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1. Innledning: 

 
I henhold til Plan og bygningsloven, § 10-1 skal kommunene minst én gang i hver valgperiode 
utarbeide et strategisk styringsdokument som skal peke på planbehovet i lys av hvilke 
utfordringer kommunen står overfor og hvilke generelle samfunnstrender som gjelder. 
 
Ordlyden i Plan- og bygningsloven §10-1: 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 
planbehov i valgperioden.  
 
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning 

og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal 

gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler 
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.  
 
Som det framgår av lovteksten, skal den kommunale planstrategien vedtas senest ett år 
etter konstituering. Skjervøy kommune har på grunn av kommunereformprosessen avventa 
utforminga av den kommunale planstrategien. Om det hadde blitt et vedtak i juni 2016 om 
kommunesammenslåing, ville planharmonisering med sammenslåingskommunene vært 
hovedfokus. Nå foreligger både kommunestyrets vedtak om å fortsette som selvstendig 
kommune, og Fylkesmannens tilråding, som ikke umiddelbart foreslår at Skjervøy bør gå 
sammen med én eller flere nabokommuner. Utgangspunktet for planstrategien vil derfor 
være at Skjervøy kommune planlegger som egen, selvstendig kommune. Samtidig har 
kommunestyret vedtatt følgende: 
Oppgaver som av hensyn til økonomi, kompetanse eller kapasitet er vanskelig å løse 
internt i kommunen, søkes løst gjennom samarbeid med én eller flere kommuner. Det skal i 
løpet av første del av hver valgperiode utarbeides/revideres eiermelding/ eierstrategier for 
de aksjeselskapene som har flere kommuner som eiere. For å styrke kommunestyrets 
påvirkning/kontroll av de interkommunale samarbeidene, skal dette arbeidet evalueres i 
første del av hver valgperiode. 
 
Skjervøy kommune samarbeider med nabokommuner på en del områder, både politisk gjennom 

Nord-Troms Regionråd og på en rekke tjenesteområder. Både framtidig krav til kompetanse og stram 

kommuneøkonomi kan føre til at det interkommunale samarbeidet stadig må vurderes. Den 

kommunale planstrategien tar derfor også opp dette temaet. 

 



 
 
Den kommunale planstrategien skal både omfatte de overordna kommuneplanene (areal- og 
samfunnsplan) og tverretatlige planer som er viktige i et samfunnsutviklingsperspektiv. I 
tillegg bør planstrategien omfatte revidering/rullering av fagplaner innen ulike 
tjenesteområder. Det er viktig at planer innen spesifikke fagområder henger sammen med 
overordna planer. Planene tilhører derfor et hierarkisk system der overordna planer setter 
premisser for planer nedover i hierarkiet: 

 

På samme nivå som den overordna kommuneplanen, som har en lang tidshorisont, ligger 
også budsjett- og økonomiplanen med et 4-årig tidsperspektiv. 
 

Når de gjelder kommuneplanen, er status som følger: 
Fersk arealplan (fra 2016) og en kystsoneplan (vedtatt i 2015). Samfunnsplanen derimot er fra 
1992. Det er samfunnsplanen som skal peke retning for framtidig utvikling av Skjervøy 
kommune. Revidering av samfunnsplan vil følgelig være et sentralt tema i den kommunale 
planstrategien.  

 
Forslaget til kommunal planstrategi som nå foreligger, har ikke vært gjennom en bred 
medvirkningsprosess (lovteksten sier bør – ikke skal). Det oppfordres derfor til at innspill til 
den foreslåtte planstrategien sendes inn i løpet av høringsperioden, som er på 30 dager. Det 
understrekes at planstrategien ikke har direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere, og 
at det ikke kan rettes innsigelser mot en kommunal planstrategi.  
 

2. Nasjonale og regionale føringer 
 

Kommunens utfordringsbilde vil være styrende for prioritering av planbehov. Her vil både 
Fylkesmannens beskrivelse av kommunens utfordringer og eget statusbilde danne grunnlag. 
I tillegg ligger det føringer i regional planstrategi, regionale fagplaner og nasjonale føringer, 
jfr «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging», vedtatt juni 2015.  
 
Det foreligger regionale planer for både infrastruktur, ulike næringer, klima- og energiplaner 
og planer for friluftsliv og idrett. I tillegg har Nord-Troms Regionråd vedtatt en strategi- og 
handlingsplan for valgperioden.  
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Når det gjelder nasjonale føringer til planlegging, er mange av disse retta mot 
arealplanlegging. Da Skjervøy kommunes arealplan er ny, ivaretas disse føringene gjennom 
arealplanen og refereres ikke her. Viktige nasjonale føringer for samfunnsplanlegging: 

 Involvering i planprosesser  

 Forenkling av planhierarkiet (færre og 
mer helhetlige planer) 

 Effektivisering av planarbeid, bl a med 
aktiv bruk av planforum 

 Digitalisering, bl a i forhold til planregister 

 Hensyn til miljø og klima skal ivaretas i 
samfunnsplanlegginga 

 Helhetlig samfunnsplanlegging som ser 
sektorer i sammenheng, bl a 
næringsutvikling, boligbygging, samferdsel, 
friluftsliv, kulturmiljø m.fl 
Et overordna nasjonalt mål er at planlegging 

skal være behovsstyrt og ikke mer 

omfattende enn nødvendig. 
(www.regeringen.no) 

3. Utviklingstrekk, hovedutfordringer og planbehov 

Nedenfor gis korte beskrivelser av kommunens status og utfordringer innenfor 

tjenesteområdene, og innenfor sentrale samfunnsutviklingsområder som demografi, næring, 

infrastruktur og boligpolitikk. Fylkesmannens vurderinger, som ble presentert 28.09.16 i 

forbindelser med tilråding om kommunestruktur i Troms, tas med der det er relevant.  

 

3.1. Befolkningsutvikling og –struktur 

Skjervøy kommune har hatt et relativt stabilt folketall siden 2000, men det er over tid to 

klare forskyvninger: a) sentralisering – bygdene på øyene har hatt en kraftig 

befolkningsnedgang, mens tettstedet vokser b) antallet barn og unge har gått betydelig ned, 

mens antallet eldre stiger.  

Ei framskriving av befolkningsutviklinga (tall fra SSB, MMMM) gir følgende bilde: 

http://www.regeringen.no/
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD59ir7v_PAhXkAJoKHYIyBzMQjRwIBw&url=https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/plannytt-september-2015/id2439099/&psig=AFQjCNGUwUftnPui99UUg6a0mKcZlR9iuQ&ust=1477825276005096


  

Fylkesmannens kommentar til befolkningsutvikling: 

Skjervøy har hatt en liten økning i folketallet de siste fem år på 1,2 %. I følge 

SSBs prognoser er det estimert en vekst i folketallet på 8,7 % i perioden 2016-

2040. Samtidig er det en vekst blant innbyggere over 80 år på ca. 103 % og en 

liten vekst blant barn mellom 6-15 år (9,8 %). I følge prognosene vil det i 2040 

være 2,4 i yrkesaktiv alder pr. pensjonist (67+) i Skjervøy kommune. 

Vi minner i denne sammenhengen om at utvikling i folketall og 

alderssammensetning er avgjørende for uttelling i inntektssystemet. Videre 

vil endringen i alderssammensetningen, med stor økning i antall eldre, 

kreve at tjenestetilbudet tilpasses for å gi denne gruppen tjenester i henhold 

til lovfastsatte krav. 

Ei befolkning med stadig flere eldre gir utfordringer innen helse og omsorg, og det gir også 

økonomiske utfordringer, der pengene må strekke til å gi omsorgstilbud til stadig flere.  

Et annet trekk ved befolkningsutviklinga i Skjervøy er at befolkninga er blitt flernasjonalt: et 

økende antall arbeidsinnvandrere og mottak av flyktninger setter sitt preg på kommunen, og 

gir økt behov for tjenester både innen flyktningetjenesten, voksenopplæringa, barnehage, 

skole og innen helse. Arbeidsinnvandrere og flyktninger kompenserer for utflytting av 

innbyggere fra 16 år og oppover.  

 

3.2. Økonomi 

Økonomisk balanserer Skjervøy kommune på ei stram line. Siden kommunen ble utmeldt av 

Robek, har det vært fokus på kontroll og oppbygging av en økonomisk buffer. I budsjett- og 

økonomiplanen for 2016-19 ble det lagt inn store investeringer både på barnehage (35 mill) 



og utbygging av Helsesenteret (35 mill). Både kapitalkostnader og etter hvert driftskostnader 

gir store utfordringer på sikt, og det vil bli gjort nye vurderinger ift investeringsbehovet når 

budsjett- og økonomiplanen rulleres.  

Fylkesmannens kommentar: 
Den økonomiske situasjonen i Skjervøy vurderes av Fylkesmannen å være relativt god 

sammenlignet med andre kommuner i Troms, netto driftsresultat har vært forholdvis bra de siste 

fem år, til tross for svinger de enkelte år. Kommunen har de siste årene økt disposisjonsfondet 

som nå er på ca. 15 mill. kr. Vi ser med bekymring på investeringsnivået, som fører til at 

lånegjelden økes med 13 prosentpoeng i henhold til økonomiplanen. Samtidig er det 

bekymringsfullt at kommunen har planlagt med lave netto driftsresultat i samme periode. 

 

 

 

 

 

 

3.3. Folkehelse 

Det er ikke utarbeidet en oversikt over folkehelsetilstanden i befolkningen. Folkehelse er et 

tverrsektorielt område, der kommunen har ansvar for både å kartlegge helsetilstanden hos 

innbyggerne, identifisere årsakssammenhenger og sette inn tiltak som fremmer god helse og 

økt livskvalitet. På bakgrunn av Folkehelsebarometeret kan en peke på noen utfordringer 

(sammenligningsgrunnlag er landet og fylket): 

 Lavere utdanningsnivå ( i befolkninga og i enkelte yrkesgrupper) 

 Andel barn av enslige forsørgere er større 

 Flere arbeidsledige i alderen 15-29 år 

 Flere uføretrygdede i alderen 18-44 år 

 Behov innen pleie og omsorg vil øke i takt med en aldrende befolkning 

Ei kartlegging av helsetilstanden vil gi et bedre og mer eksakt bilde, blant anna av rus og 

psykisk helse, fysisk inaktivitet, trivsel m fl. Slik kartlegging bør foretas i forkant av arbeidet 

med samfunnsplan, og folkehelse er et sentralt tema i en samfunnsplan. 

 

 

 

 

3.4. Bolig 

Skjervøy kommune har en stor boligportefølje med ca 130 boenheter, når en inkluderer 

omsorgsboligene som disponeres av helse- og omsorgsetaten. Størsteparten av boligmassen 

Hovedutfordring, befolkningsutvikling og økonomi:  

 Styrke befolkningsgrunnlaget, slik at inntektene gjennom rammetilskuddet  ikke 

reduseres 

 Planlegge et tjenestetilbud som samsvarer med demografi og økonomisk bæreevne 

 Arbeide for god integrering av arbeidsinnvandrere og flyktninger 

 

 

   

Hovedutfordring, folkehelse: 

 Kartlegge helsetilstanden og innlemme folkehelseutfordringene i 

samfunnsplanlegginga 

 Løfte fram folkehelse som et fellesansvar for alle sektorer 



ligger på tettstedet, men det er også kommunale boenheter i Arnøyhamn og i Årviksand. Til 

tross for et stort antall boliger opplever en boligmangel, og det er ikke alltid at tilbud og 

etterspørsel samsvarer. Det er særlig etterspørsel etter små, rimelige boenheter, og det er 

også behov for flere boliger på Arnøya.  

Skjervøy kommune har inngått såkalt OPS-avtaler med utbygger som gir tilvisningsrett på 

boenheter. Til tross for dette vil det være behov for nye tildelinger, spesielt med tanke på 

mottak av flyktninger. Skjervøy kommune har vedtatt at det skal bosettes 20 flyktninger i 

2017 – samme antall som i 2016.  

 

 

 

 

 

3.5. Næring 

Skjervøy kommune har i perioden 2014-2017 en næringsplan med fokus på følgende 

strategiområder: 

- Fiskeri- og havbruksnæringa 

- Maritime næringer/ offshore 

- Entreprenørskap innen bygg og anlegg 

- Handel/ service/ kultur 

- Reiseliv 

- Landbruk/ reindrift/ mineraler 

- Næringslivets støttepilarer 

Planen skal rulleres i løpet av 2017. 

Næringsstruktur: Store og unike naturgitte ressurser i Skjervøy gir betydelig 

utviklingspotensialer for sysselsetting innenfor sjømat- og opplevelsesnæringer. Sentral 

beliggenhet i kystleia og tettstedets havnefasiliteter er et fortrinn. Andelen produsert sjømat i 

Norge forventes å øke, hvordan økningen slå ut er uavklart, men dette vil få betydning for 

Skjervøy også. Sjømatnæringa er ei viktig næring i kommunen, og det bør i større grad legges 

til rette for vekst i tilknyttede næringer (leverandørindustri). Næringslivet i kommunen er 

hovedsakelig tilknyttet sjømatnæringen. Lokalmiljøet er ellers svakt med hensyn til lokale 

investorer og kapital for næringsutvikling. 

Kommunen innehar et marint og maritimt kompetansemiljø med bedrifter som er koblet til 

nasjonale kunnskapsmiljøer og krevende internasjonale kundemarkeder. 

Kommunesenteret har urbane og rurale kvaliteter, der Skjervøy er en liten by med tetthet og 

nærhet til et variert arbeidsmarked, handels og tjenestetilbud, forenings- og kulturliv, sosiale 

arenaer etc. 

Skjervøy kommune og regionen Nord-Troms har unike kvaliteter i de marine ressursene og 

kystlandskapet. Naturressursene har historisk vært grunnlaget for bosetting og næringsliv på 

øyene. Samtidig representerer naturmiljøet unike kvaliteter som har potensial for å økt 

Hovedutfordring, boliger: 

 Bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel – det er behov for mindre og rimeligere 

boenheter  

 Større gjennomstrømming, slik at kommunale boliger ikke blir permanente boliger 

 Bedre balanse mellom pris på private og kommunale boenheter 

 



verdiskaping innenfor en bærekraftig opplevelsesnæring. Samarbeid mellom bedrifter internt i 

kommunen og regionalt, vil sammen med bedre kommunikasjoner, øke mulighetene for større 

samlet aktivitet. 

Sysselsetting: I Skjervøy er en relativt stor andel av sysselsettingen innenfor 

sekundærnæringer (industri og råvarebearbeidende næringer) og innenfor varehandel, hotell 

og restaurant, hele 26 % av arbeidsstokken for hver av delene (SSB, 4 kvartal 2015). I Troms 

er 15 % sysselsatt i sekundærnæringene og 33 % innenfor varehandel, hotell og restaurant. I 

Skjervøy er 9 % sysselsatt i primærnæringene (jordbruk, skogbruk og fiske), mens tilsvarende 

tall for Troms er 3 %. 

Tall fra NAV september 2016 viser at Skjervøy har 34 arbeidsledige, dvs. 2,3 % av 

arbeidsstyrken. I Troms er 1,9 % av arbeidsstyrken arbeidsledige. 

Tall fra SSB (4.kvartal 2015) viser at Skjervøy har en andel på 16 % som pendler ut av 

kommunen, det vil si at nesten 230 av de sysselsatte. Men pendlerstrømmen går også andre 

veien, 9 % pendler inn til kommunen.  

Samferdsel: Trafikkgrunnlaget i Skjervøy vil øke hovedsakelig basert på vekst i 

sjømatnæringa. Dimensjonen på vegnettet må stå i forhold til behovet. FV 866 trenger ei 

oppgradering til E6-standard, dette inkluderer også ny bru over Skattørsundet. Ei slik 

oppgradering vil være avgjørende for ei videre utvikling av Skjervøy som sjømathovedstad. 

Skredsikringa på Arnøya (Singla) er viktig for næringstransporten ut av øya. 

 

Fergesambandet til/ fra Arnøy er underdimensjonert, sjømattransporten krever plass og større 

regularitet på dagtid. Viktige betingelser for Skjervøy kommunes framtidige attraktivitet og 

utviklingsevne vil være gode kommunikasjoner mellom Skjervøy og Arnøya, og mot E6 og 

Tromsø. 

Potensialet for fremtidig rekruttering av innflyttere er stort både når det gjelder personer med 

lokal tilknytning og andre. Et mer systematisk rekrutteringsarbeid av utflyttere kan bidra til 

dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedutfordringer, næring: 

 Behov for «Skjervøypakke», slik at samferdsel blir dimensjonert ift næringslivets behov 

 Ensidig næringsstruktur 

 Tap av offentlige, statlige arbeidsplasser 

 Mindre andel kompetansearbeidsplasser 

 De tradisjonelle fiskeriene: usikkerhet ift kvoterettigheter og utvikling i landindustrien 



3.6. Kultur- og undervisning 

3.6.1.  Barnehage 

Barnehageområdet har på plass alle planene som kreves i følge barnehageloven og nasjonale 

føringer og forventninger. Det vil være et behov for å revidere, justere og rullere 

handlingsplaner innenfor eksisterende planverk.  

Fylkesmannen uttrykker følgende om tjenesten: 

Når det kommer til barnehage har kommunen per i dag tilstrekkelig kapasitet når det gjelder å 

innfri retten til barnehageplass for barn i aldersgruppen 0-5 år. Antall barn i aldersgruppen 0-5 

år er svak øking fra mot 2030 og deretter en svak nedgang fram mot 2040. Fylkesmannen mener 

at kommunen har tilstrekkelig bemanning til å yte kvalitativt gode tjenester per i dag i de større 

barnehagene, men at det er store utfordringer ved de mindre enhetene. Kommunen jobber aktivt 

med kompetanseheving både internt i kommunen og i samarbeid med Lyngen, Kåfjord, 

Nordreisa, Storfjord og Kvænangen. Fylkesmannen vurderer at kommunen også i fremtiden vil 

få utfordringer med rekruttering av barnehagelærere. Kommunen har 5 kommunale og 1 privat 

barnehage og har dermed valgfrihet på området. Ifølge KOSTRA-tall for 2015 bruker 

kommunen mindre penger på sektoren enn sammenlignbare kommuner/kommunegrupper.  

Kommunalsjef er barnehagemyndighet i kommunen. Oppgavene som myndighet utøves av 

barnehagekonsulent i 50 % stilling. Fylkesmannen mener at kommunen per i dag har 

tilstrekkelige ressurser og kompetanse til å ivareta oppgaven som barnehagemyndighet. 

Kommunen har også interkommunalt samarbeid med Nordreisa og Kvænangen på tilsyn. En 

slik organisering er etter Fylkesmannens mening egnet til å ivareta hensynet til habilitet i saker 

som gjelder barnehage. 

 

Utfordringer på barnehagesektoren: den største utfordringen er arbeidet med flerspråklige 

barn i forhold til språkopplæring, foreldreveiledning og kommunikasjon med 

fremmedspråklige foreldre. Bruken av telefontolk i formelle møter er økende. En må ofte ta 

flere runder med møter med disse foreldre for å skape forståelse for barnehagehverdagen 

og oppklare eventuelle misforståelser. Det er behov for mer kompetanse i forhold til  

flerspråklige barn. 

Det er også en generell økende tendens til mer foreldreveiledning. I tillegg er tidlig innsats et 

prioritert område.  

Når det gjelder forvaltning, er det ønskelig å få et bedre system for klagesaker. 

Bemanning: noen tilsettinger i barnehagelærerstillinger er på dispensasjon for 

utdanningskravet, og dette er et området det må jobbes med.  

 

3.6.2. Grunnskole 

Skoleeier har vedtatt visjon og satsingsområder for grunnskolen. En tiltaksplan for dette 

rulleres årlig. Utfordringsbildet beskrives også i skolenes årsmeldinger og Tilstandsrapporten 

for grunnskolen, som legges frem for politisk behandling hvert år. Kommunen har de siste 



årene renovert skolebyggene, og vi ser at elevtallet etter prognosene vil stabilisere seg rundt 

300 elever. Elevtallet var 472 i 2007 mens det i 2017 er på 320.  

Om grunnskole kommenterer Fylkesmannen: 

Når det kommer til skole ligger kommunen rundt gjennomsnittet i Troms på 

gjennomføring av videregående opplæring. Andelen faglærte lærere i skolen er god. 

Kommunen varierer i skoleprestasjoner og har et gjennomsnittlig godt læringsmiljø jf. 

Skolepotien.no. KOSTRA tallene viser at kommunen bruker like mye penger pr. 

grunnskoleelev som sammenlignbare kommuner. Kommunen har egen PP-tjeneste. 

Fylkesmannen vurderer ut fra dette at kommunen leverer en alminnelig god tjeneste på 

grunnskoleområdet. Kommunens PPtjeneste består av én ansatt, noe som gir en svært 

sårbar tjeneste. Organisering og størrelse kan også gi habilitetsutfordringer for 

kommunen. Kommunen har ikke problemer med å rekruttere og beholde kompetanse på 

skole- og skoleeiernivå. Kommunen har ikke utfordringer når det gjelder kapasitet i 

kommuneadministrasjonen på skoleområdet. 

PP-tjenesten består ikke av én ansatt. Bemanninga er på 1,5 stillinger, fordelt på 2-3 ansatte. 

Interkommunalt PP-tjeneste er drøfta, men sammenligna med nabokommuner med slikt 

samarbeid har det vist seg å være mer kostnadskrevende. Kontoret har tilfredsstillende 

kompetanse, men tjenesten er noe sårbar ift fravær. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.3. Kultur og idrett 

Skjervøy kommune ønsker gjennom Kulturskolen, Kulturhuset, Kinoen og etterhvert 

Kiilgården, å gi befolkningen et bredt kulturtilbud. Kultur har som mål om å skape identitet 

og trivsel, og kommunen ønsker å samarbeide med det lokale sang- og musikklivet for å nå 

målet. I distriktene eier kommunen nedlagte skolebygg som bygdelag disponerer til ulike 

kulturaktiviteter. 

Skjervøy kommune har som mål at befolkning skal kunne være aktiv med trening og 

mosjonering i fritida. Kommune har lagt til rette for dette og bruker midler til drift av 

svømme-, idrettshall og gymsaler. Kommunen samarbeider med frivillige for at det skal være 

et tilbud med skiløyper, skøyte- og hockeybane samt kunstgressanlegg m/flomlys. 

Hovedutfordringer, barnehage og grunnskole: 

 Flere fremmedspråklige barn/elever som i tillegg til norskopplæring har krav på 

morsmålsopplæring 

 Økende antall elever med enkeltvedtak på spesialundervisning 
 Fokus på frafall i videregående opplæring. Dette starter med økt satsing på 

begynneropplæring i barnehage og på småtrinnet.  
 Utforing i forhold til å skaffe kvalifiserte lærere, særlig på Arnøya. Dette skyldes 

bl.a. skjerpede krav til utdanning for å få fast tilsetting og at det pedagogiske 
miljøet er svært lite. 
 

 



Nord-Troms friluftsråd er organisert under kulturetaten i Skjervøy, og gjennom hjemmesida 

Ut i nord med ulike turmål i Nord-Troms -4, har de på kort tid fått stor oppslutning. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

3.7. Helse og omsorg 

Som tjenesteyter vil kommunen få en utfordring med å tilrettelegge for et godt omsorgstilbud til sine 

innbyggere. Dels vil dette være ei utfordring i forhold til kapasitet, da andelen eldre øker radikalt 

etter 2020. Ei anna utfordring vil være å rekruttere nok ansatte innen sektoren, både fordi mange 

ansatte går av for alder i de nærmeste 10-15 år, og fordi antall «varme hender» må øke. 

Som samfunnsutvikler er det viktig at kommunen jobber mot å redusere behovet for helsetjenester, 

gjennom forebyggende arbeid. Med utsikter til dramatisk økning i antall eldre over 80 år er det 

sannsynlig av behovet for omsorgstjenester i kommunen også vil stige. Tiltak som bidrar til at eldre 

kan bo hjemme og holde seg friske lengre må prioriteres. 

Samhandlingsreformen innebærer at kommunen skal i større grad ta ansvar for behandlingstilbud og 

nye brukergrupper. Inngåtte samhandlingsavtaler med spesialisthelsetjenesten pålegger kommunen 

å yte tjenester som før ble gitt på sykehus. 

Den demografiske utviklingen tilsier at det vil bli et økt investeringsbehov samt behov for økt 

bemanning, med påfølgende økte driftskostnader. De økonomiske og rekrutteringsmessige 

utfordringene som følger av dette må imøtekommes gjennom målrettet arbeid med fokus på 

omstilling og innovasjon. 

Fylkesmannens vurdering av kommunens helsetjenester: 

Når det gjelder omsorgtjenester, klarer kommunen i hovedsak å ta imot sine utskrivningsklare 

pasienter fra UNN, kommunen har egne korttidsplasser innrettet mot rehabilitering, og har klart 

å rekruttere helsepersonell til dette. Det er et økt behov for tjenester, både i dag og i fremtida, 

kommunen har behov for omsorgsboliger med heldøgns bemanning og økning av kapasiteten i 

hjemmebaserte tjenester. Det er en lavere andel av de ansatte enn snittet som har utdanning på 

høyskolenivå, og det er færre sykepleiere som har videreutdanning. Kommunen har utfordringer 

når det gjelder videre tjenesteutvikling og rekruttering. Når det gjelder eldreomsorg ligger 

Skjervøy på 60. plass i Kommunebarometeret, noe som er nest best i Troms. Skjervøy har ikke 

oppnådd målene i Demensplan 2015. 

Hovedutfordringer, kultur og idrett: 

 Gi tilbud i hele kommunen som engasjerer og skaper entusiasme 
 Rekruttering til det tradisjonsrike miljøet innenfor korpsmusikk 
 Bruke kultur i integreringsarbeidet med arbeidsinnvandrere og flyktninger 
 Oppgradere den teknologiske utviklinga som har vært på lys, lyd, kino og 

akustikk i Kulturhuset 

 Vedlikehold og drift av idrettsanleggene må prioriteres 
 Ivareta dugnadsånden og ildsjeler 
 Sprengt kapasitet i idrettshallen vinterstid 

 Kommunale egenandeler i spillemiddelordningen til større prosjekt (fotballhall, 
rulleskibane etc) 
 



Når det kommer til helsetjenester drifter kommunen sin egen legevakt, og er selvforsynt innen 

samfunnsmedisin. Begge de nevnte områdene vurderes som sårbare. Kommunen drifter egne 

KADI Ø- hjelpssenger. Det er et stort potensiale for å bedre det forebyggende arbeidet når det 

gjelder personer med psykososiale utfordringer og ungdom som faller ut av videregående skole 

eller arbeidsliv. Kommunen vil ved å stå alene kunne ha utfordringer med å etablere robuste 

fagmiljø, for eksempel primærhelseteam, eller andre typer team som har den tverrfaglige 

sammensetningen som er nødvendig for å løse komplekse utfordringsbilder. Skjervøy ligger helt 

nede på 385.plass i Kommunebarometeret når det kommer til helsetjenester. 

Når det gjelder kommunens rolle som myndighetsutøver innenfor helse har Fylkesmannen i 

Troms i perioden 1.1.2015 til august 2016 ikke mottatt klagesaker fra kommunen. Kommunen 

fatter vedtak etter pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Det er også fattet vedtak etter 

helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. 

 

I forhold til barneverntjenesten ser en at sakene blir stadig flere og vanskeligere. 

Barneverntjenesten i kommunen har tradisjon for å samarbeide med andre instanser som 

skole, PPT, politi helsestasjon m.fl. 

For å opprettholde en god kvalitet i arbeidet og en god akuttberedskap er tiden moden for å 

se på interkommunale løsninger. 

Om barnevernet sier Fylkesmannen: 

Når det gjelder barnevern består Skjervøy barneverntjeneste av 4 fagstillinger, hvorav 2 av 

stillingene er tilført via statlige satsingsmidler. Pr. 30.6.2016 rapporterte kommunen lovbrudd 

knyttet til fristbrudd, manglende tilsyns- og oppfølgingsbesøk for barn i fosterhjem. Kvalitets og 

strukturreformen i barnevernet vil medføre endringer ved at oppgave- og finansieringsansvar 

overføres fra stat til kommunalt barnevern. Dette vil medføre større krav til bemanning og 

kompetanse i den kommunale barneverntjenesten. I prp. 106 L drøftes det bemanningsnorm på 5 

fagstillinger for barneverntjenestene for å sikre mer robuste tjenester. 

Fylkesmannen vurderer at Skjervøy med sine 4 barnevernstillinger ikke har tilstrekkelig kapasitet 

til å opprettholde og utvikle relevant kompetanse og effektiv tjenesteproduksjon. Vi er kjent med 

at det over tid har vært vanskelig å rekruttere og beholde kvalifisert personell. 

 

Når det gjelder myndighetsutøvelse, vil en såpass liten tjeneste heller ikke kunne ivareta krav til 

tilstrekkelig distanse og vil være avhengig av samarbeid med andre. Kommunen selv sier at oppgaver 

som av hensyn til økonomi, kompetanse eller kapasitet er vanskelig å løse internt i kommunen, søkes 

løst gjennom samarbeid med én eller flere kommuner. Fylkesmannen vurderer at kommunen over tid 

har  hatt  utfordringer  i tjenesten  og at dette må søkes løst ved  at kommunen slås sammen eller at det 

inngås formelle interkommunale samarbeid på barnevernssiden. 

 

Kåfjord kommune har på vegne av alle Nord-Troms-kommunene mottatt tilskudd til 

utredning av et samarbeid om barnevernstjenester på tvers av kommunegrensene. Både nye 

oppgaver, økt krav til tjenesten i forhold til akuttberedskap og habilitet tilsier at grunnlaget 

for et samarbeid bør utredes. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.8. Tjenester innen teknisk sektor 

Teknisk sektor er den sektoren som får de fleste innbyggerhenvendelsene og den sektoren 

politikerne ofte peker på når nye samfunnsutviklingsoppgaver skal igangsettes. Det kan dreie 

seg om reguleringsplaner, vann- og kloakkgebyr, utbedring av vei og veilys, snøbrøyting av 

kommunale veier eller andre infrastrukturtiltak. Teknisk sektor drifter også alle kommunale 

bygg, både formålsbygg og kommunale boenheter. Sektoren har også ansvar for 

landbruksforvaltning. Innenfor brann er det etablert et interkommunalt brannsamarbeid, 

mens det lokale brannkorpset ligger under teknisk sektor. 

For stillinger i etaten som krever høgere teknisk utdanning har det vært vanskelig å 

rekruttere. Pr nå mangler VA-ingeniør, til tross for flere utlysninger. Planleggerstillinga har 

også vært vanskelig å rekruttere til. Det løste seg da det ble etablert et interkommunalt 

plankontor. Nå er plankontoret oppløst og kommunens planleggerstilling står vakant. Dette 

er utfordrende for kommunen i forhold til å løse samfunnsutviklingsoppgaver. 

Fylkesmannens vurdering: 
Skjervøy kommune mangler kapasitet og kompetanse på planlegging til å løse fremtidige 

planoppgaver. Kommunen er ikke i stand til å rullere planer i takt med samfunnsutviklingen og 

de forventningene plan- og bygningsloven stiller til dette. Kommuneplanens samfunnsdel er fra 

2001 og kommuneplanens arealdel er fra 1993. En ny versjon av arealdelen er utarbeidet i 2016 

og er gjenstand for drøfting med Fylkesmannen og mekling med Sametinget. Kommunen 

mangler kompetanse og kapasitet til å produsere digitale kart og oppmålingstjenester. I tillegg 

mangler kommunen kompetanse og kapasitet innenfor samfunnssikkerhetsområdet for å ivareta 

kravene i sivilbeskyttelsesloven. 

Kommunen mangler oppdatert kommuneplan. Kommunen løser alle sine utviklingsbehov gjennom 

bruk av reguleringsplaner og dispensasjoner. Kommunen mangler derfor overordnet politisk 

forankring til langsiktig arealbruk og samfunnsutvikling. Skjervøy kommune har relevante 

politiske utvalg, men kan mangle forståelse for muligheter og begrensninger ved bruk av plan- og 

bygningsloven som politisk styringsverktøy. Det manglende overordnede planverket kan påvirke 

rettsikkerhet eller likebehandling i kommunen. Det kan medføre at det ikke tas tilstrekkelig 

relevante hensyn i myndighetsutøvelsen. 

Kommunen har til nå ivaretatt krisehåndtering ved hendelser, men det mangler systematisering 

og forutsigbarhet av samfunnssikkerhetsoppgavene. Mangel på risiko- og sårbarhetsanalyse 

Hovedutfordringer, helsetjenester: 

 Økt tjeneste- og ressursbehov i eldreomsorgen  
 Flere og mer komplekse oppgaver for kommunen  
 Organisere og gjennomføre omstilling og innovasjon slik at et framtidig 

helsetilbud er tilstrekkelig i forhold til behov og bærekraftig i forhold til 
økonomi 

 Rekruttering og kompetanse  
 Ivareta barnevernstjenesten på en trygg måte mht stabilitet, habilitet og 

akutt beredskap 



medfører at andre aktører ikke nødvendigvis har kjennskap til kommunens risiko- og 

sårbarhetsbilde. Dette kan medvirke til redusert bistand fra andre etater når hendelser inntreffer.  

Skjervøy kommune mangler kapasitet og kompetanse på samfunnsutvikling, langsiktig 

planlegging og håndtering av nye oppgaver. Kommunen mangler en robust organisasjon som kan 

ivareta samfunnssikkerhet i langsiktig planlegging. 

Bortsett fra VA-ingeniør og planlegger har teknisk etat bemanning som ivaretar både de 

daglige oppgavene innen boligforvaltning, byggesak, landbruk og kart og oppmåling. I tillegg 

har kommunen kjøpt inn tjenester for å få på plass renoveringsplaner for vann og avløp. Det 

er også kjøpt inn arkitekttjenester i forbindelse med planlagte utbyggingsprosjekt innen 

helse og barnehage.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Interkommunalt samarbeid 

Skjervøy kommune deltar i en rekke interkommunale samarbeid. Som det går fram av 

oversikten, deltar kommunen innenfor ulike tjenesteområder. I tillegg til de allerede 

eksisterende samarbeidene vil det i perioden også bli aktuelt å drøfte nye samarbeid. Nye 

oppgaver, økt krav til kompetanse og/eller kvalitet kan føre til at det totalt sett er en bedre 

løsning å gå sammen om oppgaver enn å løse dem alene. Eksempler på slike 

samarbeidsområder kan være plan, barnevern og skatt. 

Med et omfattende omfang av interkommunale samarbeid er det også viktig å fokusere på 

rapporteringsrutiner og organisering, for at slike samarbeid ikke går under «den politiske 

radaren».   

 

 

 

 

 

 

Hovedutfordringer innen tekniske tjenester: 

 Rekruttering av ingeniørkompetanse 

 Vakant planleggerstilling svekker samfunnsutviklingsrollen 

 Omstrukturering av den kommunale boligforvaltninga, slik at drifta blir mer 

effektiv 

 Arbeid med forskrifter og planer må prioriteres, slik at ikke all tid brukes på drift 

 Gårdskart mangler 

 Digitalt planregister 



 
Tjeneste 

Type samarbeid 
(interkommunal
t samarbeid eller 
vertskommune- 
samarbeid) 

 
Ansvarlig 
leverandør 
(kommune/
selskap) 

Samarbeidskommuner 

N
o

rd
re

is
a

 

Sk
je

rv
ø

y 

K
å

fj
o

rd
 

K
væ

n
a

n
g

en
 

St
o

rf
jo

rd
 

Ly
n

g
en

 

Utdanning Delt ansvar Nord-Troms 
Studiesenter 

X X X X X X 

Barnehagetilsy
n 

Uformelt Nordreisa X X  X   
  Bibliotek Uformelt  X X X X X X 
Skole 
(Regionkontor) 

Vertskommune Skjervøy  X X X X X X 

Krisesenter Vertskommune Tromsø X X     
Jordmor Vertskommune Nordreisa X X X X   
DMS Vertskommune Nordreisa X X X X   
Innkjøp Vertskommune Storfjord X X X X X X 
Skogbruk 
skogmester 

Vertskommune Lyngen/Nordr X X X   X 
Skadefelling Vertskommune Lyngen  X    X 
Veterinær Vertskommune Nordreisa X X X X X X 
IKT Interkommunal

t samarbeid 

Skjervøy/ 
Kåfjord 

X X X X X  

Brann Interkommunal
t samarbeid 

Kvænangen X X X X   

Arbeidsgiver- 
kontroll (delv) 

Vertskommune Tromsø X X X X X X 

Avfall AS Nordreisa X X X X X X 
Kvenkultur IKS Nordreisa X X X X X X 

Nord- Troms 
Friluftsråd 

Interkommunal
t samarbeid 

Skjervøy X X X X   

Museum AS Nordreisa X X X X X X 
Revisjon IKS  X X X X X X 
K-sekretariat IKS  X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedutfordring, interkommunale samarbeid: 

 For liten politisk kontroll 

 Organisering av samarbeid som gir god tjeneste til tross for lange avstander 

 Distribuert modell eller sentraliseringsmodell? 



5. Prioritering av planoppgaver 

Ansv. Plan Høst 
2016 

Vår 
2017 

Høst 
2017 

Vår 
2018 

Høst 
2018 

Vår 
2019 

Høst 
2019 

 Kommuneplan:        

RM Budsjett- og økonomiplan        
RM Bemanningsplaner Pr 1.9. Pr. 1.1. Pr.1.9. Pr 1.1. Pr 1.9. Pr 1.1. Pr 1.9. 

RM Samfunnsplan        

 Kommunedelplaner:        
K-U KDP: idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv 2017-2025 
       

H-O KDP: helse og omsorg        

K-U KDP: oppvekst og utdanning        

RM- SS Samfunnssikkerhet og 
beredskap: Helhetlig ROS og 
beredskapsplan 

       

MN Strategisk Næringsplan        

 Sentrumsplan (ekstern 
kompetanse) 

       

         
 Temaplaner:        

K-U Rammeplan for kulturskolen        

K-U Den kulturelle skolesekken - 
handlingsprogram 

       

NTSS Kompetanseplan for lærere – 
interkommunal plan 

       



Ansv. Plan Høst 
2016 

Vår 
2017 

Høst 
2017 

Vår 
2018 

Høst 
2018 

Vår 
2019 

Høst 
2019 

H-O Rekrutterings- og 
kompetanseplan innen helse og 
omsorg –interkommunal plan 

       

K-U Kompetanseplan for 
barnehagene 

       

K-U Tilsynsplan - barnehagene        

H-O/K-U Plan mot vold i nære relasjoner        
MN-T Avfallsplan i havn        

T Trafikksikkerhetsplan        

T Energi- og klimaplan, 
interkommunal plan (?) 

       

T Vedlikeholdsplaner – 
kommunale boliger/formålsbygg 

       

T Rehabiliteringsplaner for vann 
og avløp (inkl forprosjekt) 

       

IKT IKT-sikkerhet – revidering av 
sikkerhetshandbok og ROS-
analyse, interkommunalt 

       

RM Boligsosial handlingsplan – 
rullering av handlingsdel 

       

Flykt. 
tjenesten 

Retningslinjer i arbeidet med 
flyktninger 

       

H-O Plan for demensomsorg        



Ansv. Plan Høst 
2016 

Vår 
2017 

Høst 
2017 

Vår 
2018 

Høst 
2018 

Vår 
2019 

Høst 
2019 

H-O Plan for kreftomsorg og 
lindrende pleie 

       

H-O Plan for psykisk helse og rus 
(revidering) 

       

RM Revidering av 
permisjonsreglementet 

       

RM Revidering av reglement for 
fleksibel arbeidstid 

       

         
         

 Reguleringsplaner:        

 Prestegårdsjorda        
 Revidering av reguleringsplan for 

Steinbruddet 
       

 Revidering av eldre 
reguleringsplaner på Skjervøy 
tettsted 
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