
 

Kommuneplanens samfunnsdel - planprogram: 
1. Innledning 

Skjervøy kommunes gjeldende samfunnsplan ble sist vedtatt i 1978!!. Det har vært arbeidet med 
rulleringer etter den tid, men ingen helhetlig samfunnsplan er vedtatt på 40 år! Tida er derfor 
overmoden for å drøfte veivalg og strategier for det framtidige Skjervøysamfunnet. I forbindelse med 
behandling av den kommunale planstrategien vedtok kommunestyret i sak 1/17 at arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel skulle prioriteres. 

Det stilles i dag strengere krav til at kommunene har planhierarkiet på plass, og at det kjøres 
grundige prosesser når planene utformes. Plan- og bygningsloven hjemler prosessen, som blant anna 
skal gi berørte parter muligheter for medvirkning. For kommuneplanens samfunnsdel betyr dette at 
innbyggere, både som enkeltindivid og som del av grupperinger, skal gis anledning til å komme med 
innspill og respondere på høringsforslag. Også myndigheter på statlig og fylkesnivå skal gis mulighet 
til medvirkning underveis. 

Planprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel er førsteetappen i planprosessen. Hovedformålet 
med planprogrammet er å: 

• Peke ut hovedområdene for planen – en samfunnsplan kan inneholde svært mange tema og 
undertema, og det er derfor viktig å prioritere områder som er særlig relevante for Skjervøy 
kommune. 

• Legge en plan for medvirkning – på hvilke måter skal innbyggere, ansatte, lag og foreninger 
mfl få mulighet til å bidra med innspill og respons? 

• Sette en tidsplan for prosessen fra start til mål 
• Organisere planprosessen 

For å kunne stake ut veien framover, er vi avhengig av å ha et bilde at status. De siste to-tre åra har 
det vært gjennomført en rekke utredninger, særlig i forbindelse med kommunereformen. I tillegg ble 
det i 2017 gjort et grundig arbeid med å kartlegge svært mange faktorer som påvirker folkehelsa. 
Nettopp folkehelse er én av grunnsteinene i et samfunn, og resultater fra denne kartlegginga vil bli 
trukket inn i kommuneplanens samfunnsdel. 

2. Kunnskapsgrunnlag 

Her følger en oversikt over kunnskapsgrunnlaget for utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel: 

Interne utredninger og planer: 

Interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy 2014-2026 
Kommuneplanens arealdel for Skjervøy kommune 2015-2027 
Kommunereform – statusbilde for Skjervøy kommune 2016 
Kommunal planstrategi for Skjervøy kommune 2016-19 
Regional rekrutterings- og kompetanseplan 2016-2020 (Nord-Troms) 
Ressursanalyse utarbeidet av Bedriftskompetanse, 2016 
Ungdataundersøkelse, 2017 
Helhetlig ROS for Skjervøy kommune, 2017 
Oversikt over folkehelseutfordringer i Skjervøy kommune, 2017 



Sjømatkommunen Skjervøy: Nord-Norges største havbrukskommune, 2017 
Mer gods på sjø i Nord-Troms (godsstrømanalyse), gjennomføres i 2018. 
Årsmelding 2017 
Budsjett- og økonomiplan 2018-2021 

Regionale planer og strategier: (ikke uttømmende liste, men de som særlig er relevante) 
Regional planstrategi – kunnskapsgrunnlaget 2015 
Fylkesplan for Troms 2014-2025 
Regional transportplan for Troms 2017-2029 
Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025 
Regionalplan for landbruk i Troms 2014-2025 
Strategi for maritim næringsutvikling i Troms 
Havbruksstrategi for Troms 
Strategiplan for videregående opplæring i Troms 2018-2021 «Samspill for læring» 

Nasjonale føringer: 

• Gode og effektive planprosesser 
• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

Kunnskapsgrunnlaget som foreligger anses som tilstrekkelig for utarbeiding av 
kommuneplanens samfunnsdel. Det vil derfor ikke bli satt i gang større utredninger innenfor 
enkeltområder som del av planprosessen.  

3. Visjoner, verdier og overordna mål 

Visjon: I 2006 ble det arbeidet med ei revidering av Skjervøy kommunes samfunnsplan. Den 
ble ikke ferdigstilt, men i utkastet som foreligger, presenteres visjonen «Leve og bo i 
Skjervøy kommune». I de eldre samfunnsplanene er det ikke utforma visjoner. Det kan 
derfor tyde på at Skjervøy kommune ikke har en vedtatt visjon for kommunen som helhet.  

Hva er en visjon, og hvilken funksjon skal den ha? Det finnes ulike definisjoner av visjon, men 
visjonen skal med noen få ord uttrykke vei- og verdivalg. Visjonen skal altså vise vei – 
nedenfor illustrert med fyrlykta på Skjervøyskjæret. Det er vanskelig å uttrykke visjoner, som 
ikke blir floskler eller selvfølgeligheter. Visjonen skal formidle en samstemt oppfatning av i 
hvilken retning Skjervøy kommune skal bevege seg i de neste ti-åra.  Den ikke-vedtatte 
visjonen fra 2006, «Leve og bo i Skjervøy», gir i liten grad retning, og det vil derfor anbefales 
å utarbeide en ny visjon.  

En visjon kan også brukes i profileringsøyemed. Slik det er nå, har ikke Skjervøy kommune et 
politisk vedtatt grunnlag for profilering. Bortsett fra bruk av kommunevåpenet, brukes ulike 
uttrykk når kommunen presenterer seg utad, for eksempel ved rekruttering av arbeidskraft 
eller møter med næringsliv. «Kystbyen i Nord-Troms» har vært brukt i en del annonsering, 
men ikke alle mener dette uttrykker Skjervøy kommune, bare tettstedet.  En annen variant 
er «Skjervøy – en attraktiv kystkommune».  Ingen av disse to eksemplene kan betegnes som 
visjoner, da de ikke kan betegnes som retningsvisere. 



 

 

Visjon – ei fyrlykt som viser leia           Foto: Trond Østvang 

Innenfor grunnskolen finnes en politisk vedtatt visjon: «Vi bygger framtidas kompetanse i 
lokalsamfunnet».  Dette er en visjon som vektlegger kompetanse som et bærende element i 
samfunnet – ikke bare generell kompetanse, men kompetanse i tråd med kommunens 
behov.  

Det er ikke gjort tilsvarende vedtak om visjoner på andre tjenesteområder. 

Verdi: Innenfor kommunal tjenesteyting har det i 2017 vært arbeidet med verdier. Det har 
vært kjørt grundige prosesser blant de ansatte for å drøfte seg fram til hva som skal 
kjennetegne tjenestene i Skjervøy kommune. Disse fire verdiene løftes fram: handlekraftig, 
inkluderende, kompetent og utviklende. Fra virksomhetsnivå til overordna nivå arbeides det 
nå med kjennetegn (handlinger) for hver verdi. På et overordna nivå kan verdiene 
konkretiseres slik: 

 

 

 

 



 

For at verdier skal få reell betydning, må de brukes både i medarbeidersamtaler, ved 
rekruttering og i kontinuerlig vurdering av hvordan vi yter tjenester overfor 
brukere/innbyggere. 

I kommuneplanens samfunnsdel bør de overordna visjonen(e) vektlegges. I framtidige 
kommunedelplaner kan det også være aktuelt å utforme visjoner på tjenesteområder. 

4. Tema og undertema: 

I oversikt over folkehelseutfordringer, som ble behandla i kommunestyret i sak 44/17, ble 
følgende vedtatt: 

Den fremlagte oversikten tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og 
andre relevante kommunedelplaner.  
 
Når det skal gjøres et utvalg av tema/undertema, er det naturlig å ta utgangspunkt i de fem 
hovedområdene oversikten peker på som særlig utfordrende for Skjervøy kommune: 
 
Lavt utdanningsnivå: 40 % av Skjervøys befolkning har bare grunnskole som utdanning, og 
nivået på grunnskoleutdanninga i form av grunnskolepoeng er lavere enn både landet og fylket. 
Hvorfor er lavt utdanningsnivå så problematisk? Statistisk sett er utdanningsnivå en viktig 
premiss for mange indikatorer som igjen påvirker helsa vår. Med lav utdanning er sjansen for å 
havne utenfor arbeidsmarkedet større, noe som igjen får økonomiske og sosiale konsekvenser. 
Tilknytning til en arbeidsplass er én av hovedpilarene vi baserer våre liv på, og uten fagutdanning 
eller høgere utdanning er det liten robusthet i forhold til et skiftende arbeidsmarked. Lavt 
utdanningsnivå har ikke bare betydning for attraktiviteten i arbeidsmarkedet. Statistisk sett er 
personer med lav utdanning overrepresentert i forhold til mange livsstilsykdommer. Kunnskap 
om kosthold og helse henger sammen med det allmenne utdanningsnivået. Holdning til 
utdanning i lokalsamfunnet må derfor endres, og kvaliteten på utdanninga må forbedres. 



Økt behov innen eldreomsorg: En større andel av Skjervøys befolkning vil utgjøre gruppe 
67 år og eldre. Selv om den generelle tendensen er at vi holder oss friskere lengre, vil behovet for 
helsetjenester øke. Flere må sysselsettes innen eldreomsorgen, og de eldre vil befinne seg kortere 
tid på institusjon. Morgendagens eldre vil teknologisk være mer oppdaterte og kunne nyttiggjøre 
seg teknologiske hjelpemidler, slik at de kan bo hjemme. Det offentlige vil ikke alene kunne 
handtere morgendagens eldreomsorg – vi blir avhengig av frivillige som kan yte tjenester for 
hjemmeboende eldre. 

Polarisering: Svært mange av folkehelseindikatorene viser at samfunnet er i ferd med å 
polariseres. Økonomisk er det færre som holder til i et midtsjikt, mens ytterpunktene blir større. 
Det er mange husholdninger i Skjervøy som sliter med å klare de økonomiske forpliktelsene, 
samtidig som mange har svært god økonomi. Siden økonomi er avgjørende for deltakelse i 
aktiviteter, vil den svakeste sosioøkonomiske gruppa også henge etter. Aktivitet-inaktivitet følger 
altså i stor grad de samme linjene. Tiltak som for eksempel «Utstyrsbanken», som skal dempe på 
skillelinjene, har bare begrensa effekt. Er det for stigmatiserende å låne snowboard og ski når en 
ikke har råd til slikt utstyr selv? Polarisering kan sette fellesskapet på prøve. 

Integrering: Skjervøy er etter hvert blitt et samfunn besående av innbyggere med ulike 
kulturer og morsmål. Det vil være avgjørende for alle innvandrere at de gjennom språkopplæring 
og arbeidspraksis så snart som mulig kan gå inn som ordinære arbeidstakere og innbyggere. 
«Kulturelt utenforskap» har både sosiale og økonomiske konsekvenser, så det påhviler både 
kommunen og næringslivet et ansvar for å arbeide for god integrering. Det er også viktig å finne 
et balansepunkt i forhold til hva som er mulig å få til. Samtidig må en regne med at 
globaliseringa av arbeidskraft vil fortsette, og det styres av krefter utenfor politikerens kontroll. 

Livsstilsendringer: Det viser seg at Skjervøys befolkning innenfor mange kategorier scorer 
dårligere enn fylkes- og/eller landssnittet. Forklaringene på hvorfor det er slik, er ikke enkle. 
Skjervøy kommune har høgt sykefravær og et høgt antall uføre. Folkehelseprofilen viser at 
befolkninga kommer dårlig ut i forhold til mange livsstilssykdommer, og ungdomsskoleelevenes 
vurderinger av kosthold, egen helse og trivsel viser samme tendens. Kunnskap om hva som er 
positivt og hva som er negativt i forhold til folks helse, er kjent, men det er en vei å gå før denne 
kunnskapen omgjøres til praksis i hverdagen. Her er ingen «quick-fix» - det må holdningsendring 
til. Vi må rett og slett bli mer robuste til å takle hverdagens store og små utfordringer, og vi må 
anvende kunnskapen om god helse på oss selv. (Utdrag fra oversikt over 
folkehelseutfordringer, 2017.) 

De fem hovedområdene går over i hverandre, og de er sektorovergripende. For å kunne 
konkretisere målsettinger og tiltak i en plan, vil det være nødvendig å bryte dem ned i flere 
undertema. Også områder som ikke direkte dekkes av disse fem hovedområdene kan være 
aktuelle. 

I høringsrunden for den kommunale planstrategien kom det innspill fra sektormyndigheter 
og fra Fylkesmann og Fylkeskommune, som kan tas med som tema/undertema i 
kommuneplanens samfunnsdel. Relevante innspill fra høringsrunden er tatt med i oversikten 
over tema og undertema. 



På bakgrunn av grunnlagsmaterialet som foreligger, innspill til den kommunale 
planstrategien og en generell oppfatning av hvilke områder som særlig bør drøftes nærmere, 
foreslås følgende hovedtema og undertema: 

Tema Undertema: 
Helse Kompetanse 
 Forebyggende helsearbeid 
 Dimensjonering av helsetjenester ift demografi 
 Frivillighet 
 Kompetansebehov 
Bolig Omsorgsboliger 
 Boligbehov ift ulike målgrupper 
  
  
Næringsutvikling Transport og infrastruktur 
 Kompetanse 
 Sentrum-distrikt 
 Arealbruk 
 Primærnæringer - areal 
Samfunnssikkerhet og beredskap Frivillighet 
 Forebygging ift uønskede hendelser 
  
  
Oppvekst, utdanning og kultur Dimensjonering av framtidig barnehage- og 

skoletilbud 
 Friluftslivsaktiviteter 
 Frivillighet 
 Kompetansebehov 
Integrering og mangfold  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. Organisering 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel er, sammen med arealdelen, det viktigste politiske styringsverktøyet. 
Det er derfor viktig at planen har god politisk medvirkning og forankring. Formannskapet vil derfor ha 
en sterk medvirkningsrolle i arbeidet og vil bli løpende orientert gjennom BØP. Prosjektleder har 
hovedansvaret for planlegging og koordinering av arbeidet, og har ansvaret for at planen ferdigstilles 
som en enhetlig dokument. Det opprettes arbeidsgrupper for hvert av hovedområdene. Hver 
arbeidsgruppe har en gruppeleder som sørger for at det blir utforma drøftingsnotat. Gruppelederne 
har også ansvar for at det gjennomføres temamøter og medvirkningsarenaer for sitt hovedområde. 
På disse møtene vil også formannskapet inviteres. Det kan være en idé at formannskapet fordeler seg 
på de ulike gruppene.  

6. Medvirkning 

Det følger av plan- og bygningsloven at det skal legges opp til en åpen og bred medvirkning i 
lokalsamfunnet. Erfaring fra anna planarbeid tilsier at det kan være utfordrende å få «mannen eller 
kvinna i gata» engasjert, slik at medvirkning blir reell. Det er avgjørende for resultatet og 
legitimiteten at mange har deltatt i planlegging – gode ideer finnes hos elever, i næringslivet, hos 
pårørende, i eldrerådet og ungdomsrådet, hos ansatte og ikke minst ved kafébordene. For å nå ulike 
grupper er det viktig å legge til rette for medvirkning gjennom både fysiske møter og sosiale medier. 
Møter bør også legges utenfor rådhuset. Skoler, samfunnshus i distriktet og kaféer bør benyttes, slik 
at ikke prosessen blir noe som bare foregår på rådhuset.  

I tillegg til åpne invitasjoner til deltakelse, skal disse gruppene aktivt gis mulighet til å delta: 

• Elever (barne- og ungdomstrinn og videregående) 
• Ungdomsrådet 
• Eldrerådet 
• Råd for funksjonshemmede 
• Næringsforeningene i Skjervøy 
• Bygdelag 
• Lag og foreninger 



• Ansatte gjennom tillitsvalgtapparatet 

7. Framdriftsplan 

Plan- og bygningsloven setter krav til prosess, både til høringsfrister og  
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