
Kommuneplanens samfunnsdel – handlingsdel, budsjett og økonomiplan 2022-2025 

OPPVEKST, UTDANNING OG KULTUR 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: Tiltak  
 
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 

Renovering b.skolen – 72 

mill 2025  

 

 

IBS prosjekt og TL 

(trivselsledere) i skolene 

 

Øke ressursen i PPT med 

50 % 

Omorganisering for å få 

ppt, helsestasjon og 

barnevern som én enhet 

 

 

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 

IBS prosjekt 

 

Tilbyr kompetanseheving 

 

Utbedring av uteområde 

Prestejorda 

 

 

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 

Ingen leie for bruk av 

lokaler/anlegg 

 

 

 

Råd og utvalg 

 

§ 9A, TL, råd/utvalg 



 
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 

• 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 

Kulturmidler, Ingen leie 

for trening/øving 

Driftsstøtte lag etc 

Kommunal andel/ NTMU 

 

 

 

Investere 2 mill i nye 

seter, kultursalen (2023) 

Nytt lydanlegg (2022) 

 

 

Kr 50 000 årlig til 

arrangement i kulturhuset 

 

 

Legger til rette for UKM 

Kulturskolen 

 

Informasjonsskjerm 

 

 

Samarbeid NTMU – ny 

samarbeidsavtale 
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 

Kultur/driftsmidler 

 

 

Gratis husleie for 

lag/foreninger 



 
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 

Renovering 

sv.hall/idrettshall- 

investering 31 mill 2022-

2023 

Kommunal andel 

spillemidler 

Opprusting lekeplasser: 

100 000 pr år 

Tilskudd lag/forening 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ørjan Marekatt Berthelssen 

 

 

 



HELSE 

Aldersvennlig livsløp bidrar til å fremme livskvalitet for alle. 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: Tiltak   
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 

Kommunedelplan 2021-

22 

Heltidskultur, 2021-22 

Velferdsteknologi – 

fondsmidler og 120 000 

til drift 

 

Utbygging basert på 

behovsanalyse helse 

 

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 

Hverdagsrehabilitering- 

iverksatt 1 stilling 

 

Belyses gjennom 

behovsanalyse 

 

 

 

Aktiv på Dagtid 

 

 

 

Prosjektstilling- 

helsestasjonen fra nov 20 

 

 

Ulike aktiviteter 

gjennom 

frisklivssentralen- 

iverksatt – 50 000 i 

driftsmidler 21-24 

 



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 

Utbygging i henhold til 

behovsanalyse – store 

investeringer 23-24 

Følge opp 

fattigdomsplan og plan 

mot vold i nære 

relasjoner 

 

 

Sette i verk tiltak ihht 

reform «Leve hele livet» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Foto: Ørjan Marekatt Berthelssen 

 



NÆRINGS- OG DISTRIKTSUTVIKLING 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: Tiltak  

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 

Avtale med Halti- 

finansieres via 

næringsfondet 

 

 

Ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Frokostmøter lokalt og 

samarbeid med fylket 

 

 

Kr 250 000 til  Visit 

Lyngefjord (VL) + gått 

inn på eiersiden 

 

 

2 forskningsprosjekt 

innen sjømat 



Stedsutvikling   
 

Stedsutvikling handler om 

tilrettelegging og fysisk 

utforming av lokalsamfunnet 

for å gjøre det mer attraktivt 

for fastboende og besøkende.  

Det er viktig at det jobbes 

med stedsutvikling i et 

langsiktig perspektiv.   

 

• 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 

• 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. 

 

Samarbeid med Nord-

Troms Friluftsråd – tiltak 

pågår 

 

 

 

Brukes i profilering + 

kommunens visjon  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter i samarbeid 

med Visit Lyngenfjord 

 

Friluftslivets ferdselsårer 

– planarbeid pågår 

 

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)  

Politisk fokus 

 

 

 

 

 

Gjennom nær.fondet er 

det utarbeidet 

faktagrunnlag (havn og 

sjømat) 

 

Næringareal: Kollager og 

Sandøra 



 • Jobber for å beholde tiltakssonen som 

virkemiddel   

• Legger til rette og etablerer nye arealer for 

småindustri, servicenæring, bygge- og 

anleggsnæring og tradisjonelle landbaserte 

næringer. 

 

 

 

Sandøra: store 

investeringer i  

næringsareal 180 dekar 

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  

 

 



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 

Politisk påtrykk 

 

Revidering av kystsone-

plan? 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens salg av areal 

til Lerøy 

I samarbeid med Halti 

 

 

 

Ja – i 2022 

 

        SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: Tiltak  

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 

Kr 100 000 til mulig-

hetsstudie Skattør 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkets ansvar 

 

REFA-kai: kr 500 000 

 



• 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  

Landstrømprosjekt med 

tilskudd fra Enova, 1 mill 

i 2021 

Sandøra – næringsareal, 

molo og kai 

 

Områdeplan ferdig 2021 

 

 

Prosjektering 

traileroppstillingsplass: 

250 000 + VA 550 000 

 

 

 

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)  

Prosjekt i Årviksand – 

finansiert av Kystverket 

og kommunen 

 

500 000 til utbedring av 

REFA-akia 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Silja Karlsen 

 

 

 

 

 



KLIMA, MILJØ OG SIKKERHET 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: Tiltak  
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 

Botilbud – fortetting i 

sentrum 

 

 

 

Utbedring Shellkrysset – 

finansiering fra fylket 

 

 

 

Forprosjekt Enova 

1.000.000,- 

2 el-biler anskaffa i 2021, 

3 i 2022 og 2 i 2023 

 

 

 

 

Revidering av kystsone-

plan i 2022 

 

Vedlikeholdsmidler 

50.000,- + tilskudd 

miljødirektoratet.  

Avfallsservice håndterer 

dette.  

 

Miljøfyrtårn i skolene 

Miljøsertifisering av 

rådhuset (2022) 

 



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 

Revidering av helhetlig 

ROS gjennomført i 2021 

og beredskapsplan 2022 

 

 
 

 

 

 

 

Kloakkrenseanlegg i 

Årviksand og 

Arnøyhamn, totalt 3,7 

mill 

UV-anlegg 1.000.000,- 

(2022) 

Gjerde rundt inntaksdam 

200.000,- (2021) 

 

 

 

 



 

       INKLUDERING OG MANGFOLD 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: Tiltak  
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 

 

En rekke tiltak er igangsatt 

blant annet med spillemidler 

 

 

Fritidskort: søknad fra dep. 

ikke innvilga 

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 

 

Har flere tiltak som er 

igangsatt 

 

Alle som kommer til Skjervøy 

som innflyttere, turister eller 

gjester skal føle seg 

• Utvikler en SkjervøyApp der man lett kan få 

informasjon på flere forskjellige språk 

• Informerer digitalt om kommunens tilbud 

 



velkommen og lett kunne 

finne informasjon 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  

Igangsatt 

 

 

 

Samarbeidsavtale mellom 

NAV og flyktningetjenesten 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                 Foto: Ragnhild Steien 

 

 



 

       

BOLIG 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: Tiltak  
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 

 

Hollendervika boligfelt 

Klar for boligbygging 

2022  

St.Hanshaugen? 

Regulering av 

leilighetsbygg, Solstua 

 

21 tomter i Hollendervika 

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 

 

 

 

 

 

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      

      

Tilskudd lekeplass 

100.000 pr år 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartutsnitt, Hollendervika 



KOMPETANSE 

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

tjenesteyting): 

 

Kompetansebehovet innen 

kommunale tjenester må 

samsvare med demografi, 

økonomisk bærekraft og 

organisatoriske og teknologiske 

løsninger 

 

• Flere årsverk innen 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 

 

 

2021-22: heltidskultur, 

kompetanseheving KS 

Agenda 

 

Menn i helse, oppstart 

våren 2021 

 

15 lærlinger, kr 1,5 mill i 

lærlingbuffer 2021 – økt 

ytterligere med 500 000 i 

2022 

 

Regionalt prosjekt ift helse 

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, Campus Nord-Troms 

m/studiebibliotekene og Halti næringshage) 

• Legger til rette for lærlinge- og 

traineeplasser i egen organisasjon 

• Utvikle fag-/ kurstilbudene som gis 

sammen med næringslivet 

 

Avtale med UE 

 

 

 

 

OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samarbeid med Campus 

Nord-Troms 



 


