Velkommen til Skjervøy
- kystbyen i Nord-Troms
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Fakta om Skjervøy
Øyriket midt i skipsleia
Skjervøy kommune ligger midt i skipsleia og har
daglig anløp av hurtigruta og hurtigbåt. Av øyri- Sysselsetting
kets rundt 2900 innbyggere bor ca 2500 på selve Største arbeidsgiver: Kommunen
Skjervøya, eller ”kystbyen” som vi liker å kalle
Antall årsverk / ansatte: 285 /461
den. Skjervøy og Kågen har fastlandsforbindelse,
mens det går ferge til Arnøy, Laukøy og Uløy.
Største private: Lerøy Aurora AS
Antall årverk / ansatte: 96 /131
Det har bodd folk i Skjervøy i over
8 000 år, og fra 1500-tallet var Skjervøy det eneste kirkestedet i Nord-Troms. I moderne tid ble
kommunen til på slutten av 1600-tallet som et
maritimt knutepunkt med kirke og handelssted.
Næringslivet vårt er bygget opp rundt fiskeri med
tradisjonelt kystfiske og maritime servicebedrifter, og per i dag er lakseoppdrett klart største
bransje med slakteri på Skjervøy og Lauksletta,
samt mange sjøanlegg.
Nøkkeltall
Kilde: SSB
Innbyggere
Areal:

2 881 (per 1. januar 2014)
478 km²

Geografi
Kommunenavn: Av norrønt skerfr, 'naken
fjellgrunn'.
Kommunevåpen: Et svart skarvehode mot sølv
bakgrunn; storskarven er vanlig i kommunens
fauna.
Kommunesenter: Skjervøy
Største tettsted: Skjervøy
Høyeste fjell: Kågtind (1228 moh)

Kart over Skjervøy kommune

Skjervøy kirke
Skjervøy kirka ble reist av Thomas von Westens finnemisjon. Kirka sto ferdig i 1728 og er Nord-Hålogalands
eldste trekirke. Den er derfor listeført som et verneverdig bygg.
Altertavla er fra 1664 og er dermed virkelig et historisk
klenodium.
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Velkommen til Skjervøy!
Skjervøy ligger midt mellom Tromsø og Hammerfest om du velger sjø, og midt imellom
Tromsø og Alta om vi velger vei. I nabokommunen Nordreisa har vi nærmeste flyplass, og Europavei 6 .
Skjervøy har egen sykestue, som gir befolkningen
trygg og gode helsehjelp, samt omsorgsboliger
for de som måtte trenge det.
Vår nærhet til sjø og fjell gjør at fritidsaktiviteter
er lett tilgjengelige. Liker du å gå turer har vi flere
oppmerkede turstier, og liker du å fiske, så kan
dette gjøres fra strandkant eller båt.

Som ordfører i Skjervøy kommune ønsker jeg
deg velkommen til din nye kommune. Vi ønsker
å legge forholdene til rette for at du /dere som
nye innbyggere skal trives her i lag med oss.
Gjennom blant annet idretts- og kulturarenaer,
skolen og dugnadsarbeid vil du møte mange av
dine nye positive sambygdinger.

Denne folderen vil gi deg litt informasjon om
kommunen du har valgt å flytte til, og hvilke tjenestetilbud du finner her. Vi ønsker også å hilse
på våre nye sambygdinger, og vil derforinvitere
nye borgere til informasjonsmøter. Disse vil bli
arrangert to gang i året.

Kystbyen på 70 grader nord rommer ca 2500
innbyggere på selve tettstedet Skjervøy. Her ligMed vennlig hilsen
ger naboens hus nesten vegg i vegg med ditt eget,
Torgeir Johnsen
og det er kort vei til skoler, butikker og friområOrdfører
der. Dette kystbypreget er med på å gjøre Skjervøy spesiell fra andre småkommuner, vi passer på E-post: torgeir.johnsen@skjervoy.kommune.no
hverandre og hjelper hverandre om det skulle
Tlf: 7777 5511 / 995 875 55
være behov for en håndsrekning.
På Arnøya, Laukøya, Kågen og Uløya er avstanden til naboene større, men bygdefellesskapet
sterkt og levende. Og her lever man desto tettere
på heftig natur .

Barnehage og skole
Helse og omsorg
Teknisk etat
Plan og næring
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s. 11
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Et godt grunnlag skapes i barnehagen
Lek og læring ute og inne
Barnehagekonsulent:
Hilde Thomassen
Tlf 7777 5542
E-post: hilde.thomassen@skjervoy.kommune.no
Barnehager
Eidekroken barnehage
Tlf.7777 5676
E-post: monica.wolf@skjervoy.kommune.no
Vågen Barnehage
Tlf. 7777 5677
Skjervøy har tre barnehager på tettstedet og to på E-post: torill.marcussen@skjervoy.kommune.no
Arnøya.
Ørneveien Naturbarnehage AS
Lek og læring er direkte knyttet opp til hverandre. Tlf 777 60744
Vi støtter barns nysgjerrighet, kreativitet og vite- E-post: orneveien@barnehage.no
begjær. Leken ses på som den viktigste læringsarenaen for førskolebarn. Den skal skje på barnas
premisser, og de voksne skal være deltakende og
gode veiledere i barnas lek. Vi legger vekt på sosial
kompetanse, å gi utfordringer med utgangspunkt i
barnas interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Arnøyhamn oppvekstsenter (grunnskole, SFO og
barnehage)
Tlf 777 62820
E-post: pernille.jorgensen@skjervoy.kommune.no

Årviksand barnehage (privat)
Vi legger vekt på barns medvirkning. Barn skal ha Tlf. 404 65405
E-post: post@arviksandbhg.no
retten til å ta egne valg, retten til å komme med
egne meninger, retten til å bli sett og hørt av et
lydhørt personale. Spesielt blant de minste er det
viktig å tolke kroppsspråk og mimikk.
Husk å søke innen frist for hovedopptak 1.
mars!

1.
2.
3.
4.
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Mål for barnehagen
Å gi barna trygghet og omsrog gjennom god tilknytning til de
voksne i barnehagen.
Å hjelpe barna til å skape gode relasjoner og inkludere hverandre i lek og samspill.
Å etablere gode samarbeidsformer mellom barnehage og hjem
for å sikre barnet ditt en helhetlig utvikling.
Å bidra til å skape et rikt språkmiljø for å gi barne
4 gode kommunikasjonsevner.

Vi bygger kompetanse for framtida!
Trivsel —> trygghet—> læring
til Skjervøy barneskole, mens SFO i Arnøyhamn inngår i oppvekstsenteret. Søknadsfrist
for å søke plass i SFO er 1. april.
Kultur– undervisningssjef
Arild Torbergsen
Tlf. 7777 5540 el. 992 76344
E-post: arild.torbergsen@skjervoy.kommune.no

Elever opplever 1800-tallet gjennom
rollespill på Maursund gård

Skoler/SFO:
Skjervøy Barneskole
Tlf. 7777 5650
E-post: skjervoy.barnekole@skjervoy.kommune.no

Skjervøy SFO:
Overskrifta er Skjervøy kommunes visjon for Tlf. 7777 5660

skolene. Den viser både at vi har ambisjoner,
men den viser også at vi tror kompetanse blir
helt avgjørende for om Skjervøy kommune
fortsatt skal være en attraktiv kommune med
gode tjenester til innbyggerne og et variert og
bærekraftig næringsliv.

Skjervøy Ungdomsskole
Tlf. 7777 5630
E-post: skjeroy.ungdomsskole@skjervoy.kommune.no
Arnøyhamn oppvekstsenter (grunnskole, SFO og
barnehage)
Tlf 777 62820

Vi satser på å gi elever et godt faglig grunnlag Årviksand skole (Montessoriskole):
og gode opplevelser i opplæringa, og vi øns- Tlf. 7777 5754
ker at elevene skal lære seg å sette pris på
egen kommune ved å bruke naturen, kulturen
og næringslivet.
For elever fra 1. til 4. klasse gis det tilbud om
skolefritidsordning. På Skjervøy er den knytta

Friluftsgjengen på Skjervøy Barneskole
På skolen blir det ofte mye teori og stillesitting, og for noen elever er det behov for noen flere pustehull i skolehverdagen. For
disse har Skjervøy barneskole tilbudet som ”Friluftsgjengen”. Her
er mye av læringa flytta ut i naturen eller i lokalsamfunnet. Aktivitetene er mange: matlaging i det fri, oppsett av gapahuk, første5
hjelp, dyreliv og mye
mer.

5

Helse– og omsorgsetaten
Et mangfoldig tjenestetilbud
Skjervøy kommune har et sterkt fokus på at
enkeltmennesket skal kunne bo hjemme
lengst mulig. Vi arbeider derfor med å snu
våre omsorgstjenester fra å ha hovedvekt på
institusjonsomsorg til hjemmebaserte tjenester.
Helse– og omsorgssjef
Lise Román
Tlf. 77 77 55 50 / 99240018
E-post: lise.roman@skjervoy.kommune.no

Skjervøy helsesenter— hjertet innen
helse og omsorg

Skjervøy sykestue og sykehjem
Leder: Åshild Hansen
Det er ei rekke av tjenester som hører inn un- Tlf. 7777 5742
der vår helse– og omsorgsetat: vi har et helse- E-post: ashild.hansen@skjervoy.kommune.no
senter med ei aktiv sykestue, sykehjem, skjerma enhet, hjemmetjeneste (hjemmesykepleie Hjemmetjenesten:
og praktisk bistand), kreftsykepleie og legetje- Leder: Eldbjørg Nyvoll
neste. Ergo -og fysioterapitjenesten, som
Tlf 7777 573032
blant anna disponerer treningssal og terapiE-post: eldbasseng— holder også til på helsesenteret.
bjorg.nyvoll@skjervoy.kommune.no
Men vi har også tjenester som er lokalisert
utenfor Helsesenteret: vi har døgnbemanna
boliger innen rus og psykiatri, avlastnings– og
omsorgsboliger for funksjonshemmede barn
og unge samt boliger for mennesker med psykisk utviklingshemmede. I tillegg kommer
barnevernstjeneste og helsestasjon.

Skjervøy legekontor:
Ledende helsesekretær: Sissel Sørvang
Tlf 7777 5700
For en fullstendig oversikt: se
www.skjervoy.kommune.no

Avbrekk i hverdagen:
Vi synes det er viktig å gi våre brukere tilbud om aktiviteter
og opplevelser som bryter med de vanlige hverdagsrutinene.
Helse– og omsorgsetaten kan ta beboere på tur i egen sykehjemsbuss, vi kan avlegge Margots hage et besøk. (Se bildet til
høyre.) Rus– og psykiatritjenesten kan ta sine brukere med til
egen grillhytte i Hollendervika. Der kan det grilles i både sol
og gråvær.
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Folkehelse
Forebygging gir bedre folkehelse
I Skjervøy kommune er vi bevisst på at det er
mye å hente på forebyggende tiltak. Vi har
Lurer du på hvordan det står til med folkefolkehelsekoordinator og frisklivssentral som helsa i Skjervøy, finner du folkehelseprofilen
tilbyr veiledning og hjelp i forhold til fysisk
på: www.fhi.no/kommunehelsa
aktivitet, røykeslutt og kosthold mm.
Samspill for trygghet og trivsel:
Tverrfaglig ressursgruppe (TRG) er en tverr- Kontaktperson
etatlig gruppe med representanter fra alle are- Tlf 46 82 54 23
naer som jobber med barn og unge. Slagordet E-post: stt@skjervoy.kommune.no
er «Tidlig hjelp er god hjelp».
Folkehelsekoordinator:
Gjennom «Trivselsplanen» jobber TRG med Rita Mathiesen
trivselsskapende lavterskeltilbud og følger
Tlf 7777 5576
opp handlingsdelen i kommunens «Plan mot E-post:
vold i nære relasjoner».
frisklivssentralen@skjervoy.kommune.no
”Samspill for trygghet og trivsel” er et samar- Helsestasjon for ungdom:
beid mellom NAV, skolene, ASVO og psykia- Helsesøster:
tritjenesten med fokus på ungdom og unge, Tlf 7777 5575
enslige forsørgere. Hovedoppgaven er å bekjempe fattigdom og frafall fra skole og jobb i
Skjervøy kommune, blant annet gjennom
handlingsplanen mot fattigdom. Gjennom
prosjektet er det startet en «Utstyrsbank» der
alle kan låne diverse tur- og sportsutstyr gratis.
Helsestasjon for ungdom er også et forebyggende, gratis tiltak. Hver torsdag kl. 19.00 –
20.30 er helsesøster tilgjengelig for samtale og
veiledning.

Helsetjenester for innbyggere i alle aldre.

Gapahuk og postkassetrim:
FYSAK har lagt til rette for et lavterskeltilbud til deg som ønsker å ha et konkret mål med
mosjoneringa: på velkjente utsiktspunkter og langs veltrådte stier og veier er det satt ut
postkasser. Ved å skrive deg inn i postkassebøkene er du med på trekning av premier.
Det er også bygd opp gapahuker flere steder i kommunen. En gapahuk gir ly for vær og
vind, og der kan du hvile, spise nistepakken eller bare sitte å nyte natur og utsikt.
Finn oss på facebook!
7
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Teknisk etat
Skal du bygge? Bygge ut? Bygge om?
Kommunale boliger hører også inn under vårt departement. Vi leier ut til sammen ca 130 boenheter.
Teknisk sjef

Kjell-Ove Lehne
Tlf. 7777 5520 / 90 93 74 95
E-post: KjellOve.Lehne@skjervoy.kommune.no

Forkontor:

Grethe Ihlang
Tlf. 7777 5525
E-post:: grethe.ihlang@skjervoy.kommune.no
Mange prosjekt med bolig– og fritidshus er
søknadspliktige; ta kontakt med oss før du
går i gang.

Teknisk etat i Skjervøy kommune
hjelper deg i byggesaker, eiendomssaker, oppmålingssaker og andre saker
som berører deg som for eksempel vil
etablere bolig i vår kommune.
Vi har i tillegg ansvar for drift av
kommunal eiendom: undervisningsbygg, administrasjonsbygg, veier,
vannverk og andre tekniske bygg.

Byggesaksbehandler:

Kjell-Ove Lehne
Tlf. 7777 5521
E-post: kjellOve.lehne@skjervoy.kommune.no

Vedlikeholdsleder:

Knut Vidar Isaksen
Tlf. 7777 5529
E-mail: knut.vidar.isaksen@skjervoy.kommune.no

Boligforvalter:

Bjørnar Johansen
Tlf: 7777 5524
E-post: bjornar.johansen@skjervoy.kommune.no

Skjervøy Brann & Redning
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Skjervøy Brann & Redning har et mannskap på totalt 24: 19
på Skjervøy og 5 i Årviksand. Ved brann, bilulykker eller
andre ulykker som krever redningspersonell rykker vi ut. Forebyggende oppgaver som feiing og tilsyn hører også inn under oppgavene til Skjervøy brann & redning. Vi holder til i
8
Industriveien 9. Teknisk sjef er også brannsjef.

Plan og næring
Ønsker du å etablere næringsvirksomhet?
Skjervøy kommune ønsker å legge til rette for
at næringsetablering skal kunne skje i alle deler av kommunen. Dette forutsetter blant annet at det er etablert nødvendig infrastruktur i
form av bolig- og næringsareal i alle deler av
kommunen.

Arbeidet med ny arealplan er i gang, og her
legges premisser for framtidig bosetting og
næring. Også havområdene er en del av kommunens areal. Kystsoneplanen for Skjervøy
og Nordreisa (ferdigstilles i 2014) vil være førende for videre utvikling innen tradisjonelt
fiskeri og havbruksnæringa. Planarbeidet er
lokalisert til et interkommunalt plankontor i
Nordreisa.

Nord-Troms plankontor: (www.ntplan.no)
Leder Arne Samuelsen, tlf 957 01 264
E-post: arne.samuelsen@nordreisa.kommune.no
Halti Næringshage:
Leder: Torbjørn Evanger, tlf 7777 0570
E-post: torbjorn.evanger@halti.no
Hjemmeside: www.halti.no
Skjervøy kommune:
Rådmann Cissel Samuelsen
Tlf. 7777 5510 el. 917 18 487
E-post:: cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no

Har du spørsmål eller ønsker bistand i forbindelse med etablering av egen virksomhet, kan
du ta kontakt med ordfører eller rådmann.
Halti Næringshage kan også bistå hvis du skal
starte eller videreutvikle næringsvirksomhet.
Et politisk næringsutvalg fordeler dessuten
midler til bedriftsetablering fra et kommunalt
næringsfond. Retningslinjer for fondet finner
du på rådhuset eller på kommunens hjemmeside.
Vi bistår bedriftsetablerere.

Utbygging av nytt næringsareal på Sandøra
Nord for Skjervøybrua (Skattørbrua) ligger Sandøra. Her
skal Skjervøys nye industriområde bygges ut. Til nå er 30
dekar + kai i 100 m lengde prosjektert, og til sammen 300
dekar er planlagt. Her er det lagt til rette for næringsliv som
krever mer plass enn det er tilgjengelig i Skjervøy tettsted og
Skjervøy havn.9
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Skjervøy rådhus
Service til publikum og administrasjon
(se nederst). I den andre enden av etasjen ligger etatene for kultur– og undervisning og
helse– og omsorgsetaten.
Øverst ligger rådhuskantina som lånes ut gratis til lag og foreninger, og som kan leies for
andre arrangement.

Skjervøy rådhus ligger midt i Skjervøy sentrum og lett
tilgjengelig

På rådhuset finnes administrasjonen for det
meste av den kommunale virksomheten.
I første etasje finner du helsestasjonen med
helsesøster og folkehelsekoordinatoren.

Rådmann
Cissel Samuelsen
Tlf. 7777 5510 el. 917 18 487
E-post:: cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no

Økonomisjef:
Espen Li
Tlf. 7777 5530
E-post: espen.li@skjervoy.kommune.no

I andre etasje holder sentraladministrasjonen
til med blant annet rådmann, formannskapssekretær, personalkonsulent, IKT-leder, ordfører og varaordfører. I den andre fløya finner du teknisk sjef med sine saksbehandlere,
dem treffer du mellom kl 10 til 14.
Mellom fløyene finner du kommunestyresalen.
I tredje etasje finner du økonomiavdelinga
med økonomisjefen og saksbehandlerne innen skatt, lån og lønn, samt NAV Skjervøy

NAV Skjervøy
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NAV-kontoret ligger i tredje etasje i rådhuset. Her er det lagt til rette
for at du kan få veiledning og hjelp til alle tjenester som hører inn under
NAV. Vi er særlig opptatt av å drive veiledning i forhold til arbeidssøkende. Informasjon om ledige stillinger og veiledning i hvordan skrive
arbeidssøknader er noe av det vi kan hjelpe til med. Det er også muligheter for selvbetjente løsninger via PC’er som brukere kan benytte.
10
NAV-kontoret er åpent fra kl 10 til 14.

Nyttige lenker
Hold deg oppdatert
Denne informasjonsfolderen er en liten introduksjon til kommunen vår. Men stadig vekk
skjer det ting, så for å holde deg oppdatert
anbefaler vi at du legger kommunens nettside
inn som favoritt på din nettleser. Hjemmesiden er kommunens primære informasjonskanal utad og oppdateres jevnlig. Mange av
virksomhetene våre (blant annet skolene) har
egne undersider med nyttig informasjon til de
foresatte.

Årviksandsamfunnet:
http://www.aarviksand.com/
Skjervøy på hele Norges turplanlegger
http://www.UT.no
Øyenes fjellverden
http://toppturer70.blogspot.no/
Naturfoto i Nord-Troms
http://ostvangsperspektiv.blogspot.no/

Det er også mange andre nettsteder som kan
være nyttig å kjenne til, enten det gjelder fri- Nord-Troms studiesenter
tidsaktiviteter, bygdeliv eller næringsliv.
http://www.ntss.no
Her er de viktigste lenkene.
Kommunens nettsider
www.skjervoy.kommune.no
Arnøyhamn bygdelag
http://www.arnoyhamn.no
Laukslettasamfunnet
http://www.lauksletta.no

Halti næringshage
http://www.halti.no
Ørneveien naturbarnehage
http://www.orneveien.barnehage.no/
Årviksand skole, montesorri
http://aarviksandskole.no/

https://www.facebook.com/
skjervoykommune

Skjervøy Nærradio AL
Skjervøy Nærradio har eksistert siden 1985. Fra å være en radio som man bare kunne
lytte til innad i kommunen, har man nå lyttere over hele verden.
Skjervøy Nærradio har en journalist som er fast ansatt—ellers driftes radioen av frivillige medarbeidere. ”Kvart-over-fire-sendinga” og bingoen er faste programposter hver
uke. Har du lyst å drive med radio, er det bare å ta kontakt!
11
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Aktiv fritid — organisert….
Barn og unge
Ungdomsklubben (Skjervøy)
Arnøy fritidsklubb
Aldersbestemt idrett
4H
Åpen hall

Idrett
Fra Skjervøykorets ”Spellemann på taket” i 2004

Skjervøy har et variert fritidstilbud for deg
som innbygger, uavhengig av alder, interesser
eller fysiske forutsetninger. Enten du ønsker å
være fysisk aktiv, lokalpolitisk aktiv eller kreativ, vil du trolig finne et tilbud som passer for
deg.
Det eneste du trenger å gjøre er å ta kontakt
med en av de mange aktive lag og foreninger i
kommunen.
Du finner en fullstendig oversikt på
www.skjervoy.kommune.no
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Skjervøy Skøyteklubb m/ ishockey
Skjervøy idrettsklubb
Arnøy idrettslag
Blåtind Idrettslag (Uløybukt)
Skjervøy skytterlag

Senior
Skjervøy kommunale eldreråd
Skjervøy pensjonistforening
Årviksand eldreforening
”Onsdagsklubben” Nikkeby

Skjervøy Kulturhus er med sine 300 sitteplasser Nord-Troms
største konsert– og kinosal. Her får du ukentlige kinovisninger,
konserter, teaterforestillinger og konferanser. Huset er samlokalisert med Skjervøy folkebibliotek som har åpent alle hverdager. Vi
ligger i Skjervøy sentrum, med gangavstand til hotell, butikker,
kafeer mm.
Skjervøy Kulturhus ønsker å gi gode opplevelser med et spennende program av dans, musikk, teater og humor, - men skal først og
12
fremst være en storstue for det lokale kulturlivet.

...eller på egen hånd?
Kultur

Det er ikke nødvendig å organisere seg for å
ha ei aktiv fritid i kommunen. Naturen ligger
jo der og innbyr til aktiviteter på ulike nivå til
alle årstider. Du kan kjøre randonné på
mange av de høge øyfjelltoppene i kommunene, du kan fiske både i vann og på sjø, jakte
rype eller hare, eller du kan ta små lokale turer på merka stiler eller rusle helt på egen
hånd - kanskje på jakt etter kantareller eller
bær?

Kulturskolen
· Dans, drill og turn
· Instrumentopplæring
· Skjervøy barnekor
· Sang
Skjervøy folkebibliotek
Skjervøy kino og kulturhus
Skjervøykoret
Skjervøy musikklag

Ved å gå inn på www.ut.no, finner du beskrivelser med kartskisser av mange turer i kommunen. Her legges stadig nye turer inn.

Samfunn
Politiske partier
Skjervøy næringsforening
Varehuset Skjervøy
Skjervøy fiskarlag
Skjervøy jeger og fisk
Skjervøy båtforening
Skjervøy RC Modellklubb (modellfly)
Skjervøy Nærradio AL
Skjervøy Husflidslag
LHL Skjervøy
Skjervøy røde kors

Foto: Trond Østvang

Gode naturopplevelser hele året.

Naturklatrejungel
I Arnøyhamn (ved skolen) og på Skjervøy (i Kaffelunden)
er det bygd naturklatrejungler, der det er lagt til rette for at
barn kan være i aktivitet ute i naturen. Gjennom lek kan
barna øve opp både balanse, koordinasjon og armstyrke ved
å klatre og balansere på tau. Det ligger altså en tanke bak
leken!
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Nord-Troms
Bli med på framtidsreisen!
mellom kulturelle happenings, virketrang og
en god latter!
Vi skulle gjerne sett at flere oppdager og
gjenoppdager Nord-Troms og alt det vi har å
by på. Derfor har vi – de seks kommunene
som deler den samme fortellinga om fortida
– lagt ut på ei fremtidsreise sammen. Enda
har vi en vei å gå, men tro kan flytte fjell. Det
samme kan samarbeidet mellom menneskene
i Nord-Troms.

Nord-Troms - et tre stammers møte.

Langt mot nord, der avstanden er kort mellom de dypeste fjorder og det villeste alpelandskap. Mellom innland og kyst, der viddene ligger vidstrakte og laksen spretter i elvene
–akkurat der finner du Nord-Troms.

Her hos oss er det muligheter for skolegang
på videregående og høgskolenivå. Kommunene samarbeider også om flere offentlige
tjenester for å blant annet skape et større fagmiljø.
Skal du reise oppdager du fort at vi har nærhet til flyplasser (Tromsø, Sørkjosen, Alta) og
at det ellers er mulig å reise både til lands og
til vanns.

Vi kan nesten si at Nord-Troms er som et
Norge i miniatyr. Her er mennesker med
skaperkraft og vilje nok til å gi deg de mest
fantastiske festivaler, naturopplevelser og nyskapende bedrifter i ny og ne.
Det er kanskje et stykke mellom hver kaffelatte og electronicakonsert, men aldri langt

Ta høyere utdanning der du bor
Nord-Troms Studiesenter ønsker å gi befolkningen et fleksibelt og tilrettelagt tilbud innenfor høgere utdanning i regionen. Nord-Troms Regionråd
står som eier, og Troms Fylkeskommune er inne med prosjektmidler.
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Studiesenteret arbeider i alle kommunene, og i hver kommune er det etablert et
studiebibliotek i tilknytning til det etablerte biblioteket. Vår virksomhet finner du
derfor i alle deler av regionen, mens administrasjonen ligger i Halti næringshage
på Storslett. Ta kontakt!
14
Besøk oss på www.ntss.no

- attraktiv og nyskapende
Kontaktinformasjon
Økonomiske fordeler
Det er en rekke økonomiske fortrinn ved å
bo og arbeide langt nord i landet. Noen av
disse gjelder for privatpersoner og noen er
rettet mot bedrifter .
De bedriftsrettede tiltakene gir gode rammebetingelser for både etablerte bedrifter
og nyetableringer. De fleste bransjer slipper
arbeidsgiveravgift og det er ingen el-avgift
på forbruk. De personrettede tiltakene gir
særfordeler til innbyggere i form av lavere
skatt og årlig nedskriving av studielån. Dette siste tiltaket oppfattes gjerne som Norges beste privatøkonomiske ordning.
Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil
kr. 25.000 pr år og beregninger har vist at
virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr.
100.000 på årsbasis for en familie på fire.

Les mer: http://bit.ly/WMhyiH

Multikulturell og dramatisk
historie
Nordkalotten har lange tradisjoner som et
multikulturelt område. I mange hundre år
har vi vært befolket av flere etniske grupper og nasjoner. Med boka ”Tre stammers møte” av Carl Schøyen som kom ut
i 1918, ble dette begrepet tatt i bruk som
en beskrivelse av møtet mellom de tre folkegruppene samer, kvener og nordmenn i
Nord-Norge. Den flerkulturelle historien
og kompetansen ønsker vi nå å videreføre
og bruke i møte med nye innbyggere.
Nord-Troms sør til Lyngen ble brent ned
under tyskernes tilbaketrekking høsten
1944. Med unntak av tettstedet Skjervøy.
Denne dramatiske krigshistorien med
brenning og tvangsevakuering av hele befolkningen satte dype spor, og derfor har
vi svært få bygninger og gjenstander fra
før andre verdenskrig. Tilbakeflyttingen
og gjenreisningen etter krigen
viste at her bor folk med stort pågangsmot og med stor kjærlighet til hjemplassen.

RUSTet for framtida
Nord-Troms her et regionalt ungdomsråd som skal jobbe for et bedre
arbeids, bo og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms. Ungdomsrådet er
en del av den regionale Ungdomssatsinga RUST som koordineres av NordTroms Regionråd DA. Det er totalt 12 medlemmer i ungdomsrådet, to fra
hver kommune. Det er også et fagråd knyttet til ungdomssatsingen, der
en voksenperson fra hver av kommunene deltar. På denne måtet ønsker
15
regionen å RUSTe seg for framtida.
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Foto: Trond Østvang

Skjervøy kommune
Rådhuset—Skoleveien 6
Post: pb 145, 9189 Skjervøy
Tlf. 77 77 55 00
E-post: post@skjervoy.kommune.no
Nett: www.skjervoy.kommune.no
www.facebook.com/skjervoykommune
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