvar for målgruppene barn, ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne. 

Barn og unges interesser skal tas med i planleggingen. Dette er hjemlet i § 3-5 i plan- og 

bygningsloven. Den primære målgruppen er barn og unge. Det er viktig å legge til rette for 

voksne og for den eldre delen av befolkningen. De eldre bør bli en mer fysisk aktiv gruppe. 

 

Statlig helsepolitikk viser til folkehelseloven og føringene i den for å kunne utvikle en 

bærekraftig folkehelsepolitikk. Loven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som 

fremmer helse og trivsel og utjevner sosiale helseforskjeller. Gjennom å få en oversikt over 

helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal kommunene identifisere sine ressurser og sine 

folkehelseutfordringer. Dette grunnlagsarbeidet er ikke gjennomført i vår kommune. 

 

STATLIG OG FYLKESKOMMUNAL FRILUFTSPOLITIKK 

 

Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 

helsefremmende, trivselskapene og miljøvennlige aktiviteter i nærmiljøet og naturen for øvrig. 

Friluftsloven skal verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre rett til fri ferdsel og opphold i 

naturen. 

 

Nasjonal strategi for et aktiv friluftsliv er en kilde til glede, livskvalitet og god helse. Målet er 

at flest mulig av befolkningen skal kunne utøve friluftsliv uavhengig av alder, kjønn, bosted, 

etnisk opprinnelse og fysisk bevegelighet. 

 

 ØKONOMISKE VIRKEMIDLER 

  

Staten har ulike virkemidler for å stimulere til utvikling av idrett og fysisk aktivitet: spillemidler 

til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, midler til friluftsliv, miljøtiltak i landbruket. 

 

Midler som kan søkes på innenfor friluftsliv gjennom Troms fylkeskommune: 

 Turskiltprosjektet - skilting og merking av turruter 

 Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet 

 Friluftslivsaktiviteter, herunder tiltak til personer med innvandrerbakgrunn 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/klima-og-energi/tilskudd-natur-og-miljo/turskiltprosjektet-skilting-og-merking-av-turruter/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/klima-og-energi/tilskudd-natur-og-miljo/fysisk-tilrettelegging-for-friluftsliv-i-naermiljoet/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/klima-og-energi/tilskudd-natur-og-miljo/friluftslivsaktiviteter/
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 Tilskudd til sikring av og tiltak i friluftsområder 

 Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet (kontakt 

DNT), dette kan søkes på innenfor spillemiddelordningen. 

 

 ANDRE FØRINGER 

 

I tillegg til de statlige føringene, skal også andre ulike føringer danne grunnlag for 

kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv: 

 Universell utforming 

 Stortingsmeldinger 

 Rikspolitiske føringer 

 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk i Troms 2016 – 2027.  

1.2 KLARGJØRING AV BEGREPER 

Begrepsforklaringen er hentet i veilederen for kommunal planlegging for idrett og fysisk 

aktivitet, revidert utgave 2014, veileder for kommunale frisklivssentraler og folkehelse og 

kommunal planlegging. 

 

Idrett: Aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den organiserte idretten 

 

Fysisk aktivitet: egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og 

aktiviteter preget av lek 

 

Friskliv: er et tilbud der fokuset er endring av livsstil og mestring av livets utfordringer for å 

oppnå bedre helse. Dette er livsstilsendringer knyttet til bl.a. fysisk aktivitet, kosthold, tobakk 

og psykisk helse. 

 

Spillemidler: Kunnskapsdepartementet forvalter den delen av overskuddet fra Norsk Tipping 

AS som avsettes til idrettsformål. Detter er en tilskuddsordning som kommunen, lag og 

foreninger kan søke på, til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg i 

lokalmiljøet med stort brukspotensiale. 

 

Friluftsliv: Opphold og fysisk aktivitet i friluft 

 

Idrettsanlegg: Spillemiddelfordelingen har følgende klassifisering, nærmiljøanlegg, ordinære 

anlegg og nasjonale anlegg 

 

Friluftsområder og friområder: «Grønne» områder som er tilgjengelig for allmenhetens frie 

ferdsel 

 

Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. 

 

Folkehelsearbeid: Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme 

befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer 

som bidrar til bedre helse. 

 

Frivillig sektor: Frivillig sektor plasserer seg mellom offentlig og privat sektor og utgjør en 

viktig bærebjelke i den Norske samfunnsstrukturen. Frivillig sektor kjennetegnes av et 

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/klima-og-energi/tilskudd-natur-og-miljo/tilskudd-til-sikring-av-friluftsomrader/
https://www.dnt.no/
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mangfold av aktiviteter innenfor de fleste samfunnsområder, herunder helse og folkehelse. 

Frivillig sektor omfatter bla. brukerorganisasjoner, frivillige lag og foreninger, idrettslag m.fl. 

 

 

1.3 HVORFOR FYSISK AKTIVITET 

 
Fysisk aktivitet er et vidt begrep som omfatter for eksempel lek, friluftsliv, idrett, mosjon, 

trening, trim, kroppsøving og fysisk arbeid. Alle aktiviteter hvor du beveger deg i hverdagen 

og bruker kroppen er fysisk aktivitet. 

 

Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling og har en forebyggende 

effekt mot en rekke sykdommer. Helsefremmende fysisk aktivitet gir også økt overskudd, 

virker positivt på humøret, og er en fin mulighet til sosialt samvær. 

Daglig fysisk aktivitet er viktig for barn, unge, voksne og eldre. Personer som er fysisk aktive 

lever i gjennomsnitt lenger enn personer som er lite fysisk aktive. Det finnes god 

vitenskapelig dokumentasjon for at jevnlig fysisk aktivitet gir en rekke helseeffekter. 

Helsemyndighetenes anbefalte minimumsnivå når det gjelder fysisk aktivitet i forhold til 

helsegevinst er 30 minutter daglig aktivitet med moderat belastning. Dette gjelder for voksne 

og friske eldre. Barn og ungdom anbefales å være i aktivitet i minst 60 minutter hver dag, og 

aktiviteten bør ha både moderat og høy intensitet. 

 

Mange er for lite fysisk aktive, og dette gir negative utslag i den nasjonale helsetilstanden. En 

av utfordringene i arbeidet for å styrke folkehelsen er derfor å øke den jevnlige fysiske 

aktiviteten i befolkningen. Friluftsliv er den vanligste formen for fysisk aktivitet i Norge. I 

2010 oppga 74 prosent av den voksne befolkningen at de driver fysisk aktivitet i form av 

trening eller mosjon på fritiden minst en gang i uka mot 58 prosent i 1985. 

Egenorganisert fysisk aktivitet som friluftsliv når ofte grupper som den organiserte idretten 

ikke når, og friluftslivsaktiviteter har en jevnere fordeling i deltakelse i befolkningen. Satsing 

på friluftsliv er derfor sentralt i regjeringens folkehelsearbeid. Familien spiller en mindre rolle 

enn tidligere i rekrutteringen til friluftsliv. De frivillige organisasjonene er derfor viktigere 

enn tidligere for å lære barn og unge friluftsliv, og for å gi dem gode naturopplevelser. 

Friluftsliv i skole og barnehage er også viktig i denne sammenheng.  

 

 

 

 

Bedre helse gir bedre livskvalitet. 

Bedre helse gir mindre sykefravær. 
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1.4 PLANPROSESSEN 

Kommunedelplanen skal inneholde målsettinger innenfor området idrett og fysisk aktivitet i 

kommunen. Den skal videre lage målsettinger for bygging av og tilrettelegging av anlegg for 

idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Et handlingsprogram for anlegg og øvrige tiltak. 

 

Planprogrammet for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv har vært ute på 

høring og vedtatt i kommunestyret i juni 2016. Etter dette har det vært innkalt til folkemøter 

på Skjervøy og Arnøy for å gi befolkningen mulighet til å komme med innspill til planen. 

 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 11.1 kan det utarbeides kommunedelplan for bestemte 

områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommunedelplanen for et virksomhetsområde 

skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller 

mer. Handlingsdelen skal rulleres årlig. Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv er en tematisk plan uten juridisk bindende virkning når det gjelder disponering av 

arealer. De arealvurderinger som er gjort i planen, må derfor søkes innarbeidet i 

kommuneplanens arealdel for å få rettsvirkning. Arealplanen for Skjervøy Kommune legger 

føringer på fremtidige områder for tilrettelegging anlegg, og friluftsområder. 

 

Fra kommunens side er det en klar forutsetning at de nye tiltakene som foreslås i planen, også 

er forankret i vedtak i Skjervøy idrettsråd.   

 

Hvordan har planen fungert politisk og administrativt i forrige periode. Administrativ har 

planen og spesielt handlingsdelen vær grunnlag for beslutninger og arbeid som er utført. Det 

kan virker som om planen ikke alltid er lagt til grunn når det er tatt politiske beslutninger. 

Dette kan ha sammenheng med at politikerne ikke kjenner godt nok til planen eller føler 

eierskap til denne. 

 

Handlingsdelen har hvert år vært på høring hos idrettsrådet, før den ble lagt frem og vedtatt i 

kommunestyret. 

 

I revisjon av denne planen har   vi har fulgt veilederen for Kommunal planlegging for idrett 

og fysisk aktivitet. Det er tatt med de innsigelser som kom fra Troms fylkeskommune og 

Fylkesmann i Troms ved høringsrunden høsten 2015.  

1.4.1 REVISJON AV PLANEN 

Rullering 

Med rullering menes mindre vesentlige endringer av handlingsprogrammet. Så lenge rullering 

kun medfører endringer på prioriteringslisten av allerede oppsatte anlegg, kan dette delegeres 

til formannskapet i kommunen. Handlingsprogrammet ble sist rullert og politisk behandlet i 

desember 2015. 

 

Revidering 

Med revidering menes en fullstendig gjennomgang av hele planen og saksbehandling etter 

plan- og bygningsloven, med sluttbehandling i kommunestyret. Revisjon gjennomføres 

normalt en gang i hver planperiode. 

Vesentlige endringer av planen skal behandles på samme måte som revidering av planen.    
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1.5 UTVIKLINGSTREKK I KOMMUNEN 

SAMFUNNET 

Fysisk aktivitet og mosjon er en av de vanligste fritidsaktivitetene i befolkningen. Flere og 

flere trener aktivt og ofte, og stadig færre trener aldri. Til tross for at flere rapporterer at de 

trener og mosjonerer på fritiden, har den totale omfanget av fysisk aktivitet gått ned. Dette 

skyldes i stor grad at hverdagsaktiviteten går ned. 

 

Studier viser at norske barn og ungdom bruker en stadig større andel av dagen til stillesitting. 

En stadig lavere andel oppfyller de faglig anbefalingene om gjennomsnittlig minst 60 

minutters daglig moderat fysisk aktivitet. 

 

Voksne som driver idrett eller fysisk aktivitet gjør dette i egen regi, og i stadig større grad i 

private treningssenter. Fysisk aktivitet fremmer livskvalitet og helse. Utfordringen blir å øke 

andelen voksne, eldre og ungdom som oppfyller anbefalingene til fysisk aktivitet på 

henholdsvis 30 eller 60 minutter daglig. 

 

Gjennomsnittlig levealder for det norske folk øker stadig. Materielt sett har vi aldri hatt det 

bedre, men det koster. Vi lever i et samfunn der livsstilssykdommer øker sterkt, og nærmere 10 

% av den voksne befolkningen lever på uføretrygd. I overgangen fra et fysisk arbeidende folk 

til en stadig mer stillesittende hverdag for størstedelen av befolkningen, makter vi ikke å 

kompensere for det faktum at menneskekroppen er skapt til å være i bevegelse. Selv om 

kostholdet er blitt bedre, øker gjennomsnittsvekten på den norske befolkning sakte men sikkert. 

Samtidig akselererer helsevesenets utgifter for å holde oss friske. 

 

KOMMUNEN 

Skjervøy kommune hadde pr. 01.01.16 et innbyggertall på 2 920. Drøyt 80 % av befolkningen 

i kommunen er bosatt på tettstedet Skjervøy. Av kommunens øvrige øyer har Arnøya flest 

innbyggere. Et mindre antall er bosatt på Laukøy, Kågen, Uløy og Vorterøy. Det meste av 

idrettsanlegg er konsentrert om tettstedet, men mindre anlegg for trim, grusbaner, skoleanlegg 

og lysløyper finnes også i distriktet. Trimløyper, turbøker, gapahuker og skilting av turstier er 

med på å få folk mere ut. Tilrettelegging for gående og syklende, er blitt mye bedre i denne 

perioden. Vi trenger en godkjent trafikksikkerhetsplan. 

 

INNBYGGERTALL: 

Kommunens innbyggertall pr. 01.01.16 og prognose for 2020: Det forventes en nedgang i 

antall grunnskoleelever i kommunen i årene fremover. Fra 2016-2020 ser vi 7% nedgang i 

aldersgruppen 6-15 år.  Vi har hatt stor nedgang i denne aldersgruppen over år. I 2007 var det 

472 grunnskoleelever og i 2015 er det 339 grunnskoleelever. Det er en nedgang på 28 %.  

I denne aldersgruppen er det flest som er aktiv i den organiserte idretten i kommunen. Det får 

innvirkning på det tilbudet den organiserte idretten gir. Når vi studerer befolkningsprognosen 

for 2030 og 2040, vil denne aldersgruppen øke betraktelig. Det er viktig å ta høyde for dette 

når vi skal planlegge fremover for denne gruppen. Det blir viktig at vi følger med og ser på 

hva vi kan gjøre for å holde de aktive og legge til rette for et allsidig tilbud. 

 

Det vi også ser av denne prognosen er at den yrkesaktive gruppen går ned og antall eldre går 

opp. Vi må se på hvordan vil legger til rette for de eldre i kommunen med tanke på fysisk 

aktivitet. Aktivitetssenter og dagsenter kan legge opp til ulike aktiviteter og trimgrupper for 

deres brukere. Lag og foreninger er viktige samarbeidspartnere for å nå ut til flest mulig med 
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et tilbud. Friluftsliv er også viktig for eldre, og vi samarbeider med Nord Troms Friluftsråd 

om tilrettelagte tilbud.  

 

 

 

Årstall 2016 2020 2030 2040 

Innbyggertall 2920 2857 2816 3023 

0 – 5 år 185 174 176 186 

6 – 15 år 316 314 315 362 

16 – 22 år 313 261 220  

23 – 66 år 1559 1545 1514 1740(16-66 ) 

67 år – eller eldre 547 563 591 735 

     

     

 

2.0 KOMMUNENS IDRETTS- OG AKTIVITET 

POLITIKK 

 

FORMÅL OG INTENSJON MED PLANARBEIDET I SKJERVØY KOMMUNE 

Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal bidra til å: 

 

● Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder 

for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 

● Gi god koordinering i forhold til andre virksomheter innen friluftsliv og kultur. Sikre 

arealer for lek, fysisk aktivitet, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for 

disse. 

 

● Bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnadene. 

 

● Utvikle gode opplegg for drift og vedlikehold. 

 

● Avklare kommunens og organisasjoners oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser 

ved utbygging og drift av anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 

● Å få større fokus på at folkehelse er et sektorovergripende arbeid. 

 

MÅLUTFORMING: 

Skjervøy kommunes hovedmål for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er: 

 

● Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for alle. 
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DELMÅL 

● Barn og unge er en sentral målgruppe i planen, fordi vi ønsker å påvirke tidlig til gode 

holdninger til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Helsegevinsten er stor ved å være 

aktive helt fra fødselen av. 

 

● Gi muligheten for barn og unge til å utvikle ferdigheter i friluftsliv. 

 

● Drive anleggsutbygging for å gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet. 

 

● Drive en behov- og planstyrt anleggsutbygging. 

 

● Sikre allmennheten fri ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve 

friluftsliv som en helsefremmende, trivsels-skapende og miljøvennlig fritidsaktivitet, 

bevares og fremmes. 

 

● Kunne tilby og legge til rette for tilpasset fysiske aktiviteter for alle aldersgrupper i 

Skjervøy.   

 

● Styrke integreringsarbeidet i kommunen i samarbeid med flyktningetjenesten og med 

lag og foreninger. 

 

2.1 IDRETT, FYSISK AKTIVITET, FRISKLIV OG 

FRILUFTSLIV MED RESULTATVURDERING AV FORRIGE 

PERIODE, DELMÅL OG STRATEGIER/VEIVALG. 

 
I utøvelse av en offensiv og tiltaksrettet politikk for idrett, fysisk aktivitet, friskliv og friluftsliv 

er både kommunen, lag og foreninger og andre aktører avhengig av et nært samarbeid. I dette 

samarbeidet kan vi tilrettelegge for et bredt og kvalitetsmessig godt tilbud til innbyggere i 

kommunen. 

 

Kultursektoren har i lange tider hatt et nært og godt samarbeid mot fylkeskommunen og 

kulturdepartementet i anleggsspørsmål, spesielt mot målrettet utnytting av spillemiddel-

ordningen. Videreutvikling og styrking av dette samarbeidet er et pluss for kommunen i arbeidet 

med å realisere og finansiere både anleggs- og aktivitetsprosjekter. For fylkeskommunen vil et 

slikt samarbeid være viktig i det videre arbeidet med utvikling av en helhetlig idretts – og 

friluftspolitikk, samtidig som det for fylkeskommunen er uhensiktsmessig og lite rasjonelt med 

et samarbeid direkte rettet mot lokale lag, foreninger og grupper. 

 

Gjennom et samspill med skolesektoren er det større mulighet å nå barn og unge og stimulere 

disse til fysisk aktivitet både i skole og fritid. 

 

Organisasjonene i kommunen, representert spesielt ved den organiserte idretten, lag og 

foreninger og friluftslivsorganisasjoner, m.m., vil fortsatt være helt sentrale samarbeidspartnere 

for kommunen. I de ulike organisasjonene legges det totalt sett ned et formidabelt arbeid for å 
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gi ulike tilbud til barn, ungdom og voksne. De bruker også de forskjellige tilskuddsordningene 

som finnes, og får god veiledning fra kommunens saksbehandlere på området.  

 

Gjennom folkehelsearbeidet har man fått etablert anlegg – spesielt gapahuker, bålplasser og 

turløyper -  som er svært populære mål for turer.  Det er også etablert klatrejungel, både på 

Skjervøy og i Arnøyhamn. Fylkeskommunen administrerer tilskuddsordninger til 

friluftslivsformål. 

 

Idrettsrådet i kommunen spiller en viktig rolle som premissleverandør og rådgiver for 

kommunen når det gjelder videre utbygging av anlegg. 

 

 

 

Hva har vi oppnådd i forrige periode: 

 Skjervøy kommune er blitt en folkehelsekommune med folkehelsekoordinator i 50% 

stilling. Kommunen samarbeider med fylkesmann og fylkeskommunen i dette viktige 

arbeidet. 

● Det tverrsektorielle folkehelsearbeidet er satt på dagsorden. 

● Vi har et godt samarbeid med fylkeskommunen når det gjelder tilskuddsordningene. 

● Vi har formalisert samarbeidet med Idrettsrådet og har faste møter. 

● Vi har styrket samarbeidet med lag og foreninger. 

● Vi har gjeninnført aktivitetsstøtte til lag og foreninger. 

 

DELMÅL: 

● Gjennom stimulering til aktivitet og samarbeid internt i kommunen og mellom 

kommunen og lag/foreninger, skal Skjervøy kommune medvirke til utvikling av en 

offensiv og fremtidsrettet politikk for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 

STRATEGIER/VEIVALG: 

● Videreføre og styrke samarbeidet med fylkeskommunale og statlige aktører som 

arbeider med tiltak innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

 

● Videreutvikle det sektorovergripende samarbeidet i kommunen med fokus på helse-

fremmende og trivselsskapende aktivitet gjennom folkehelseprogrammet. 

 

● Stimulere til et sterkt idrettsråd i kommunen og øke innsatsen i forhold til 

kommunikasjon og samarbeid med frivillige lag og foreninger. 

 

● Sette fokus på å få kontakt med uorganiserte grupper. 

 

 

SKOLER, SKOLEFRITIDSORDNINGER OG BARNEHAGER 

Grunnskolen er på mange måter unik, i og med at den er det eneste området som er obligatorisk. 

Alle barn i alder 6-16 år er på skole alle hverdager. Gjennom skolen kan vi nå alle barn og bidra 

til at alle får et positivt forhold til å holde seg fysisk aktiv i en eller annen form. Slik kan vi 

påvirke og forebygge helseplager som følge av inaktivitet. 
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Skolesektorens vektlegging av fysisk aktivitet, både i form av den tilrettelagte kroppsøvings-

undervisningen og den fysiske tilretteleggingen av uteområdene, er svært viktig og avgjørende 

for å nå målene om økt fysisk aktivitet. Sentrale myndigheters mål er alle elever i grunnskolen 

skal ha fysisk aktivitet en time hver dag. Imidlertid har man ennå ikke nådd dette målet, selv 

om fysisk aktivitet har fått et noe større timetall på barnetrinnet. 

 

Det finnes en rekke undersøkelser som konkluderer med at ungdomsgenerasjonen er i fysisk 

forfall og at et høyt antall av dagens barn og ungdom har begynnende belastningslidelser. Sett 

i lys av denne dokumentasjon vil morgendagens voksne være dårlig utrustet for å takle blant 

annet arbeidslivets forventninger og krav. 

 

Det er derfor særdeles viktig å motivere og legge til rette for at barn kan være fysisk aktive, 

både på vei til og fra skolen, i skoletida og på fritida. Dette er kanskje spesielt viktig i trinnene 

8. – 10. klasse der oppslutningen om idrettsaktiviteter på fritiden er sterkt synkende. 

 

Innenfor barnehage og de første årene av grunnskolen vil man legge grunnlaget for barns 

tilhørighet til naturen gjennom aktiv bruk av nærområdene. Det er viktig at utearealer er godt 

tilrettelagt og at tilgjengeligheten til natur i nærområdene er gode. 

 

UNGDOM – AKTIVITET PÅ EGNE PREMISSER 

I overgangen fra barn til ungdom skjer det svært mange endringer. Den enkelte blir mer 

selvstendig og uavhengig. I denne perioden har vi også det største frafallet fra idretten og andre 

organiserte kulturaktiviteter. I plansammenheng bør ungdom i Skjervøy kommune, være et 

sentralt satsingsområde de nærmeste årene. 

 

Det er dokumentert i blant annet en undersøkelse fra Norges Idrettsforbund (Ung og aktiv) at 

det er et stort frafall i ungdomsårene. Totalt sett oppgir ca. 40 % av norske ungdommer at de 

trener i et idrettslag, men dersom man skiller ut de ulike aldersgruppene, ser man store 

forskjeller: 

                                                 8-15 år     ca. 60 % 

                                               16-19 år     ca. 30 % 

                                               20-24 år     ca. 20 % 

 

45 % av ungdommen som slutter i et idrettslag, oppgir at grunnen var at aktiviteten var kjedelig, 

at de mistet interessen. Hvis vi ser på folkehelseprofilen for kommunen, ligger vi over 

landsgjennomsnittet når det gjelder psykisk symptomer/lidelser som har oppsøkt 

primærhelsetjenesten i aldersgruppen 15-29 år. Trivsel i skolen og mobbing kan være en del av 

dette bildet. Vi har lavere skår enn Troms og hele landet på trivsel i skolen i 10.trinn. Når det 

gjelder mobbing ligger 7. trinnet over både Troms og landet forøvrig, mens 10.trinnet ligger 

under både Troms og landet for øvrig.  

 

Frafall i idretten og også i videregående skole, kan kobles opp mot psykisk helse. 

Tradisjonelt sett ivaretar idretten svært mange barn og unge fra tidlige barneår. I frafalls-

problematikken ligger også det faktum at konkurranseidretten ivaretar de beste utøverne best, 

og at tilbudene til de som ikke ønsker å satse på idretten ofte blir skadelidende. Det ligger en 

stor utfordring i å greie å etablere et samspill mellom kommunen og de enkelte organisasjonene 

for å lage gode og tilrettelagte tilbud som kan snu frafallskurven og trekke til seg flere 

ungdommer. Idrettslagene må bearbeides til å ta like stort ansvar for ungdomsgenerasjonen som 
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de gjør innenfor barneidretten. Det må fokuseres på at ungdom kan være en stor ressurs for 

idretten. 

 

Ungdom er på ingen måte en ensartet gruppe som kan behandles likt. Ofte er de viktigste 

grunnene til å drive aktivitet ikke bare aktiviteten i seg selv, men at vennene er med. Samtidig 

vet vi at dagens ungdom har en rekke tilbud å velge i og er kvalitetsbevisst. Det må derfor 

tilrettelegges for kvalitativt gode anlegg og aktiviteter som innbyr til uorganisert aktivitet der 

ungdom kan drive på egne premisser. 

 

Gode og attraktive tilbud til dagens ungdom vil gi en god ballast for de som reiser bort for å 

skaffe seg utdanning og vil kunne bidra til at ungdommen flytter tilbake til hjemstedet. Det må 

gjøres et grundig arbeid for å komme i dialog med ungdommen og følge de strømninger og 

moteretninger som dukker opp, for å kunne gi ungdommen attraktive tilbud på egne premisser. 

 

Hva har vi oppnådd i forrige periode: 

● Ungdomsrådet er revitalisert, er aktive og fremmer saker for ungdom i kommunen. 

● Det er søkt om midler og bygget en Mini-Ramp. 

● Det planlegges crossbane. 

● Læring i friluft i samarbeid med Friluftsrådet (alle skolene deltar) 

● Friluftsgjengen på barneskolen er forankret som et tilbud. 

● Friluftsrådet har arrangert flere tilbud, f.eks. Friluftsskole for barn og Frilufts camp for 

ungdom. 

● Åpen hall på lørdager for ungdom fra 7. klasse og opp til atten år, åpen fra kl. 20.00-

24.00. 

● Helsestasjon for ungdom er et fast tilbud 

 

 

DELMÅL: 

● Få flere barn og unge til å drive med fysisk aktivitet gjennom samarbeid med frivillige 

organisasjoner og etablere tilbud også innen uorganisert aktivitet.  

● Jobbe for at daglig fysisk aktivitet blir integrert i grunnskolen og barnehagene. 

 

STRATEGIER/VEIVALG: 

● Påvirke de ulike organisasjonene til å se på dagens ungdom som en ressurs i 

organisasjonen og at de tilrettelegger for at alle som ønsker det får et tilbud. 
  

● Møte ungdommen i ulike sammenhenger og holde organisasjonene oppdatert når det 

gjelder stadig skiftende strømninger og interesseområder hos ungdom. 

 

● Sette fokus på foreldreansvaret for å aktivisere sine barn og ungdom. 

 

● Dialog med ungdomsrådet i kommunen når det gjelder idrett og folkehelsearbeid, 

prøve å få de inn i ulike råd og utvalg som har med dette arbeidet. 

 

● Legge til rette for aktivitet i sentrum. 

 

● Videreutvikle samarbeidet med Nord-Troms friluftsråd til også å gjelde barnehagene. 
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2.2 DEN ORGANISERTE IDRETTEN OG FYSISK AKTIVITET 

Det legges ned et formidabelt arbeid og et ukjent antall årsverk med frivillig innsats gjennom 

den organiserte idretten i kommunen. Totalt sett er ca. 500 personer i Skjervøy kommune med 

i et idrettslag. Dette utgjør ca. 18 % av den totale befolkningen. I det forebyggende arbeidet 

blant barn og unge er det offentlige helt avhengig av et sterkt og oppegående idrettsmiljø i 

kommunen. 

 

Det er svært vanlig at idrettslagene sliter med å skaffe til veie tillitsvalgte som vil ta ansvaret 

for å lede aktiviteter. Når så voksne aktive utøvere forsvinner fra idrettslaget, er dette et varsku 

om at det blir en stor utfordring å sørge for nye tillitsvalgte for å ivareta aktivitetene i årene 

fremover. 

 

Med det store fokuset på økonomi og møtevirksomhet oppfattes det nok av mange som for 

stor belastning å ta på seg tillitsverv i det lokale idrettslaget. 

 

Tradisjonelt sett har idretten stor oppslutning på sine tilbud om barneidrett, mens det store 

frafallet gjerne kommer i 12-16 årsalderen. Det må legges ned et arbeid i samarbeid mellom 

kommunen og de frivillige lagene slik at ungene får et mest mulig allsidig erfaringsgrunnlag 

fra de ulike idrettene. På denne måten har de unge større valgmuligheter når de kommer i 

tenårene. Sjansene for totalt frafall er mindre dersom de unge i barneårene har fått prøvd ut flere 

idretter. Forskning viser at en slik målsetting med barneidretten også vil bidra til å fremme 

senere prestasjoner i en eventuell idrettskarriere. 

 

Idretten er generelt sett svært konkurranseorientert og for å lykkes, kreves det at man setter av 

mer tid til trening og konkurranser enn tidligere. Denne måten å drive på ser ikke lenger ut til å 

appellere til dagens unge generasjon. Idrettslagene trenger flere medlemmer, og en vei å gå kan 

være å opprette flere mer uforpliktende trenings- og mosjonstilbud både for barn, ungdom og 

voksne, med lavere konkurranseintensitet og høyere sosial profil. 

  

 

Diverse anlegg i Skjervøy kommune: 

 Idrettshall 

 Gymsaler 

 Bassenger 

 Skjervøy stadion, fotballbaner, skistadion med løyper, skøyte- og ishockeybane 

 Skytebane 

 Tilrettelagte frilufts arealer med turløyper, skiløyper, gapahuker, bålplasser i hele 

kommunen 

 Postkassetrim og Ut i NORD 

 

Hva har vi oppnådd i forrige periode: 

● Ny kunstgressbane med flomlys 

● Tilrettelagt mange turløyper og friluftsliv-arealer,  

● Årvikmarka er ferdigstilt 

● Utvidelse av skøytebanen, etablert ishockeybane 

● Nytt klubbhus til sykkel og skøyteklubben 

● Laget ny trase til skiløypene 

● Oppgradert noe lys- skiløypene 



 

14 

● Ny service bu til skiskyting 

● Skytterbanen, standplass 100 meter – elektriske skiver, Begynt å renovere hus 

standplass. 

● Faste arrangement, Romjulsturnering i fotball for alle, Vårturnering fotball 

aldersbestemt, Terminfestet arrangement i fotball, håndball, ski og skiskyting 

● Kultur og aktivitetsmidler fra kommunen som lag og foreninger kan søke på 

 

DELMÅL: 

● Gjennom et utvidet samspill med idretten i Skjervøy kommune skal flere av kommunens 

innbyggere finne seg til rette i idrettslaget, i form av deltakelse i konkurranseidrett eller 

mer uformelle mosjonsaktiviteter. 

● Ønsker å opprette en stilling som idrettsleder/kulturkonsulent i kommunen som tar seg 

av alt som har med idretten, fysisk aktivitet, spillemidler, kontakt med lag og foreninger 

osv.  

 

STRATEGIER/VEIVALG: 

● Stimulere idretten til å etablere aktiviteter som er mindre konkurranserettede og 

forpliktende.  For slik å kunne rekruttere flere medlemmer i idrettslagene, spesielt 

ungdom og voksne/eldre. 

 

● Anlegg for lokal toppidrett og etablere et lokalt tilbud for ungdom som ønsker å satse 

på idrett. 

 

● Planlegge og etablere friidrettsbane i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg 
 

● Legge til rette for friluftsliv for alle, som innebærer flere universell utformede 

friluftslivsareal. 

 

 

2.3 FRISKLIV OG FOLKEHELSEARBEID 
 

Frisklivssentralen er en kommunal helse- og omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre 

levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Målgruppen er 

personer som har behov for støtte til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller 

begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til levevaneområdene. 

Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse. 

 

Frisklivssentralen gir strukturert oppfølging, primært gjennom individuell helsesamtale og 

ulike gruppetilbud innen de nevnte levevaneområdene. Utviklingsområder for 

frisklivssentralen er tilbud om hjelp til mestring av utfordringer knyttet til psykisk helse, 

risikofylt alkoholbruk, lærings- og mestringstilbud og andre tilbud som fremmer mestring av 

egen helse. Frisklivssentralen skal ha oversikt over helsefremmende og forebyggende tilbud i 

kommunen og samarbeide med aktuelle aktører. 

 

Frisklivsresept er en henvisningsblankett som gir tilgang til et tidsbegrenset, strukturert 

veilednings- og oppfølgingstiltak som starter og avsluttes med en helsesamtale. 

 

Skjervøy kommune etablerte Frisklivssentral i oktober 2010. Vi gir et tilbud som er definert 

som et minimum. Tilskudd fra fylkesmann er avgjørende for at vi kan gi dette tilbudet. 
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Folkehelsearbeid betyr samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og fremme 

befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer 

som bidrar til bedre helse. 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1.januar 2012 som en del av 

samhandlingsreformen. Det er blant annet et krav at den enkelte kommune/fylkeskommune 

skal ha oversikt over helseutfordringene. Drøfting av helseutfordringene skal være grunnlag 

for lokale og regionale planstrategier som vedtas av kommunestyrene og fylkestingene etter 

plan- og bygningsloven. 

 

Denne kommunedelplanen inneholder et handlingsprogram for friskliv og folkehelse (Pkt. 

5.0.) Det er tiltak som legger til rette for livsstilsendringer både på individnivå og for 

befolkningen generelt, for eksempel areal til fysisk aktivitet, friluftsliv, samarbeid med lag og 

foreninger, m.m. 

 

Folkehelseprofil for Skjervøy 2016 viser følgende: 

 Lavere utdanningsnivå 

 Flere barn av enslige forsørgere, 15-29år 

 Flere uføretrygdede, 18 – 44 år 

 Færre som trives på skolen, 10.klasse 

 Flere kvinner som røyker 

 Flere med psykiske symptomer/lidelser, primærhelsetjenesten, 15-29 år 

 Flere med psykiske lidelser, legemiddelbrukere 

 Flere med muskel- og skjelettlidelser 

 Flere med Type 2 Diabetes, legemiddelbrukere 

 Antibiotika, legemiddelbrukere 

 

Hva har vi oppnådd i forrige periode: 

● Vi har etablert en arbeidsgruppe og en styringsgruppe for folkehelsearbeidet i 

kommunen. 

● Så vidt startet et arbeid med å kartlegge folkehelseutfordringene i kommunen. 

● Vi har og vært med på etablert flere gode folkehelsetiltak, ex. aktiv skolevei, 

vannaerobic, strikkekafe, svømmekurs, frisklivssentral, FYSAK-trimmen, benker/bord 

ute i naturen, klatrejungel, veiledet om tilskuddsordningene 

● Overtatt ansvaret for den kommunale utstyrsbanken i samarbeid med biblioteket. 

● Etablert en 25% stilling som frisklivsveileder 

● Driftet frisklivssentralen med tilskudd fra fylkesmann, og gitt et individuell tilbud 

innen frisklivsreseptordningen til et stadig økende antall brukere. 

● Driftet tilbud innen fysisk aktivitet, kosthold og røykeslutt. 

  

DELMÅL: 

● Folkehelsearbeidet i kommunen må få større fokus både politisk og administrativt. 

 

● Kommunen skal styrke det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i kommunen. 
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STRATEGIER / VEIVALG: 

● Lage en oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden i 

kommunen. Det vil synliggjøre våre utfordringer og vil være et viktig innspill til 

kommunens samfunnsplan og delplaner. 

 

● Styrke folkehelsearbeidet ved å øke ressursene til frisklivssentralen. 

 

● Samarbeide med virksomhetene om gode folkehelsetiltak. 

 

● Ha fokus på levevaner som kosthold, fysisk aktivitet, bruk av tobakk, alkohol og 

rusmidler. 

 

● Ha større fokus på psykisk helse. 

 

● Forebyggende tiltak for eldre. 

 

2.4 FRILUFTSLIV 

Friluftslivet i form av mosjon langs vei-/turveinettet og fysisk aktivitet i skog og mark utenom 

turveier er de klart største arenaene for mosjon og trening. De lange tradisjonene for aktiv bruk 

av naturen er imidlertid best ivaretatt av den godt voksne generasjonen. I en undersøkelse på 

landsplan oppgir 50 % av gruppen over 50 år at de mosjonerer ute, mens bare 31 % av ungdom 

under 20 år driver utendørsaktiviteter. Vi kan ikke som tidligere forutsette at nærkontakt med 

naturelementet går i arv. Barn og unge som bruker og blir glad i sitt nærmiljø og naturen 

omkring, vil alltid føle tilhørighet til” barndommens dal”. Det å stimulere barn og ungdom til å 

bruke og å trives både i tilrettelagte og ikke tilrettelagte områder, må derfor ses på som et viktig 

virkemiddel for at denne generasjonen skal flytte tilbake til hjemstedet etter for eksempel endt 

utdanning. Friluftslivsaktiviteter for barn og ungdom må derfor prioriteres, men samtidig er det 

et vesentlig poeng at enkelte grupper, spesielt en del eldre, med litt bistand kan bruke 

friluftslivsområder aktivt. 

 

Troms fylkeskommune initierte en kartlegging og registrering av viktige friluftsområder i hele 

fylket. Dette arbeidet er avsluttet i Skjervøy. 

 

I motsetning til den organiserte idretten har ikke kommunen like gode tradisjoner for godt 

samarbeid med friluftslivsorganisasjonene, som for øvrig hos oss er svakere organisert enn 

idretten i Skjervøy. Det er derfor gledelig at det nå er etablert både Nord-Troms Turlag og 

Nord-Troms Friluftsråd 

 

Nord-Troms Friluftsråd ble stiftet 6. november 2014 som et samarbeid mellom kommunene 

Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Friluftsrådet er stiftet med støtte og i nært 

samarbeid med Troms fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund, Ut i NORD, med 

turmål i hele nordfylket er en av oppgavene for det nye friluftsrådet. Utgivelse av turkart og 

friluftsskoler for barn i skoleferiene har også vært prioritert i oppstarten. Friluftsrådet 

vektlegger det å følge opp og samarbeide med de i kommunene som arbeider med folkehelse, 

flyktninger/personer med innvandrerbakgrunn samt skoler og barnehager. Skjervøy kommune 

er vertskommune for friluftsrådet. Folkehelsekoordinator er Skjervøy kommunes 

administrative kontaktperson i friluftsrådet. 
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En rekke undersøkelser bekrefter at friluftsliv har positive virkning på læring, yteevne, den 

mentale helsen og det å mestre stress. Barnehage, skole og SFO når de fleste barn, på tvers av 

sosial status og funksjonsevne. Det er derfor viktig å tilby friluftsaktiviteter her og gjennom 

dette motvirke sosial ulikheter i aktivitets vaner. Naturen er en viktig læringsarena for 

utvikling av ferdigheter og kompetanse i friluftsliv. Viktig også for å skape identitet til stedet 

man kommer fra. Friluftsliv, naturopplevelser og fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO 

kan være viktig for å etablere gode vaner med stor betydning for livskvalitet og helse. 

 

Hva har vi oppnådd i forrige perioden: 

 Friluftsgjengen ved Skjervøy barneskole er et praktisk tilpasset undervisningsopplegg i 

naturen 

● Bistått med å få bygd gapahuker rundt om i hele kommunen 

● Frontet fylkeskommunens tilskuddsordningen innafor FYSAK, friluftsliv m.m. 

● Tilrettelagt turstier, m.h.t. universell adkomst. 

● Kartlagt, beskrevet og skiltet en rekke turløyper rundt om i hele kommunen. 

● Kommunen har vært med på å etablere Nord-Troms Friluftsråd (NTF) og 

folkehelsekoordinator deltar i en arbeidsgruppe i rådet. 

● Kommunen har arbeidsgiveransvar for daglig leder av friluftsrådet. 

● Vi har jobbet med å etablere 10 på Topp i kommunen. Dette arbeidet ble videreført inn 

i UT i NORD. 

● Vi har så vidt startet arbeidet med Aktiv på dagtid og Turvenn (ungdom tar med eldre 

på tur), dette i samarbeid med Nord-Troms friluftsråd. 

● Diverse aktiviteter i samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd, som friluftsskole, 

samarbeid med skole/barnehage, ungdomscamp, ordførertur, m.m. 

● Etablert samarbeid med friluftsrådet ang. læring i friluftsliv med skole SFO og 

barnehage. 

● Utgitt turkart for Skjervøy og de andre kommunene som er med i friluftsrådet 

● Renovert fiskeplassen som er tilrettelagt for funksjonshemmede på Kågen 

● Gir støtte til etablering av frilufts portal i regi av Eidevannet Vel. 

 

DELMÅL: 

● Kommunen har hovedansvar for å sikre friluftslivet arealgrunnlag og ivareta 

allemannsretten. 

 

● At det pågående arealplanarbeidet tar konsekvensen av at det er gjort en kartlegging av 

viktige friluftsområder i kommunen. 

 

● Kommunen skal sikre videreføring av Nord-Troms Friluftsråd. 

 

STRATEGIER/VEIVALG: 

● Delta i og utforme prosjekter som tilbyr friluftslivsaktiviteter rettet mot barn, ungdom, 

eldre og innvandrere/flyktninger. Dette også i samarbeid med Nord-Troms friluftsråd. 

 

● Fortsette med de gode tiltakene som ble etablert i Friluftslivets år og videreføre 

aktivitetene og arbeidet som er påbegynt i samarbeid med Nord-Troms Friluftsråd. 

 

● Videreføre arbeidet med en fornuftig tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøene til 

boligområdene i kommunen for å sikre den daglige bruken av naturen. 
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● Etablere sterkere bånd mot og samarbeid med frivillige organisasjoner som arbeider 

med friluftsliv og med personer med god lokalkunnskap. 

 

● Delta i en revidert kartlegging av friluftsområder i regi av Nord-Troms Friluftsråd. 

 

● Ferdigstille arbeidet med skilting av turløyper og utarbeide informasjonstavler om 

turmuligheter i kommunen. 
 

● Fortsette å tilrettelegge gode friluftsområder for å sikre tilstrekkelig motivasjon for at 

folk skal komme seg ut og delta i friluftslivet.     
 

● Avklare om det er behov for statlig sikring av friluftsområder. 

 

3.0 INFORMASJON OG MARKEDSFØRING 

Kommunen har en sentral rolle i å samordne en helhetlig politikk for fysisk aktivitet og 

naturopplevelser. Den er et bindeledd mellom lag og foreninger og alle offentlige institusjoner 

som fylkeskommunen, departementet og fylkesmannen i alle forhold som angår informasjon. 

God informasjon og veiledning i forhold til krav og dokumentasjon til søknader som 

videresendes, vil kunne bety at det utløses mer tilskudd til organisasjoner i kommunen. 

 

For innbyggerne i kommunen kan det ofte være vanskelig å finne fram til alle de tilbud som 

finnes, enten det dreier seg om aktiviteter i et idrettslag, turstier i nærmiljøet eller når 

svømmehallen er åpen. Her har kommunen en sentral rolle for at informasjon når ut til alle 

innbyggerne i kommunen. Kommunens hjemmeside og Face book-gruppe er sentrale 

virkemiddel for å gjøre publikum kjent med de tilbud som finnes.   

I samarbeid med lag og foreninger og idrettsrådet bør det etableres rutiner for å kunne innhente 

informasjon om alle tilgjengelige aktivitetstilbud i kommunen, for så å publisere det. 

 

Kommunen informere om de tilbud som fremmer fysisk aktivitet og friluftsliv som trivsels- og 

helsefremmende aktiviteter, men er avhengig av et samarbeid med organisasjonene. Det er et 

kontinuerlig arbeid, for slik å kunne rekruttere flere til å delta i aktivitetene. 

 

Hva vi har etablert av kontakt og oppfølging i forrige periode: 

● Rutiner for å kontakte lag og foreninger 

● Legger ut på hjemmesiden tilbud om tilskuddsordninger, kurs og møter 

● Nyheter fra stat og fylkeskommunen, sendes til lag og foreninger og legges ut på 

hjemmesiden 

● Frister for å søke på tilskudd til spillemidler, sendes til lag og foreninger og publiseres 

på hjemmesiden 

● Frister for å søke kultur- og aktivitetsmidler, sendes til lag og foreninger og publiseres 

på hjemmesiden 

● Oppdaterer også Face book - siden til kommunen 

● Folkehelsekoordinatoren legger ut informasjon til de ulike aktivitetsgrupper og 

annonserer i media. 

● Faste kontaktmøter med idrettsrådet 
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20 

 

4.0 SKJEMA FOR REGISTRERING AV ANLEGG OG OMRÅDER  

4.1 SKJERVØY KOMMUNE  - TETTSTEDET 
 

Ordinære/Rehabilitering anlegg 

1. Anleggstype 2. Kategori Sted Eier Størrelse Kvalitet, behov for utbedring G M D 

Klubbhus 1 Idrettsanlegg Idrettsanlegg Skjervøy IK 180+100 kvm Middels, trenger oppussing  X  

Klubbhus 2  Idrettsanlegg Idrettsanlegg Skjervøy IK 120 OK X   

Svømmehall Idrettsanlegg Skjervøy u.skole Kommunen 12,5x25 meter OK X   

Gymsal Idrettsanlegg Skjervøy b. skole Kommunen 8x12 meter OK  X  

Idrettshall Idrettsanlegg Skjervøy u.skole Kommunen 22x44 meter Nytt gulv lagt i 2008 X   

Kunstgressbane Idrettsanlegg Idrettsanlegg Kommunen 64x100 meter Ny 2012 X   

Kunstgressbane Idrettsanlegg Idrettsanlegg Kommunen 64x100 meter Nedslitt etter 15 års bruk    X 

Skytebane Skytebane Isakeidet Skj. skytterlag 100 – 300 meter Under utbedring     

Lysløype Idrettsanlegg Idrettsanlegg Skjervøy IK 4 km (Engnes) Trenger oppgradering  X  

Lysløype Idrettsanlegg Isakeidet Skjervøy IK  Ny høsten 2010 X   

Skistadion Idrettsanlegg Idrettsanlegg Kommunen 30 x 100 meter   X  

Orient. kart Idrettsanlegg Skjervøy Skjervøy IK 1:15000 Nytt i 2009 X   

Skøytebane Idrettsanlegg Idrettsanlegg Kommunen 333 meter Utbedret 2012 X   

Turhytte Kulturbygg Engnes Kommunen 70 kvm    X 

Skiskytteranlegg Idrettsanlegg Idrettsanlegg Skjervøy IK 16 skiver 

Korvinen 

Trenger standplass og utstyrslager, 

Skiver ok 

X  X 



 

21 

 

 

Nærmiljøanlegg 

1. Anleggstype 2. Kategori Sted Eier Størrelse Kvalitet, behov for utbedring G M D 

Fotballøkke Nærmiljø R. Østgårdsvei  Kommunen 20x30 meter Mål, dekke, avskjerming, brukes 

lite/ikke 

  X 

Fotballøkke Nærmiljø Bekkefaret Kommunen 10x20 meter Mål, dekke, avskjerming  mot bekk   X 

Fotballøkke Nærmiljø Eidevannet Kommunen  Må oppgraderes, fotballmål   X 

Alpin mini Nærmiljø R. Østgårdsvei Kommunen 50 meter Må oppgraderes, ryddes for kratt   X 

Ballbinge Nærmiljø Hollendervika Kommunen 13x23 meter Mangler lys, trenger reparasjon  X  

Ballbinge Nærmiljø Skjervøy b.skole Kommunen 13x23 meter OK X   

Naturklatrejungel Nærmiljø Eidevannet Kommunen 600 m2 OK, utvidet 2012 X   

 

Lekeplasser 

1. Anleggstype 2. Kategori Sted Eier Størrelse Kvalitet, behov for utbedring G M D 

Lekeplass Nærmiljø Lailafjellveien Velforening 10x15 meter Mangler utstyr   X 

Lekeplass Nærmiljø Lars Hallens vei Kommunen 10x10 meter Må utbedres   X 

Lekeplass Nærmiljø Nordveien Kommunen 15x20 meter OK   X 

Lekeplass Nærmiljø Campingplass Kommunen 20x20 meter Mangler utstyr  X  

Lekeplass Nærmiljø Spellemannsdalen Velforening  OK  X  

Lekeplass Nærmiljø Hollendervika Kommunen  Mangler utstyr X   

Akebakke Nærmiljø Hollendervika Kommunen  Må rydde skog og montere lys   X 

        X 
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4.2 SKJERVØY KOMMUNE, ARNØY, LAUKØY OG ULØY 
1. Anleggstype 2. Kategori Sted Eier Størrelse Kvalitet, behov for utbedring G M D 

Ballbinge Nærmiljø Arnøyhamn Kommunen 13x23 meter OK X   

Fotballøkke Nærmiljø Arnøyhamn Grunneier 20x50 meter Naturlig slette med gress   X 

Fotballbane Nærmiljø Arnøyhamn Arnøy IL 60x95 meter Avskjerming mot nabo, dekke o.s.v.  X  

Fotballøkke Nærmiljø Lauksletta Kommunen 27x55 meter Avskjerming mot vei   X 

Gymsal Idrettsanlegg Årviksand skole Kommunen 5x10 meter En del oppussing  X  

Ballbinge Nærmiljø Årviksand skole Kommunen 13x23 meter OK X   

Lysløype Idrettsanlegg Arnøyhamn Arnøy IL 1,5 km x 2 Må rehabiliteres  X  

Gymsal Idrettsanlegg Arnøyhamn skole Kommunen 8x12 meter En del oppussing  X  

Svømmebasseng Idrettsanlegg Arnøyhamn skole Kommunen  6x12meter OK X   

Klubblokale Idrettsanlegg Arnøyhamn Arnøy IL 102 Kvm Trenger en del oppussing  X  

Lysløype Idrettsanlegg Årviksand Årviksand IL 1,5 km Rehabilitert 2011 X   

Fotballøkke Nærmiljø Uløybukt Kommunen 35x50 meter Dekke, rydding, lite brukt   X 

Fotballbane Nærmiljø Uløybukt Kommune 35x50 meter Avretting, dekke   X 

Fotballøkke Nærmiljø Nikkeby Kommunen  Trenger opprustning   X 

Naturkl.jungel Nærmiljø Arnøyhamn Kommunen  Ferdig 2011 X   

 

4.3 AKTUELL UTBYGGING AV NYE IDRETTSANLEGG  
ANLEGG/STED UTBYGGER BYGGEPERIODE KOMMENTAR 

Friluftskart Skjervøy Kommunen 2013 - 2016 Påbegynt  

Rullestolløype Eidevannet Kommunen, Eidevannet Vel 2016-2019 Nyanlegg 

Snowboardbakke Kommunen Ikke prosjektert Nyanlegg 
Skytebane 300 m og 100 m Kommunen/Skytterlaget 2014 - 2015 Rehabilitering  
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”Fra molo til molo” Kommunen 2013 - 2014 Nyanlegg 

Rideanlegg på Kågen Privat Ikke prosjektert Nyanlegg 

Eidevannet friluftsområde Kommunen, Eidevannet Vel 2016-2019 Nyanlegg 

Vågavannet friluftsområde Kommunen Ikke prosjektert - regulert Nyanlegg 

Kunstgressbane Skjervøy Kommunen/Skjervøy IK Ikke prosjektert Nytt toppdekke 

Fotballhall Skjervøy Kommunen, Skjervøy IK Ikke prosjektert Nyanlegg 

Lysanlegg ny kunstgressbane SIK, Kommunen 2015-2016 Nyanlegg 

Motorcrossanlegg Skjervøy/Nordreisa MK Ikke prosjektert Nyanlegg 

Kunstgressdekke ”7-er bane” Årviksand Bygdelag Ikke prosjektert Nyanlegg 

Rulleskianlegg SIK-Kommunen 2014 Nyanlegg 

Renovering 

svømmehall/idrettshall 

Kommunen 2015 - 2016 Renovering 

Hollendervika  Alkeveien vel 2017-2018 Renovering,Nyanlegg 

Egnesveien og veien til 

skytterbanen 

SIK, Kommunen  Rehabilitering 

Skiskytteranlegg lysløype SIK  Rehabilitering 

Skiskytteranlegg standplass SIK  Rehabilitering/nyanlegg 

Klubbhus/spiker bu SIK  Rehabilitering/nyanlegg 

Snøkanon SIK, Kommunen  Nyanlegg 

Nye Turstier Kommunen 2016-2017 Nyanlegg 

Friidrettsanlegg SIK, Kommunen Ikke prosjektert Nyanlegg 
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5.0 HANDLINGSPROGRAM FOR FRISKLIV OG FOLKEHELSE  
TILTAK ANSVARLIG(E) OPPSTART KOMMENTAR 

Videreføre frisklivssentralen Folkehelsekoordinator 2017 Tilskuddsordningen hos 

fylkesmann trappes 

gradvis ned og må 

erstattes med kommunale 

midler. 

Frisklivskoordinator 50% K/U-sjef / Administrasjon 2017  

Videreføre FYSAK-trimmen Folkehelsekoordinator I planperioden  

Videreføre NordTroms 

Friluftsråd 

K/U-sjef / Administrasjon I planperioden  

Videreføre arbeidet med 

merking og skilting av 

turløyper 

Folkehelsekoordinator 

K/U- sjef 

2017  

Videreføre tilbud på 

frisklivssentralen til inaktive 

barn og ungdom og de med 

overvektsproblematikk. 

Folkehelsekoordinator I planperioden  

Idrettsleder/kulturkonsulent 

100% stilling 

K/U-sjef / Administrasjon I løpet av planperioden  

Etablere frivillihetssentral Administrasjon 2017  
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Gjennomføre Ung Data i 

samarbeid med Korus Nord. 

K/U-sjef og ungdomsskolen(e) 2017  

1 time fysisk aktivitet om 

dagen i grunnskolen 

K/U-sjef og virksomhetsledere Høst 2017  

Styrke integreringsarbeidet Administrasjon I planperioden  

Kosthold som tema på 

personalmøter/foreldremøter 

Virksomhetsledere 2017  

Noen vinteråpne turstier Teknisk etat I planperioden  

Oppkjørte ski –og gåspor på 

Skattørfjellet i sesongen 

Samarbeid med lag og foreninger I planperioden  

Vinteråpne 

parkeringsmuligheter i 

utfartsområder 

Teknisk etat i samarbeid med MESTA I planperioden  

Vedlikeholde friluftsarealene i 

kommunen 

Teknisk etat I planperioden  

Etablere flere møteplasser Lag og foreninger i samarbeid med 

kommunen 

I planperioden  

Et eget lokale for 

frisklivssentralen 

Administrasjon I planperioden  

Prioritere barn og unge, og 

styrke arbeidet innen psykisk 

helse og rusforebygging 

Administrasjon I planperioden  

Styrke forankringen av det 

tverrsektorielle 

folkehelsearbeidet 

Administrasjon I planperioden  

Utarbeide oversikt over status 

i befolkningens helse, lage 

mål, strategier og tiltak, 

jamfør folkehelseloven §5. 

Administrasjon I planperioden  
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6.0 HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV IDRETTSANLEGG  

6.1 ORDINÆRE  NYANLEGG/ REHABILITERING 
ANLEGGSSTART – FINANSIERING   Beløp i hele 1000 
NR ANLEGG/STED KOSTNADER                        

2017 
                

2018 
              

2019 
             

2020 
   

        K      SM      PR    K   SM    PR   K   SM    PR   K   SM  PR  

1.  Renovering ny del av 

klubbhuset, to trinn 

1000 100 200 200 100 200 200        

2. 2

. 

Rulleskianlegg 

Grunnarbeid 

Asfalt 

 

2420 

2290 

 

700 

 

1009 

955 

 

711 

935 

 

 

400 

         

3. 3

. 

Sekretariat-, speaker- og 

tidtakerbu Skjervøy 

idrettspark 

1000              

4.  Engnesveien og vei til 

skytterbanen – Isakeidet 

første fase 

250              

5.  Fotballhall 7000              

6.  Skytebane 300 m og 100 m 700              

7.  Eksisterende 

Kunstgressbane, nytt dekke 
2500              

8.  Snøkanon 400              

9.  Renovering svømmehall 10 mil              

10.  Ny standplass 

skytterbanen 

140 20 50 70           
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6.2 NÆRMILJØANLEGG 

NR ANLEGG/STED KOSTNADER                        

2017 
                

2018 
              

2019 
             

2020 
   

   K SM PR K SM PR K SM PR K SM PR  

1. 2 
1 

Eidevannet 

Friluftsområde trinn 1. 

(4. trinn) 

3000 50 300 300           

2.  Hollendervika grendelag 219  109 110           

3. 4 
2 

Crossbane 100              

 
3 

Turløype Skjervøy fra 

molo til molo tinn 1 

600              

4 Fotball løkke ved 

Eidevannet 

200              

                

 
FORKORTELSER  K = KOMMUNALT    SM = SPILLEMIDLER    PR = PRIVAT        
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7.0 OPPFØLGING AV PLANEN 

7.1 ÅRLIG OPPFØLGING 

Ved siden av å være et styringsredskap for politikere, skal planen benyttes i administrasjonens 

daglige oppfølging av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. 

 

Punkter som er mangelfulle, eller mangler helt i planen, skal registreres fortløpende, slik at de 

kan inngå ved første rullering. 

 

For at planen ikke skal bli et dokument for skrivebordsskuffen, skal planen rulleres årlig og 

vedtas av formannskapet. Planen skal alltid ut til høring hos Skjervøy Idrettsråd. 

 

I forbindelse med fullstendig revisjon av planen må en forholde seg til plan- og bygnings-loven. 

 

Både årlig rullering og revisjon skal skje i henhold til veilederen i kommunal planlegging for 

idrett og fysisk aktivitet. 

 

7.2 RUTINER FOR REVIDERING OG PRIORITERING AV 

ANLEGGSPLANEN 
Anleggsplanen deles opp i følgende kategorier: 

 

Nærmiljøanlegg 

 

Ordinære anlegg/ rehabilitering av eldre anlegg 

 

1. Forslag på nye planlagte anlegg må innmeldes til kommunen skriftlig. 

 

2. Nye innmeldte anlegg i alle kategorier plasseres i utgangspunktet nederst på prioriterings-                                                               

    lista i sin kategori, og vil gradvis rykke oppover ettersom anleggene over blir realisert. 

 

3. Nye anlegg kan unntaksvis prioriteres høyere på lista dersom særskilte samfunnsmessige   

    årsaker foreligger.  

 

4. Anlegg vil ikke komme inn og bli prioritert på anleggsplanen før skriftlig innmelding er  

    levert kommunen. 

 

5. Søknadsfrist til kommunen er 1. oktober hvert år. 

 

6. Idrettsrådet kommer med sin tilråding innen 15. oktober hvert år. 

 

7. Kommune foretar endelig politisk behandling i løpet av oktober/november hvert år.    
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7.3 HØRINGSINSTANSER 
Plandokumentet sendes: 

 

Skjervøy Idrettsråd 

SIK hovedlaget 

SIK fotballgruppa 

SIK aldersbestemt fotball 

SIK skigruppa 

SIK skiskyttergruppa 

SIK håndballgruppa 

Skjervøy sykkel- og skøyteklubb 

Arnøy IL 

Arnøyhamn bygdelag 

Årviksand bygdelag 

Lauksletta bygdelag 

Skjervøy jeger og fisk 

Skjervøy skytterlag 

Skjervøy videregående skole 

Skjervøy kommune, teknisk etat 

Skjervøy lag og foreninger 

Arbeidsgruppen for folkehelse v/Folkehelsekoordinator 

Ungdomsrådet 

Barneskolene og ungdomsskolene rektor og elevråd 

FAU-skolene 

Særidrettene i Troms v/ Troms idrettskrets 

Nord-Troms Friluftsråd 

Troms fylkeskommune 

Fylkesmannen i Troms 
 

8.0 KART OVER ULIKE OMRÅDER SOM HAR FÅTT 

SPILLEMIDLER OG SØKER OM SPILLEMIDLER
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Skjervøy Idrettspark 
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Årvikmarka 
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Eidevannet friluftsområde 
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