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Kommunestyret gjør følgende vedtak:
1. Det nedsettes en utredningsgruppe som skal vurdere eventuelt etterbruk av Skjervøy
ungdomsskole. Gruppen består av følgende:
- Vedlikeholdsleder
- Økonomisjef
- Representant fra Kultur- og undervisningsetaten
- Representant fra Helse- og sosialetaten
- En politiker utpekt av formannskapet
2. Gruppa legger fram sitt arbeid for kommunestyret før sommeren.

Saksopplysninger
Etableringen av Kystens kompetansesenter som et samarbeid mellom Skjervøy kommune og
Troms fylkeskommune kan medføre at ungdomsskoletrinnet på Skjervøy flytter fra nåværende
lokale.
Vurdering
Det er hensiktsmessig tidlig å starte prosessen med å vurdere eventuell etterbruk av Skjervøy
ungdomsskole. Rådmannen foreslår derfor at det nedsettes en bredt sammensatt
utredningsgruppe som kan vurdere muligheter i denne sammenheng.
Fra fylkets side skal forprosjektet med mulighetsstudie avsluttes innen juni 2012, og
utredningsgruppa bør arbeide parallelt med tilsvarende tidsramme.
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Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2015
Vedlegg 5
Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner vedlagte plandokument for idrett og fysisk aktivitet 2012 – 2015.
SaksopplysningerI henhold til statlige krav for at kommunen skal kunne søke på og motta
spillemidler til idretts- og friluftsformål, må kommunen ha en vedtatt kommunedelplan. I tillegg
skal planen fungere som et styringsredskap for administrasjonen og politikerne. Med dette
legges et planforslag for perioden 2012 – 2015 fram til politisk behandling.
Plandokumentet ble sendt på høring i begynnelsen av november i år og med høringsfrist 28.
november. Høringsinstansene framgår av siste side i plandokumentet. Ved fristens utløp var det
kommet inn fire uttalelser. Forslagene fra Skjervøy Idrettsråd, Årviksand bygdelag og NordTroms videregående skole, skolested Skjervøy, er innarbeid i planen. På s. 15 – 19 i planen er
disse ført inn med uthevet kursiv skrift. Uttalelsen fra Troms Fylkeskommunen gir forslag til
utforming av planen, og ønsker nærmere konkretisering av konkrete tiltak for områdene. Dette
vil vi prøve å innarbeide når planen revideres i 2012.
I formannskapets flertallsforslag til økonomiplan for 2012-15, er det dekning for kommunal
egenandel på kunstgressbane, jmfr anlegg nr 1 side 19. De øvrige innmeldte forslag mangler
kommunal egenandel i økonomiplanen 2012-15.
Høringsuttaleser er kommet fra:
- Skjervøy Idrettsråd
- Årviksand Bygdelag
- Nord-Troms vgs, skolested Skjervøy
- Troms fylkeskommune
Arild Torbergsen
Kultur- og undervisningssjef
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KAP 1

INNLEDNING OG BAKGRUNN FOR PLANEN

I løpet av relativt kort tid har samfunnet i Skjervøy gjennomgått store endringer med hensyn til
daglige krav til fysisk aktivitet. Det er i økende grad mulig å hengi seg til fysisk passivitet.
Mange arbeidsoppgaver som før krevde betydelig muskelkraft, er erstattet av maskiner, ofte i
kombinasjon med monotont, stillesittende arbeid.
Slik dagens samfunn er, har det offentlige et viktig ansvar for å bidra til fysisk aktivitet. Det er
derfor et behov for en plan for idrett og fysisk aktivitet i kommunen, for å samordne og styre
arbeidet som må gjøres i fremtiden innen idrett og fysisk aktivitet..
HVA ER FYSISK AKTIVITET?
Betegnelsen fysisk aktivitet er et overordnet begrep. I dette inngår mange andre termer knyttet
til fysisk utfoldelse, for eksempel arbeid, idrett, mosjon, friluftsliv, lek, trening, trim,
kroppsøving, fysisk fostring m.fl. Generelt sett kan fysisk aktivitet defineres som det å bevege
seg, bruke kroppen.
HVORFOR FYSISK AKTIVITET
De viktigste parametrene for menneskets helse speiles av vår livsstil, der kosthold, røyking,
alkoholbruk og fysisk aktivitet er sentrale emner. Fysisk aktivitet er den enkleste og mest
effektive måte å bedre egen helse på. Helsedirektoratet anbefaler minimum 30 minutter fysisk
aktivitet per dag for voksne og 60 minutter for barn/ungdom. Undersøkelser viser også at fysisk
aktivitet i tillegg fører med seg bedre vaner når det gjelder kosthold og bruk av nytelsesmidler.
Fysisk aktivitet skjer ofte i et sosialt fellesskap med andre mennesker, og arenaen for fysisk
aktivitet skaper gjerne sosiale møteplasser. Disse effekter må ikke undervurderes i et
samftumsmessig og helsefremmende perspektiv. I tillegg til den fysiske helsen er det også i
mange sammenhenger pekt på betydningen av fysisk aktivitet for menneskets psykiske helse.
HELSESITUASJONEN I KOMMUNEN
Det er ingen grunn til å tro at helsesituasjonen i kommunen er annerledes enn i landet for øvrig.
I en folkehelserapport konlduderes det med følgende: "Symptomer fra muskel- og
skjelettsystemet er det den norske befolkning oftest klager over hvis man spør dem."
Når så stor andel av legekonsultasjoner og sykefravær er dokumentert å stamme fra
belastningslidelser, er det all grunn til å sette i verk tiltak for å motivere til egeninnsats for å
bedre innbyggernes fysiske standard og helse.
HELSEMESSIGE KONSEKVENSER AV FYSISK INAKTIVITET
Muskler som ikke stimuleres tilstrekkelig gjennom regelmessig belastning, svekkes. Dette
gjelder ikke minst hjertemuskulaturen. Leddenes funksjon nedsettes, og det inntrer en gradvis
tilstiving på grunn av leddkapselsskrumping og forkortelse av tilgrensende muskelgrupper. I
vektbærende ledd som hofter og knær blir brusken tynnere og lettere utsatt for overbelastning
og skader.
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Fysisk inaktivitet er også forbundet med fordøyelsesproblemer, reduksjon i stoffskiftet,
utvikling av overvekt og fedme, høyt blodtrykk, økt fare for diabetes, forhøyede verdier av
fettstoffer i blodet samt psykiske problemer som for eksempel depresjon.
FYSISK AKTIVITET OG HELSEØKONOMI
Nyere forskning viser at det er klare sammenhenger mellom fysisk aktivitet og helseøkonomi.
Statens rapport om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse viser og tallfester dette på
mange måter. I denne anledningen tas her frem to eksempler, men det er viktig å huske noen av
de andre gevinstene økt helse har.
Bedre helse gir bedre livskvalitet.
Bedre helse gir mindre sykefravær.
HØYT BLODTRYKK
Medikamentutgiftene til blodtrykksbehandling i Norge ligger nå på ca. 1,5 milliarder kroner.
Fysisk aktivitet har potensial til både å forebygge utvilding av høyt blodtrykk og til å redusere
blodtrykket.
DIABETES TYPE 2
Er ikke- insulinavhengig og reguleres i stor grad av kost og mosjon. Antall nordmenn med type
2-diabetes er firdoblet de siste 50 år. Diabetesbehandlingen i Norge koster ca. 98000,- kroner
pr. år pr. person med diabetes. Regelmessig fysisk aktivitet kan forebygge utvikling av diabetes
2. Antall nye tilfeller av diagnostiserte type 2-diabetikere i Norge er ca. 6000 personer pr. år.
Dersom energiforbruket økes med ca. 1100 kcal/ uke ved moderat anstrengende aktivitet, vil
man ha et potensial til å redusere 21 % av disse eller 1050 nye tilfeller av diabetes type 2.
Skjervøy har nok sin andel av disse nasjonale tallene, og dette er klare signaler og eksempler på
at det er betydelige helseøkonomiske konsekvenser av regelmessig fysisk aktivitet.
Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot utvilding av hjerte- og karsykdommer, høyt
blodtrykk, diabetes type 2, overvekt, fedme, tykktarmskreft og brystkreft. Fysisk aktivitet
forbedrer også mental helse og er viktig for muskel-, skjelett- og leddhelse. Fysisk inaktive har
høyere forekomst av tidlig død og nedsatt funksjonsdyktighet enn fysisk aktive.
FRISKLIVSSENTRAL
Skjervøy kommune etablerte Frisklivssentral i oktober 2010. Frisklivsarbeidet er en del av det
forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen
En frisklivsresept kan skrives ut av lege, annet helsepersonell eller NAV. Reseptperioden varer i
tre måneder. I løpet av denne perioden kan en få veiledning i forhold til fysisk aktivitet,
kosthold og røykeslutt. Perioden starter med en helsesamtale for å kartlegge motivasjon og
muligheter. Deltaker og veileder utarbeider en plan for hva frisklivsperioden skal innehold.
Frisklivssentralen har i året som har gått, gitt et tilbud til 42 deltagere. Tilbudet trenger tid til å
innarbeides og etableres.
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KAP 2 UTVIKLINGSTREKK I SAMFUNNET OG KOMMUNEN
SAMFUNNET
Gjennomsnittlig levealder for det norske folk øker stadig. Materielt sett har vi aldri hatt det
bedre, men det koster. Vi lever i et samfunn der livsstilssykdommer øker sterkt, og nærmere 10
% av den voksne befolkningen lever på uføretrygd. I overgangen fra et fysisk arbeidende folk til
en stadig mer stillesittende hverdag for størstedelen av befolkningen makter vi ikke å
kompensere for det faktum at menneskekroppen er skapt til å være i bevegelse. Selv om
kostholdet er blitt bedre, øker gjennomsnittvekten på den norske befolkning sakte men sikkert,
samtidig som helsevesenets utgifter til å holde oss friske akselererer.

KOMMUNEN
Skjervøy kommune hadde pr. 01.07.11 et innbyggertall på 2.890. Drøyt 80 % av befolkningen i
kommunen er bosatt på tettstedet Skjervøy. Av kommunens øvrige øyer har Arnøya flest
innbyggere. Et mindre antall er bosatt på Laukøy, Kågen, Uløy og Vorterøy. Det meste av
idrettsanlegg er konsentrert om tettstedet, men mindre anlegg for trim, grusbaner, skoleanlegg
og lysløyper finnes også i distriktet.

INNBYGGERTALL:
Kommunens innbyggertall pr. 01.07.11 og prognose for 2015:
Det forventes en kraftig nedgang i antall grunnskoleelever i kommunen i årene framover
(aldersgruppen 6 —15 år). Følgende tall kan illustrere dette: I 2007 var det 472 grunnskolelever
totalt i kommunen. Høsten 2011 er det 375, og antallet forventes å synke til 311 i 2015, dvs, en
nedgang på drøyt 34 i løpet av 8 år. Hver tredje elev er altså blitt borte. Det er nettopp denne
aldersgruppen som er mest aktiv i den organiserte idretten som drives i kommunen Her ligger
mye av forklaringen til at både håndball og fotball nå merker synkende deltakelse i de
aldersbestemte klassene. Relativt sett er nedgangen i antall barn og unge størst utenom
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KAP 3 KOMMUNENS IDRETTS- OG FRILUFTSPOLITIKK
FORMÅL OG INTENSJON MED PLANARBEIDET I SKJERVØY KOMMUNE
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til å:
•

Gjennomføre en plan- og målstyrt utbygging av anlegg og tilrettelegging av områder for
idrett og friluftsliv.

•

Gi god koordinering i forhold til andre virksomheter innen friluftsliv og kultur. Sikre
arealer for lek, friluftsliv og idrettsaktiviteter og samordne behovene for disse.

•

Bedre mulighetene for finansiering av utbyggingskostnadene.

•

Utvilde gode opplegg for drift og vedlikehold.

•

Avklare kommunens og organisasjoners oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser
ved utbygging og drift av anlegg og områder for idrett og friluftsliv.

MÅLUTFORMING:
Skjervøy kommunes hovedmål for idrett og fysisk aktivitet er:
Idrett og fysisk aktivitet for alle.
DELMÅL
•

Barn og unge er en sentral målgruppe i planen, fordi vi vil påvirke tidlig til gode
holdninger til idrett og fysisk aktivitet, og fordi helsegevinsten er så stor ved å være
aktiv helt fra fødselen.

•

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

•

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

•

Drive en behovsstyrt og planstyrt anleggsutbygging.

•

Sikre allmennheten fri ferdsel og opphold i naturen, slik at muligheten til å utøve
friluftsliv som en heisefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet,
bevares og fremmes

•

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

•

Utvikle Skjervøy som folkehelsekommune.
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KAP. 4 PLANPROSESSEN
PLANLEGGING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 2008
I henhold til Plan- og bygningslovens § 11.1 kan det utarbeides kommunedelplan for bestemte
områder, temaer eller virksomhetsområder.
Kommunedelplanen for et virksomhetsområde skal ha en handlingsdel som angir hvordan
planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.
Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er en tematisk plan uten juridisk bindende
virkning når det gjelder disponering av arealer. De arealvurderinger som er gjort i planen, må
derfor søkes innarbeidet i kommuneplanens arealdel for å få rettsvirkning. Etter plan- og
bygningsloven kan det kun knyttes innsigelser fra offentlige myndigheter til arealdeler av en
delplan. Innsigelser til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er derfor ikke aktuelt.
Fra kommunens side er det en klar forutsetning at de nye tiltakene som foreslås i planen, er
forankret i vedtak i Skjervøy idrettsråd.

REVISJON AV PLANEN
A) Rullering
Med rullering menes mindre vesentlige endringer av handlingsprogrammet. Så lenge rullering
kun medfører endringer på prioriteringslisten av allerede oppsatte anlegg, kan dette delegeres til
formannskapet i kommunen. Planen ble rullert i 2010, dvs, for planperioden 2011 —2014. Siste
revidering, jfr. punktet nedenfor, skjedde i 2008. Handlingsdelen av plandokumentet var sist
hAllatir11;mr ; 2n i n
nrynp.
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Nærmiljøanlegg og mindre kostnadskrevende anlegg (innenfor maksimum kr. 80.000,-) og som
er i samsvar med planens mål og strategivalg, kan tas inn i en rullering av planen.
Revidering
Med revidering menes en fullstendig saksbehandling etter plan- og bygningsloven, med
sluttbehandling i kommunestyret. Vesentlige endringer av planen skal behandles på samme
måte som revidering av planen (for eksempel skal helt nye større anlegg, eller mindre anlegg
som ikke er i samsvar med planens målsettinger, tas inn med sluttbehandling i kommunestyret)
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KAP. 5 HANDLINGSPROGRAM
NATUROPPLEVELSER

FOR FYSISK AKTIVITET OG

ORGANISERING OG SAMARBEID
Innledning:
I utøvelse av en offensiv og tiltaksrettet politikk for fysisk aktivitet og naturopplevelser er både
kommunen, lag og foreninger og også andre aktører avhengig av et nært samarbeid for å
tilrettelegge for et bredt og kvalitetsmessig godt tilbud til innbyggere i kommunen.
Kultursektoren har i lange tider hatt et nært og godt samarbeid mot fylkeskommunen og
kulturdepartementet i anleggsspørsmål, spesielt rettet mot målrettet utnytting av spillemiddelordningen. Videreutvikling og styrking av dette samarbeidet er et pluss for kommunen i
arbeidet med å realisere og finansiere både anleggs- og aktivitetsprosjekter. For
fylkeskommunen vil et slikt samarbeid være viktig i det videre arbeidet med utvikling av en
helhetlig idrettspolitikk, samtidig som det for fylkeskommunen er uhensiktsmessig og lite
rasjonelt med et samarbeid direkte rettet mot lokale lag, foreninger og grupper.
Gjennom et samspill med skolesektoren er det mulighet for å nå barn og unge og stimulere disse
til fysisk aktivitet både i skole og fritid.
Organisasjonene i kommunen, representert spesielt ved den organiserte idrett, friluftslivsorganisasjoner o.s.v., vil fortsatt være helt sentrale samarbeidspartnere for kommunen. I de
ulike organisasjonene legges det totalt sett ned et formidabelt arbeid for å gi ulike tilbud til barn,
ungdom og voksne. I forhold til utnyttelse av tilskuddsordningene av spillemidler har Skjervøy
kommune et godt samarbeid og service overfor foreningslivet som sikrer utarbeidelse og
fornying av søknader.
Gjennom folkehelsearbeidet har man fått etablert anlegg —spesielt gapahuker og trimkasser som er svært populære mål for turer. Det er også etablert klatrejungel, både på Skjervøy og i
Arnøyhanm
Idrettsrådet i kommunen spiller en viktig rolle som premissleverandør og
kommunen når det gjelder videre utbygging av anlegg.

rådgiver for

DELMÅL:
•

Gjennom stimulering til aktivitet og samarbeid internt i kommunen og mellom
kommunen og lag/foreninger, skal Skjervøy kommune medvirke til utvikling av en
offensiv og fre-1-;-isrettet politikk for fysisk aktivitet og naturopplevelser.

STRATEGIER/VEIVALG:
•

Videreføre og styrke samarbeidet med fylkeskommunale og statlige aktører som
arbeider med tiltak innen fysisk aktivitet.
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•

Videreutvikle det sektorovergripende samarbeidet i kommunen med fokus på helsefremmende og trivselskapende fysisk aktivitet gjennom folkehelseprogrammet.

•

Stimulere til et sterkt idrettsråd i kommunen og øke innsatsen i forhold til
kommunikasjon og samarbeid med frivillige lag og foreninger.

•

Sette fokus på å få kontakt med uorganiserte grupper.

SKOLER, SKOLEFRITIDSORDNINGER OG BARNEHAGER
Innledning:
Grunnskolen er på mange måter unik, i og med at den er det eneste området som er obligatorisk.
Alle barn i alder 6-16 år er på skole alle hverdager. Gjennom skolen kan vi nå alle barn og bidra
til at alle får et positivt forhold til å holde seg fysisk aktiv i en eller annen form, og gjennom
dette påvirke og forebygge senere helseplager som følge av inaktivitet.
Skolesektorens vektlegging av fysisk aktivitet, både i form av den tilrettelagte kroppsøvingsundervisningen og den fysiske tilretteleggingen av uteområdene, er derfor svært viktig og
avgjørende for å nå målene om økt fysisk aktivitet. Sentrale myndigheters mål er alle elever i
grunnskolen skal ha fysisk fostring hver dag Imidlertid har man ennå ikke nådd dette målet,
selv om fysisk aktivitet har fått et noe større timetall på barnetrinnet.
Det finnes en rekke undersøkelser som konkluderer med at ungdomsgenerasjonen er i fysisk
forfall og at et høyt antall av dagens barn og ungdom har begynnende belastningslidelser. Sett i
lys av denne dokumentasjon vil morgendagens voksne være dårlig utrustet for å takle blant
annet arbeidslivets forventninger og krav.
net er riPrfnr særdeles vktig å rwtivere og legge til rette for at barn kan være fysisk aktive,
både på vei til og fra skolen, i skoletida og på fritida. Dette er kanskje spesielt viktig i trinnene
8. —10. klasse der oppslutningen om idrettsaktiviteter på fritiden er sterkt synkende.
Innenfor barnehage og de første årene av grunnskolen vil man legge grunnlaget for barns
tilhørighet til naturen gjennom aktiv bruk av nærområdene. Det er viktig at utearealer er godt
tilrettelagt og at tilgjengeligheten til natur i nærområdene er gode.

UNGDOM —AKTIVITET PÅ EGNE PREMISSER
Innledning:
I overgangen fra barn til ungdom skjer det svært mange endringer. Den enkelte blir mer
selvstendig og uavhengig. I denne perioden har vi også det største frafallet fra idretten og andre
organiserte kulturaktiviteter. I plansammenheng for Skjervøy kommune bør ungdom være et
sentralt satsingsområde de nærmeste årene.
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Det er dokumentert i blant annet undersøkelse fra Norges Idrettsforbund (Ung og aktiv) at det
er et stort frafall i ungdomsårene. Totalt sett oppgir ca. 40 % av norske ungdommer at de trener
i et idrettslag, men dersom man skiller ut de ulike aldersgruppene, ser man store forskjeller:
8-15 år
16-19 år
20-24 år

ca. 60 %
ca. 30 %
ca. 20 %

45 % av ungdommen som slutter i et idrettslag, oppgir at grunnen var at aktiviteten var kjedelig,
at de mistet interessen.
Tradisjonelt sett ivaretar idretten svært mange barn og unge fra tidlige barneår. I frafallsproblematikken ligger også det faktum at konkurranseidretten ivaretar de beste utøverne best,
og at tilbudene til de som ikke ønsker å satse på idretten ofte blir skadelidende. Det ligger en
stor utfordring i å greie å etablere et samspill mellom kommunen og de enkelte organisasjonene
for å lage gode og tilrettelagte tilbud som kan snu frafallskurven og trekke til seg flere
ungdommer Idrettslagene må bearbeides til å ta like stort ansvar for ungdomsgenerasjonen som
de gjør innenfor barneidretten. Det må fokuseres på at ungdom kan være en stor ressurs for
idretten.
Ungdomskullet er på ingen måte en ensartet gruppe som kan behandles likt. Ofte er de viktigste
grunnene til å drive aktivitet ikke aktiviteten i seg selv, men at vennene er med. Samtidig vet vi
at dagens ungdom har en rekke andre tilbud å velge i og er kvalitetsbevisst. Det må derfor
tilrettelegges for kvalitativt gode anlegg og aktiviteter som innbyr til uorganisert aktivitet der
ungdom kan drive på egne premisser.
Gode og attraktive tilbud til dagens ungdom vil gi en god ballast for de som reiser bort for å
skaffe seg utdanning og vil kunne bidra til at ungdommen flytter tilbake til hjemstedet. Det må
gjøres et grundig arbeid for å komme i dialog med ungdommen og følge de strømninger og
moteretninaer som dukker opp, for å kunne gi unadommen attraktive tilbud på egne premisser.
DELMÅL:
•

Få flere ungdommer til å drive fysisk aktivitet gjennom samarbeid med frivillige
organisasjoner og fengende interessetilbud om uorganisert fysisk aktivitet.

STRATEGIER/VEIVALG:
•

Påvirke de ulike organisasjonene til å se på dagens ungdom som en ressurs i
organisasjonen og tilrettelegge bedre for ungdommens behov når det gjelder fysisk
aktivitet.

•

Møte ungdommen i ulike sammenhenger og holde organisasjonene oppdatert når det
gjelder stadig skiftende strømninger og interesseområder hos ungdom.

•

Sette fokus på foreldreansvar for aktivisering av barn og ungdom.
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KAP. 6 FRILUFTSLIVET - LANGE TRADISJONER
Innledning:
Friluftslivet i form av mosjon langs vei-/turveinettet og fysisk aktivitet i skog og mark utenom
turveier er de klart største arenaene for mosjon og trening. De lange tradisjonene for aktiv bruk
av naturen er imidlertid best ivaretatt av den godt voksne generasjonen. I en undersøkelse på
landsplan oppgir 50 % av gruppen over 50 år at de mosjonerer ute, mens bare 31 % av ungdom
under 20 år driver utendørsaktviteter. Vi kan ikke som tidligere forutsette at nærkontakt med
naturelementet går i arv. Barn og unge som bruker og bli glad i sitt nærmiljø og naturen
omkring, vil alltid føle tilhørighet til "barndommens dal". Det å stimulere barn og ungdom til å
bruke og trives både i tilrettelagte og ikke tilrettelagte områder må derfor ses på som et viktig
virkemiddel for at denne generasjonen skal flytte tilbake til hjemstedet etter for eksempel endt
utdanning. Friluftslivsaktiviteter for barn og ungdom må derfor prioriteres, men samtidig er det
et vesentlig poeng at enkelte grupper, spesielt en del eldre, med litt bistand kan bruke
friluftslivsområder aktivt.
I motsetning til den organiserte idretten har ikke kommunen like gode tradisjoner for godt
samarbeid med friluftslivsorganisasjonene, som for øvrig hos oss er svakere organisert enn
idretten i Skjervøy. Derfor er det arbeidet som her er gjort av kommunens folkehelsekoordinator og gruppa rundt henne, særdeles viktig.
Troms fylkeskommune har nylig tatt initiativ til en kartlegging og registrering av viktige
friluftsområder i hele fylket. Dette arbeidet er nå avsluttet i Skjervøy.

DELMÅL/STRATEGIER/VEIVALG:
•

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

•

Videreføre arbeidet med en fornuftig tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøene til
boligområdene i kommunen for å sikre den daglige bruken av naturen.

•

Etablere sterkere bånd mot og samarbeid med frivillige organisasjoner som arbeider med
friluftsliv og med personer med god lokalkunnskap.

•

Rehabilitere/lage nye turkart samt fortsette med turbøker for å sikre tilstrekkelig
informasjon og motivasjon for at folk skal delta i friluftslivet.
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KAP. 7 DEN
AKTIVITET

ORGANISERTE

IDRETTEN

OG

FYSISK

Innledning:
Det legges ned et formidabelt arbeid og et ukjent antall årsverk med frivillig innsats gjennom
den organiserte idretten i kommunen. Totalt sett er ca. 500 personer i Skjervøy kommune med i
et idrettslag. Dette utgjør ca. 18 % av den totale befolkningen. I det forebyggende arbeidet blant
barn og unge er det offentlige helt avhengig av et sterkt og oppegående idrettsmiljø i
kommunen
Det er svært vanlig at idrettslagene sliter med å skaffe til veie tillitsvalgte som vil ta ansvaret for
å lede aktiviteter. Når så voksne aktive utøvere forsvinner fra idrettslaget, er dette et varsku om
at det blir en stor utfordring å sørge for nye tillitsvalgte for å ivareta aktivitetene i årene
fremover.
Med det store fokuset på økonomi og møtevirksomhet oppfattes det nok av mange som for stor
belastning å ta på seg tillitsverv i det lokale idrettslaget.
Tradisjonelt sett har idretten stor oppslutning på sine tilbud om bameidrett, mens det store
frafallet gjerne kommer i 12-16 årsalderen. Det må legges ned et arbeid i samarbeid mellom
kommunen og de frivillige lagene slik at ungene får et mest mulig allsidig erfaringsgrunnlag fra
de ulike idrettene. På denne måten har de unge større valgmuligheter når de kommer i tenårene.
Sjansene for totalt frafall er mindre dersom de unge i barneårene har fått prøvd ut flere idretter.
Forskning viser at en slik målsetting med bameidretten også vil bidra til å fremme senere
prestasjoner i en eventuell idrettskarriere.
Idretten er generelt sett svært konkurranseorientert og for å lykkes, kreves det at man setter av
mer tid til trening og konkurranser enn tidligere. Denne måten å drive på ser ikke lenger ut til å
appellere til dagens unge generasjon. Idrettslagene trenger flere medlemmer, og en vei å gå kan
være å opprette flere mer uforpliktende trenings- og mosjonstilbud både for barn, ungdom og
voksne, med lavere konkurranseintensitet og høyere sosial profil.
DELMÅL:
•

Gjennom et utvidet samspill med idretten i Skjervøy kommune skal flere av kommunens
innbyggere finne seg til rette i idrettslaget, i form av deltakelse i konkurranseidrett eller
mer uformelle mosjonsaktiviteter.

STRATEGIER/VEIVÅLG:
•

Stimulere idretten til å etablere aktiviteter som er mindre konkurranserettede og
forpliktende for å få flere til å være medlemmer i idrettslagene, med vekt på ungdom og
eldre.

•

Legge anleggsmessige forhold til rette for lokal toppidrett og etablere et lokalt tilbud for
ungdom som ønsker å satse på idrett.
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KAP. 8 PRIVAT TRENINGSSTUDIO
Det private treningsstudioet, Gymet, er nå godt etablert på Skjervøy. Her gis det tilbud om
Zumba, spinning, styrketrening, etc. Dette har blitt et svært populært tilbud som benyttes både
av barn/ungdom og voksne.
Det er innledet et godt
samarbeid mellom den
private eieren og kommunen
v/folkehelsekoordinator som har gitt mange deltakere pga en gunstig rabattordning.
Fortsatt er det slik at Skjervøy idrettshall brukes mye av den organiserte idretten (håndball og
fotball) på kveldstid. Etableringen av treningsstudioet har ikke påvirket bruksfrekvensen i
idrettshallen, mens det har blitt noe mindre pågang for å få treningstid i barneskolens
gymnastikksal som tradisjonelt har vært brukt av trimgrupper som står utenfor idrettsklubben.

KAP.9 INFORMASJON

OG MARKEDSFØRING

Som samordner av en helhetlig politikk for fysisk aktivitet og naturopplevelser, har kommunen
en sentral rolle. Kommunen er bindeledd mellom lag og foreninger og alle offentlige
institusjoner som fylkeskommunen, departementet og fylkesmaimen i alle forhold som angår
informasjon og eksempelvis offentlige støtteordninger og godkjenninger. God informasjon og
veiledning i forhold til krav og dokumentasjon til søknader som videresendes, vil bety at det
utløses flere tilskudd til organisasjoner hjemmehørende i kommunen. Kommunen har ikke
lenger egen idrettsleder. Folkehelsekoordinatoren har overtatt som den som har ansvar for på
vegne av kommunen å holde seg og andre oppdatert på søknadsprosedyren med hensyn til
spillemidler, samt motta søknader fra lag og organisasjoner.
For innbyggerne i kommunen kan det ofte være vanskelig å finne fram til alle de tilbud som
finnes, enten det dreier seg om aktiviteter i et idrettslag, turstier i nærmiljøet eller når
svømmehallen er åpen. Her har kommunen en sentral rolle som informatør og samordner.
Denne informasjon bør nå ut til alle innbyggerne i kommunen. Kommunens hjemmeside er her
et sentralt virkemiddel for å gjøre publikum kjent med de tilbud som finnes. Her finner man
bl.a. oversikt over svømmehallens åpningstider og treningstider på kveldstid i idrettshallen og
barneskolens gymnastikksal.
I samarbeid med lag og foreninger gjennom idrettsrådet bør det søkes å få etablert en fast rutine
på å innhente informasjon om alle tilgjengelige aktivitetstilbud som kan legges ut på
kommunens hjemmeside. I arbeid med å fremme fysisk aktivitet og friluftsliv som trivsel og
helsefremmende aktiviteter må det drives et systematisk informasjonsarbeid for å informere,
men også for å påvirke flere til å delta i aktivitetene. Her har folkehelsekoordinatoren nedlagt et
stort arbeid med utarbeidelse av brosjyrer, plakater osv, de siste årene.
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KAP. 10 SKJEMA FOR REGISTRERING AV ANLEGG OG OMRÅDER
I SKJERVØY KOMMUNE - TETTSTEDET
Ordinære/Rehabilitering anlegg
1. Anleggsty e
Klubbhus 1
Klubbhus 2
Svømmehall
Gymsal
Idrettshall
Gressb ane
Krøllgressbane
Skytebane
Lysløype
Lysløy e
Skistadion
Orient. kart
Skøytebane
Turhytte
Skiskytteranlegg

2. Kategori
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Skytebane
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Kulturbyg

Idrettsanleg

Sted
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Skj ervøy u.skole
Skjervøy b. skole
Skjervøy u.skole
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Isakeidet
Idrettsanlegg
Isakeidet
Idrettsanlegg
Skjervøy
Idrettsanlegg
Engnes
Idrettsanlegg

Eier
Skjervø IK
Skj ervøy IK
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Skj. skytterlag
Skj ervøy IK
Skjervø IK
Kommunen
Skj ervøy IK
Kommunen
Kommunen

SkjervØy IK

Størrelse
180+100 kvm
120
12,5x25 meter
8x12 meter
22x44 meter
64x105 meter
64x100 meter
100 —300 meter
4 km (Engnes)
30 x 100 meter
1:15000
333 meter
70 kvm
16 skiver
Korvinen
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Kvalitet, behov for utbedring
God. 0 usset i 2006
OK
OK
OK
Nytt gulv lagt i 2008
Arena for lanlagt ny kunstgressbane
Nedslitt etter 14 års bruk
Planlagt utbedret
OK
Ny høsten 2010

X

Nytt i 2009

X

G
X
X
X

M D

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Trenger standplass og utstyrslager,
Skiver ok

X

X

Nærmiljøanlegg

1. Anle

sty e

Akebakke
Leke lass
Lekeplass
Fotballøkke
Fotballøkke
Lekeplass
Al in mini
Leke lass
Ballbinge
Ballbinge
Lekeplass
Naturklatrejungel
Lekeplass

2. Kate ori Sted

Eier

Nærmil'ø
Nærmiljø
Nærmiljø
Nærmil
Nærmil'ø
Nærmiljø
Nærmiljø
Nærmil"ø
Nærmil'ø
Nærmiljø
Nærmiljø
Nærmil'ø
NcermiljØ

Ve lforening
Ve Eforening
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Velforening

Lailafjellveien
Lailafjellveien
øvre Ringvei
R. østgårdsvei
Bekkefaret
Lars Hallens vei
R. østgårdsvei
Nordveien
Hollendervika
Skjervøy b.skole
Cam ingplass
Eidevannet
Spellemannsdalen
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Størrelse
10x15 meter
8x15 meter
20x30meter
10x20meter
10x10 meter
50 meter
15x20meter
13x23meter
13x23meter
20x20meter

Kvalitet, behov for utbedrin

G

OK

X

M D

X
Fylling, dekke, lekeap arat
Mål, dekke, avskjerming
Mål, dekke, avskjerming mot bekk
Må utbedres
Må o graderes, ryddes for kratt
OK
Må repareres
OK
OK
OK
OK

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SKJEMA FOR REGISTRERING AV ANLEGG OG OMRÅDER
I SKJERVØY KOMMUNE - ARNØY, LAUKØY OG ULØY
1. Anleggstype
B allbinge
Fotballøkke
Fotb allb ane
Fotballøkke
Gymsal
B allb inge
L sløy e
Gymsal
Svømmebasseng
Klubblokale
Lyslø e
Fotballøkke
Fotb allb ane
Fotballøkke
Naturkl.jungel

2. Kategori
Nærmiljø
Nærmiljø
Nærmiljø
Nærmiljø
Idrettsanlegg
Nærmiljø
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg
Nærmiljø
Nærmiljø
Nærmiljø
Nærmiljø

Sted
Arnøyhamn
Arnøyhanm
Arnøyhanm
Lauksletta
Arviksand skole
Arviksand skole
Arnøyhanm
Arnøyhamn skole
Arnøyhamn skole
Arnøyhamn
Arviksand
Uløybukt
Uløybukt
Nikkeby
Arnøyhamn

Eier
Kommunen
Grunneier
Arnøy IL
Kommunen
Kommunen
Kommunen
Arnøy IL
Kommunen
Kommunen
Arnøy IL
Arviksand IL
Kommunen
Kommune
Kommunen
Kommunen
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Størrelse
13x23 meter
20x50 meter
60x95 meter
27x55 meter
5x10 meter
13x23 meter
1,5 km x 2
8x12 meter
6x12meter
102 Kvm
1,5 km
35x50 meter
35x50 meter

Kvalitet, behov for utbedring
OK
Naturlig slette med gress
Avskjerming mot nabo, dekke o.s.v.
Avskjerming mot vei
En del o ussing
OK
Må rehabiliteres
En del o pussing
OK
Trenger en del op ussing
Under rehabilitering
Dekke, rydding, lite brukt
Avretting, dekke
Trenger opprustning
Ny

G
X

M D
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kap. 11 AKTUELL UTBYGGING AV NYE IDRETTSANLEGG 2011 —2015
ANLEGG/STED
Kunstgressbane Skj ervøy
Lyslø e Arviksand
Klubbhus/speakerbu skøyter
Forbedring av skøytebane
Turløy er Skjervøy
Rullestollø e Eidevannet
Rulleskianlegg
Snowboardbakke
Skytebane 300 m og 100 m
"Fra molo til molo"
Rideanlegg på Kågen
Fotballhall Skj ervøy
Eidevannet hoppbakke

UTBYGGER
Kommunen/Skj ervøy IK
Arviks and bygdelag
Skjervøy sykkel- og skøyteklubb
Skjervøy sykkel- og skøyteklubb
Kommunen
Kommunen/Sk'ervøy IK
Kommunen/Skj ervøy IK
Konmiunen
Kommunen/Skytterlaget
Kommunen
Privat
Kommunen/Skj ervøy IK
Kommunen/Skj ervøy hopp- og
alpinklubb
Naturklatrejungel
Kommunen
Eidevannet friluftsområde
Kommunen
Vågavannet friluftsområde
Kommunen
Eksisterende Kunstgressbane Kommunen/SkjervØy IK
Skjervøy
Motorcrossanlegg
SkjervØy/Nordreisa MK
Kunstgressdekke "7-er bane" Arviksand Bygdelag

BYGGEPERIODE
2011 - 2012
2011
2011 - 2012
2011 - 2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013 —14
2011 13
2013 - 14
2012

KOMMENTAR
På nåværende gressbane
Skifting av armatur
Under planle ging
Sikring grøft/asfaltering
0 rusting stier
N anleg
Rundt baneanleggene
Nyanlegg
Rehabiliterin
Nyanlegg
Nyanlegg
Nyanlegg
Nyanlegg

2012
2014
2012 - 13
2013

Utvidelse
Nyanlegg
Nyanlegg
Nytt toppdekke

2013
2012-13

Nyanlegg
Nyanlegg
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Kap. 12 HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV IDRETTSANLEGG 2012 - 2015
ORDINÆRE NYANLEGG/ REHABILITERING
ANLEGGSSTART —FINANSIERING

* Inkl. mva-kompensasjon kr 400.000

NÆRMILJØANLEGG

FORKORTELSER

K = KOMMUNALT

SM = SPILLEMIDLER

PR = PRIVAT
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Belø i hele 1000

KAP. 13 OPPFØLGING AV PLANEN
ÅRLIG OPPFØLGING
Ved siden av å være et styringsredskap for politikere, skal planen benyttes i administrasjonens
daglige oppfølging av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.
Punkter som er mangelfulle, eller mangler helt i planen, skal registreres fortløpende, slik at de
kan inngå ved første rullering.
For at planen ikke skal bli et dokument for skrivebordsskuffen, skal planen rulleres årlig og
vedtas av formannskapet. Planen skal alltid ut til høring hos Skjervøy Idrettsråd.
I forbindelse med fullstendig revisjon av planen må en forholde seg til plan- og bygningsloven.
Både årlig rullering og revisjon skal skje i henhold til veilederen i kommunal planlegging for
idrett og fysisk aktivitet.

RUTINER FOR REVIDERING OG PRIORITERING

AV ANLEGGSPLANEN

Anleggsplanen deles opp i følgende kategorier:
Nærmiljøanlegg/ mindre kostnadskrevende anlegg
Ordinære anlegg/ rehabilitering av eldre anlegg

1. Forslag på nye plardagte nnlegg m innmeldeQtil le-nrnmiinenskriftlig
2. Nye innmeldte anlegg i alle kategorier plasseres i utgangspunktet nederst på prioriteringslista i sin kategori, og vil gradvis rykke oppover ettersom anleggene over blir realisert.
3. Nye anlegg kan unntaksvis prioriteres høyere på lista dersom særskilte samfunnsmessige
årsaker foreligger.
4. Anlegg vil ikke komme inn og bli prioritert på anleggsplanen før skriftlig innmelding er
levert kommunen.
5. Søknadsfrist til kommunen er 15. september hvert år, unntatt er "mindre kostnadskrevende
nærmiljøanlegg" (maks kr. 80.000,-) som kan søkes gjennom hele året.
6. Idrettsrådet kommer med sin tilråding innen 15. oktober hvert år.
7. Kommune foretar endelig politisk behandling i løpet av oktober/november hvert år.
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KAP 14

HØRINGSINSTANSER

Plandokumentet sendes:
Skjervøy Idrettsråd
SIK hovedlaget
SIK fotballgruppa
SIK aldersbestemt fotball
SIK skigruppa
SIK skiskyttergruppa
SIK håndballgruppa
Skjervøy sykkel- og skøyteklubb
Arnøy IL
Arnøyhamn bygdelag
Årviksand bygdelag
Lauksletta bygdelag
Skjervøy jeger og fisk
Skjervøy skytterIag
Skjervøy videregående skole
Skjervøy kommune, teknisk etat
Folkehelsekoordinator
Skjervøy hopp- og alpinklubb
Troms fylkeskommune
Fylkesmannen i Troms
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TROMSfylkeskommune

Kulturetaten

ROMSSAfylkkasuohkan

Skjervøy kommune
Postboks 145
9180 SKJERVØY

Vår ref.:
10/2536-46
Løpenr.:
31113/11

Saksbehandler:
HelgaAnetteMelhus
Tlf. dirannvaIg.
77 78 82 14

Arkiv:
C00&30 SAKSARKIV
Deres ret:
2011/45- 6

Dato:
22.11.2011

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2012-2015,
SKJERVØY KOMMUNE - HØRINGSSVAR FRA TROMS FYLKESKOMMUNE

Vi viser til brev fra Skjervøy kommune mottatt 1. november 2011, hvor kommunedelplan for
idrett og fysisk aktivitet for 2012-2015 sendes på høring. Høringsfristen er kortere enn planog bygningslovens bestemmelser. Vi ønsker likevel å imøtekomme den knappe høringsfristen.
Troms fylkeskommune ved Kulturetaten har behandlet forslaget administrativt, og har
følgende merknader:
Planen som styringsverktøy
Planen inneholder gode beskrivelser og analyser av situasjonen, men det savnes mer konkrete
tiltak for områdene. Tiltakene bør fremkommer tydelig.

Kapittel fem, seks, sju og ni kan med fordel slås sammen slik at dette blir mer oversiktlig. Her
kan delmål, strategier og veivalg samles. Videre bør tiltakene anføres, og kobles til målene.
Kapittelet kan for eksempel kalles handlingsprogram for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Vi fors1år også at kapittel åtte innarbeides her. I innholdsfortegnelsen bør det fremgå at
kapittel 12 omhandler handlingsprogiam for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
Det kan være fruktbart å vise til nasjonale og regionale mål og føringer knyttet til idrett,
fysisk aktivitet og
Fysisk aktivitet
Pln-nenIrobler,relevnoen melloi-n

ktivitet og helsegevin.sterpå

god rnåte.

Friluftsliv er en viktig arena for fysisk aktivitet. Planforslaget inneholder mål og strategier for
friluftslivet. Vi tilrår derfor at friluftsliv også inkluderes i planens tittel.
Tilrettelegging for gående og syklende er viktig for fysisk aktivitet, og det savnes et fokus på
dette i planen.
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Det mest sentrale i folkehelsearbeidet er utfordringen med å utjevne sosiale ulikheter. Vedlagt
er en sjekkliste med mål om mer bevissthet rundt sosiale ulikheter i fysisk aktivitet mellom
grupper i samfunnet. Vi oppfordrer Skjervøy til å bruke denne i det videre arbeidet med
fysisk aktivitet.
Friluftsliv
Det vises til kartleggingsarbeidet for viktige friluftsområder i Skjervøy. Det savnes en
nænnere beskrivelse av hva dette arbeidet er og hva det skal brukes til. Formålet med å
kartlegge og verdisette viktige friluftslivsornråder er å synliggjøre hvilke områder som er
særlig viktig for friluftslivet i kommunen, tilgangen og kvaliteten på disse. Kartleggingen vil
framskaffe grunnleggende kunnskap som er en forutsetning for å kunne forvalte
frilufislivsområdene i tråd med kommunens målsetning, og ansvar for å sikre allmennheten
tilgang til gode og varierte friluftslivsopplevelser. Kartlegging og verdivurdering er gjort etter
metodikk jf DN-håndbok 25, 2004. Kartleggingen skal presenteres digitalt, og kan danne et
grunnlag for å utarbeide løypeplaner, tiltaks- og tilretteleggingsplaner. Den vil også kunne
danne et kunnskapsgrunnlag som støtter opp under eventuelle søknader fra lag og foreninger
om tilskudd til tilrettelegging i friluftsområder.
I forbindelse med styrking av friluftslivsorganiseringen kan Skjervøy fnr eksempel vnraere
oppretting av et lokalt eller interkommunalt friluftsråd.
Vi gjør oppmerksom på at eventuelle friluftslivstiltak eller anleggsutbygginger som berører
kulturminner må forvaltes i henhold til kulturminneloven.
Handlingsprogram for utbygging av idrettsanlegg 2012-2015
Vi savner kostnadsberegning og tidsplan for anlegg nummer fem og seks i opplistingen av
idrettsanlegg, samt anlegg nummer tre, fire og fem i nærmiljøanlegg. Forøvrig har vi ingen
merknader til anleggsoversiktene.

Troms fylkeskommune ønsker lykke til med ferdigstillelse av kommunedelplanen, og håper at
våre innspill vil være til hjelp i det videre arbeidet. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid.

d ennlig hilsen
"Yvti- /e"-",
llen østg'rd
fylkeskultursjef

14/1,A-L5LZT6
Vibeke Skinstad
avd. leder folkehelse, idrett og friluftsliv

Vedlegg:
Sosiale ulikheter iftsisk aktivitet —en sjekklistefor alle somjobber medfflisk aktivitet
Kopi: Fylkesmannen i Troms

ROMSSA fylkkasuohkan
TROMS fylkeskommune

Sosiale
ulikheter
ifysisk
aktivitet
—En sjekkliste for alle som jobber med fysisk aktivitet

erdens
tivitetsclag
Sosiale ulikheter i fysisk aktivitet
—En sjekkliste for alle som jobber med fysisk aktivitet
Denne sjekklisten har som mål å øke bevisstheten om sosiale ulikheter i fysisk aktivitet mellom grupper
i samfunnet vårt. Punktene skal inspirere og gi ettertanke til de som planlegger fysisk aktivitet.
Sjekklisten er ikke vitenskapelig testet, men ser på viktige områder man bør ta hensyn til.

Økonomiske forhold
Spørsmål til ettertanke:
•

I hvilken grad tilbys gratis eller rimelige aktiviteter ditt lokalområde?

Etnisitet
Spørsmål til ettertanke:
•

Er det mulig å tilpasse informasjonen rundt aktivitetene, så flest mulig forstår og
kjenner seg delaktige?

•

Hvilke frivillige organisasjoner finnes i nærområdet som har tilbud til
innvandrergrupper?

Geografiske forskjeller
Spørsmål til ettertanke:
•

Hvilke geografiske forskjeller finnes i ditt lokalområde når det gjelder fysisk aktivitet?

•

Hvor i nærmiljøet finnes det tilbud om fysisk aktivitet?

•

I hvilken grad når man aktiviteten med offentlige kommunikasjonsmidler?

Hvilke grupper?
Spørsmål til ettertanke:
•

Hvilke grupper i lokalmiljøet er risikngrupper ng har størst hshnv fnr å endre fysisk
aktivitetsvaner?

•

Kan disse gruppene vies særlig oppmerksomhet?

•

Ønsker dere å nå alle eller en særskilt gruppe med aktiviteter?

Kjønn
Spørsmål til ettertanke:
•

Tiltaler aktivitetene både kvinner og menn?

•

Er budskap og opplegget rundt aktivitetene kjønnsnøytrale?

•

Hvordan prioriteres tilgangen til lokaler og idrettsarenaer i kommunen?

Funksjonshemning
Spørsmål til ettertanke:
•

Hvilke hindre kan det være for å delta?

•

Hvordan kan man tilpasse aktivitetene slik at de blir tilgjengelige for alle?

Alder
Spørsmål til ettertanke:
•

Er aktivitetene tilpasset folk i ulike aldersgrupper?

Aktivitetens utformning
Spørsmål til ettertanke
•

Hvilke behov styrer utformingen av aktivitetene?

•

Hvordan kan dere få ulike samarbeidspartnere og de berørte målgruppene med i
planlegging av fysisk aktivitet?

Samarbeidspartnere for å redusere ulikheter i fysisk aktivitet
Fyikesmann, kommune, fyikeskommune, NAV, frivillige organisasjoner, heisetjenesten, skoler,
barnehager, treningssentre, idrettslaget.
Spørsmål til ettertanke:
•

Hvilke aktører kan dere samarbeide med i nærområdet?

Oppfølging og evaluering
Spørsmål til ettertanke:
•

Hvilke type aktiviteter kan være interessante å evaluere?

•

Hvordan følges aktiviteten og arbeidet opp?

•

Hvilke type data trenger man for å måle antall deltakere i aktivitetene?

Sjekklisten tar utgangspunkt i en sjekkliste fra Statens folkhälsoinstitut, Sverige i forbindelse
med oppmerksomhetsuken for fysisk aktivitet og kosthold "Ett friskare Sverige".
www.fhi.se/ettfriskaresveri e Januari 2011

Fra Nord-Tromsvgs, skolested Skjervøy

28.11.2011

Til SkjervøyKommune, kultur og undervisningsetaten

Høringsuttalelsetil kommunedelplanfor idrett og fysiskaktivitet 2012 —2015

Nord-Tromsvgs er en stabil bruker av kommunens idrettsanlegg samt andre
nærmiljøanleggog turstier/gapahuker.
Skolen har fra skoleåret 20011-2012fått 3-årig løp for idrettsfaglig
studieretning. Det vil bety økt bruk og behov for kommunens idrettsanlegg.
Den største elevgruppen i så måte vil bli de med fordypning i fotball. Disse
elevene må ha en hall å trene i på vinterstid (okt-mars). Kapasitetentil
nåværendeidrettshall er begrenset og behovet for en fotballhall vil tvinge seg
fram. Nord-Tromsvgs støtter derfor arbeidet med å få bygget en fotballhall på
Skjervøy.
For både samfunnet og idrettsmiljøet i kommunen vil en slik fotballhall ha stor
betydning. Idretten står for en positiv verdiskapingog har stor nytteverdi i
samfunnet vårt. Fotball er den største idretten i vår kommune både blant barn,
ungdom og voksne, og derfor er det viktig å ivareta den på best mulig måte.
Nord-Tromsvgs håper at SkjervøyKommune vil arbeide aktivt for å få bygget
en fotballhall på Skjervøy,og vi vil gjerne være en viktig støttespiller i dette
arbeidet.

Med hilsen

Nils Alm

Bjørn Helge Pedersen

Ass rektor Nord-Tromsvgs

Fagansvarligldrettsfag

Arild Torber sen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

ståle andersen [staale.and@hotmail.com]
27. november 2011 22:38
Arild Torbergsen
Rulleringav anleggs- og idrettsplan

Vi ønskerfølgende nytt tiltak inn i planen:
Gunstgressdekketil en 117-fotballbane".
Dennebanenforeslås plassertved skolen på den gamle grusbanen.
Vi har i dag bingen som er mye i bruk, men blir for liten til å kunne gjennomføregode organisertetreninger for barn.
Vi har som mål å søke om spillemidlerså snart som mulig. Vil i den søknadenkomme med en mer detaljert
kostnadsoverslag.
Hilsen
ÅrviksandBygdelag
Ståle Andersen

Arild Torber sen
Fra:

Sendt:
Til:

Emne:
Vedlegg:

Roald Sebergsen [roald@ar-ing.no]
24. november 2011 08:23
Arild Torbergsen
Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet
Forslag høringsdok endringer 24.11.11.pdf

Hei!
Viser til møtet i går i Skjervøy Idrettsråd og vedlegger side 15, 18 og 19 hvor vi har påført med rødt endringer til
forslaget som vi ber dere innarbeide. Videre hadde det vært ønskelig innbyggertall tabell på side 5 i framtiden
kunne vært fordelt på årstall 0-5 år, 6 —12 år, 13 —19år, 20 —66 år osv. Årsaken til dette er at for søknader om
spillemidler, LAM, idrettsregistreringa osv, leggesårskullene 6-12 og 13 —19 til grunn.
Mvh
Roald Sebergsen
Skjervøy Idrettsråd

KAP. 10 SKJEMA FOR REGISTRERING AV ANLEGG OG OMRÅDER
I SKJERVØY KOMMUNE - TETTSTEDET
Ordinære/Rehabiliteringanlegg

1. Anle s e
Klubbhus 1
Klubbhus 2
Svømmehall
sal
Idrettshall
Gmssbane
Kr011 essbane
S ebane
L sl e
L sl e
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S
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2. Kat ori Sted
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Sk.ervø
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Kommunen
Kommunen
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Sk.erv 1K
Kommunen
Skjsrv 1K
Kommunen
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Kap. 12 HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV IDRETTSANLEGG 2012 - 2015
ORDINÆRE NYANLEGG/ REHABILITERING

NÆRMILJØANLEGG
NR ANLEGG/STED

1 Naturklatre'un el
2 Eidevannetho bakke
3 Snowboardbakke
4 Rullestollo Eidevannet
5 Rulleskianle
6
7
8
9

Skiskytteranlegg,standplass
Skiskytteranlegg, klubbhus
Idrettsanlegg, lysløype rehab
Crossbane

KOSTNADER

321
80
Ikke bere et
Ikke bere et
Ikke bere et
80
80
80
80

2012
K

16 —

SM
160
40

40
40
40
40

PR

155
40

40
40
40

19 40

K

2013
SM

2015

2014
PR

K

SM

PR

K

SM
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Kap. I l AKTUELL UTBYGGINGAV NYE IDRETTSANLEGG2011 20115
ANLEGG/STED
Kunst essbane S *erv
L sl
kviksand
Klubbhus/s eakerbu s ter
Forbedrin av s
ebane
Turi er Sk'ervø
Rullestoll e Eidevannet
Rulleskianle
Snowboardbakke
Skytebane300m og 100m
"Fra molo til molo"
Rideanle
å Kå en
Fotballhall S 'erv
Eidevannet hoppbakke
Naturklatre'un 1
Eidevannet friluftsområde
Vå avannet friluftsområde

UTBYGGER
Kommunen/S 'erv
Årviksand b del
Sk'erv s kkel- o skø eldubb
S *erv s kkel- o s
eklubb
Kommunen
Kommunen/Sk.erv
Kommunen/S 'erv LK.
Kommunen
Kommunen/S erla et
Kommunen
Privat
Kommunen/Sk'erv
Kommunen/Skjerwayhopp- og
al inklubb
Kommunen
Kommunen
Kommunen

Eks. Kunstgressbane
Skjervøy Kommunen/Skjervøy
1K
Motorcrossanlegg
Skjervøy/Nordreisa
MK

BYGGEPERIODE

2011 - 2012
2011
2011 - 2012
2011 - 2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013 14
2011 13
2014
2012
2012
2014
2012 13
2013
2013

KOMMENTAR
På nåværende ressbane
Skiftin av armatur
Under lanle 'n
Sikrin røft/asfalterin
rustin stier
N anle
Rundt baneanle ene
N anle
Rehabiliterin
N anle
N anle
N anle
Nyanlegg
Utvidelse
N anle
N anle
Nytttoppdekke
Nyanlegg

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/4703 -1

Arkiv:

A29

Saksbehandler: Arild Torbergsen
Dato:

02.12.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
39/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
15.12.2011

Søknad om forsøk i grunnskolen i forbindelse med prosjektdeltakelse "Ny
Giv" - overgangsprosjektet
Henvisning til lovverk:
Henvisning til lovverk:
Opplæringsloven med tilhørende forskrift
Vedlegg
1 Søknad om forsøk
Rådmannens innstilling
Skjervøy kommune søker om sentralt initiert forsøk – intensivopplæring for elever på
ungdomstrinnet i siste semester av 10. trinn i forbindelse med NY GIV – Overgangsprosjektet.
Forsøksperioden vil vare fra januar 2012 til og med skoleåret 2013/14.
SaksopplysningerNy GIV er en nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen i videregående
opplæring.
Ny GIV er et treårig prosjekt, etablert av regjeringen høsten 2010. Alle landets fylkeskommuner
og Oslo kommune deltar i et samarbeid for å få ned frafallet i videregående skole. Prosjektet er
omfattende og består av flere delprosjekter.
Det er to store prosjekter i partnerskapet, overgangsprosjektet som handler om å sikre
overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole og mellom ulike trinn/nivå i
videregående opplæring, og oppfølgingsprosjektet som handler om å styrke samarbeidet
mellom skoler, den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten (OT), fagopplæringen og NAV.
I tillegg består Ny GIV av et statistikkprosjekt som skal utvikle og legge til rette et felles
statistikkgrunnlag og indikatorer for vurdering av måloppnåelse. Andre tiltak er for eksempel
samfunnskontrakt for læreplasser, etterutdanning i fag- og yrkesopplæring, yrkesretting av
fellesfagene på YF og arbeidslivsfag.

Målet for samarbeidet er å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og
kommuner for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående
opplæring.
Tiltakene i satsingen Ny GIV ble iverksatt våren 2011, men inngår i et langsiktig arbeid som
skal gjøre skolen bedre rustet til å utvikle elevenes ferdigheter, kunnskap og holdninger. Slik
skal elevene bli bedre i stand til å fullføre sine utdanningsløp.
Overgangsprosjektet er et sentralt element i partnerskapet som ble inngått mellom
Kunnskapsdepartementet (KD) og alle landets fylkeskommuner høsten 2010. Prosjektet er
treårig, det vil si ut 2013.
I forbindelse med at KD høsten 2010 inviterte alle fylkeskommuner og Oslo kommune til å delta
i Ny GIV satsingen ba de fylkeskommunene om i første omgang å etablere et formelt strukturert
samarbeid med den største kommunen i fylket, eventuelt flere. Dette for å nå målsettingen om
at fylket det første prosjektåret skulle nå 30 – 50 % av ungdomsskoleelevene i fylket for
igangsetting av Overgangsprosjektet. Samarbeidet første året skulle gi erfaringer som igjen
skulle danne grunnlag for en opptrapping til samarbeid med alle kommuner i fylket i løpet av
2012 og 2013.
Troms fylkeskommune inviterte Tromsø kommune med i samarbeidet det første prosjektåret.
Erfaringer fra prosjektets første år i Tromsø viste at av 97 elever i Tromsø kommune som
takket ja til tilbudet første året var det kun 3 som gikk ut av prosjektet underveis. På
evalueringsmøte med elever og foresatte i mai 2011 var det stor overvekt av positive
tilbakemeldinger på det tilbudet elevene hadde fått. Standpunkt og eksamenskarakterer for
elevene viste en overraskende positiv utvikling. De foresatte var spesielt glad for at det endelig
var kommet et tilbud til deres barn/ungdommer, og for at de ville få oppfølging i vgo. Også
lærerne gav uttrykk for at det var motiverende og tilfredsstillende endelig å ha tid og mulighet til
å ha fokus på å hjelpe akkurat denne elevgruppa.
I brev av 31.03.2011 inviterte Troms fylkeskommune kommunene Kvænangen,
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen med i fase II i samarbeidet, og alle
kommunene takket ja til samarbeid om Overgangsprosjektet i Ny GIV i brev av
26.04.2011.
Samarbeidet kom i gang i juni, og Regionkontoret i Nord-Troms fikk i oppdrag fra kommunene
å ha et overordna ansvar for forberedelsene i samarbeid med Troms fylkeskommune.
Regional prosjektleder er fra 01.12.2011 tilsatt i 70 % stilling i to år. Prosjektet skal drives i nært
samarbeid med prosjektleder i Troms fylkeskommune og kommunene i Nord-Troms.
Kort om Overgangsprosjektet
Prosjektet går i korthet ut på å gi de 10 % lavest presterende elevene etter første termin i 10.
trinn intensivopplæring i blant annet grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier, tettere
oppfølging, rådgiving og veiledning siste halvår av 10. trinn.
Opplæringen skal gis av lærere som har deltatt i en nasjonal skolering for å kunne gi en
opplæring best mulig tilpasset elevenes egne behov. Departementet har gitt Skrive-, Lese og
Matematikksenteret i oppgave å samarbeide om skoleringen. I tillegg bidrar Høgskolen i
Lillehammer og Adferdssenteret.
I Nord-Troms deltar alle skoler med ungdomstrinn, og Ny GIV lærerne i Nord-Troms, en lærer i
lesing/skriving og en i regning fra hver skole, starter sin opplæring i uke 49. Her deltar også
lærere fra videregående skoler.
Intensivopplæringen er ikke et spesialpedagogisk tilbud, men en forsterket tilpasset
opplæring. Målgruppen for Overgangsprosjektet er kjennetegnet ved at dette ofte er elever
som er lite motivert for opplæring, har høyt fravær og/eller ved at de ikke har opparbeidet seg
tilstrekkelige grunnleggende ferdigheter. Elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning
utelukkes ikke fra å delta, men det må vurderes i hvert tilfelle hva eleven er best tjent med og

ønsker selv. Oppfølgingen baseres på en avtale, samtykkeerklæring, som inngås mellom
elev, foresatte og skolen.
I tillegg til å tilby elevene i målgruppa intensivopplæring på 10. trinn, jobbes det for å få til et
systematisk og godt samarbeid mellom grunn- og videregående skoler for å lette overgangen
og sikre disse elevene god oppfølging også inn i og gjennom videregående opplæring. Elevene
vil også få tilbud på sommeren, enten gjennom sommerjobb eller sommerskole.
Finansiering
Departementet (KD) finansierer prosjektledelse i fylkeskommuner og kommuner. Midlene skal i
tillegg dekke administrative utgifter i forbindelse med nasjonal aktivitet i prosjektet (deltakelse
på møter, samlinger, rapportering etc) for prosjektledelsen.
Departementet finansierer også felles skolering av Ny GIV lærere, inkludert vikarutgifter.
De lærerressursene som er nødvendig for gjennomføring av opplæringen vil være
kommunenes ansvar. Jf Ny GIV: Partnerskap for økt gjennomføring i videregående opplæring,
datert 28.10.2010.
KD presiserer her at skolene selv skal finansiere undervisninga og at kommunene lager et
bærekraftig system som vil være levedyktig også etter at prosjektperioden er over.
Skjervøy kommune må søke å innarbeide dette i økonomiplanen for 2012-15.
Organisering av intensivopplæringen i Ny GIV
I forbindelse med intensivopplæringen i Overgangsprosjektet vil det være aktuelt å organisere
elevene i grupper som fraviker fra bestemmelsene i Opplæringsloven.
I forsøket er det åpnet for at opplæringsloven § 8-2 første ledd annet og tredje punktum kan
fravikes, slik at elevene i intensivopplæringen kan organiseres blant annet i grupper på
bakgrunn av faglig nivå.
(§ 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper
I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov
for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til
vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane,
basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og
tryggleiksmessig forsvarleg.)
Dette kan gjøres i inntil 7,5 klokketimer i uka fra januar og ut skoleåret på 10. trinn. Det er viktig
for disse elevene at de får en annen pedagogisk tilnærming til opplæringen i fag enn de har
opplevd tidligere og som de ikke har kunnet nyttiggjøre seg på en tilfredsstillende måte.
Forsøket åpner også for avvik fra forskrift til opplæringsloven, § 1-1, om at opplæringen i
grunnskolen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet hva gjelder fag- og
timefordelingen og læreplaner for fag.
(§ 1-1. Opplæringa i grunnskolen
I grunnskolen skal opplæringa vere i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
Læreplanverket for Kunnskapsløftet omfattar den generelle delen av læreplanen, prinsipp for
opplæringa, læreplanane for faga og fag- og timefordelinga.)
Det presiseres imidlertid at intensivopplæringen ikke må organiseringen slik at organiseringen
medfører at enkeltelever mister muligheten for sluttvurdering i fag!
Elever som deltar i forsøket tas inn til videregående opplæring på ordinære vilkår, i henhold til
poengberegningsregler for inntaket i forskrift til opplæringsloven § 6-15.

Skjervøy kommune
Kultur og undervisning

Det kongelige kunnskapsdepartementet
Boks 8119 Dep.
0032 OSLO

Søknad om sentralt initiert forsøk i Overgangsprosjektet –
intensivopplæring på ungdomstrinnet
Skjervøy kommune søker om å gjøre forsøk etter opplæringsloven § 1-4. Forsøket
innebærer intensivopplæring for de ti prosent svakest presterende grunnskoleelevene i
kommunen siste semester av 10. årstrinn. Forsøket skal gjennomføres i henhold til de
føringene Kunnskapsdepartementet har gitt i brev om forsøket datert 22.12.2010.

1. Hensikten med forsøket
Hensikten med intensivopplæring siste semester av 10. årstrinn er å sette de svakest
presterende elevene i bedre stand til å gjennomføre videregående opplæring, blant
annet gjennom en styrking av elevenes grunnleggende lese-, skrive- og
regneferdigheter. Forsøket er del av Overgangsprosjektet i regjeringens satsing Ny GIV,
som har til mål å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Bakgrunnen for
søknaden om forsøk er at intensivopplæringen kan medføre behov for et større
handlingsrom når det gjelder pedagogisk og organisatorisk differensiering av
opplæringen enn hva gjeldende regelverk åpner for.

2. Kommunens beskrivelse av forsøket
Kort beskrivelse av forsøket, eksempelvis organisering, eventuelle avvik fra
timetallsreguleringen og læreplaner i fag mv.

Fra Skjervøy kommune vil to skoler med ungdomstrinn delta i prosjektet fra
skoleåret 2011/2012. Tilbudet vil gå til totalt ca 12 elever ved disse skolene.
Skolene vil i størst mulig grad bruke fagøktene i norsk, matematikk og
engelsk/norsk fordypning til intensivopplæringen, men kanskje noen timer fra
andre fag.
For å kunne gi elevene et best mulig tilbud vil organiseringen av opplæringen
måtte variere noe fra skole til skole. Dette blant annet for som hovedregel å unngå
så store avvik fra Forskrift til opplæringsloven § 1-1 første punkt, at
organiseringen kan medføre at enkeltelever mister muligheten til sluttvurdering i
fag.
Oppstart av intensivopplæringen er dette året planlagt til uke 5. Elevene vil få
tilbud på gjennomsnittlig 6 – 7,5 klokketimer i uka over 12 uker.
Elever og foresatte informeres på følgende måte:



Kontaktlærer tar kontakt med aktuelle elever og deres foresatte og orienterer
om at de vil få tilbudet og at de vil bli invitert til informasjonsmøte.
Skolens ledelse inviterer aktuelle elever og foresatte til informasjonsmøte.
Prosjektleder for Overgangsprosjektet i Nord-Troms er sammen ansvarlige for
møtet. Tilstede er også skolens Ny GIV-lærere og representant fra skoleledelsen.
På møtet deles det ut skriftlig informasjon om forsøket og samtykkeerklæring,
begge etter mal fra KD.

Informasjon om forsøket skal også legges ut på kommunens hjemmeside.

Navn på skoler som deltar fra Skjervøy kommune fra våren 2012:

-

Skjervøy ungdomsskole
Arnøyhamn skole

3. Unntak fra opplæringsloven med forskrifter
I henhold til opplæringsloven § 1-4 om forsøksvirksomhet søker kommunen om forsøk med
mulighet til å fravike:



Opplæringsloven § 8-2 første ledd annet og tredje punktum, om organisering
av elever i grupper
Forskrift til opplæringsloven § 1-1 første punktum, om at opplæringen i
grunnskolen skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet,
hva gjelder;
o fag- og timefordelingen
o læreplaner for fag

4. Forutsetninger for forsøket
Forsøket gjennomføres under følgende forutsetninger:
-

Det ligger til grunn en vurdering om at deltakelse i forsøket vil være til det beste for
elevens opplæring totalt sett.
Intensivopplæringen skal gis siste semester av 10.årstrinn.
Forsøksvirksomheten skal i omfang ikke overstige 7,5 klokketimer per uke for den
enkelte eleven.
Kommunen sørger for at deltakende elever og foreldre er godt informert om
forsøket.
Deltakende elever og foreldre samtykker til deltakelse i forsøket.
Det kan gjøres avvik fra kompetansemål i fag bare i særlige tilfeller, og elev og
foreldre må være klar over hvilke konsekvenser dette kan få for sluttvurderingen,
eksamen og vitnemål, og må gi samtykke til dette.
Eleven tas inn til videregående opplæring på ordinære vilkår.
Eventuell overføring av individopplysninger om eleven mellom kommune og
fylkeskommune krever samtykke.

5. Forsøkets varighet
Forsøket starter på 10. årstrinn skoleåret 2011/2012 og kan pågå til og med skoleåret
2012/2013.

6. Evaluering av forsøket
Som ledd i forsøksvirksomheten vil kommunen delta i den evaluering av forsøket som
igangsettes
sentralt.
Kommunen
vil
rapportere
om
forsøksvirksomheten
når
Kunnskapsdepartementet anmoder om dette.
8. Kontaktinformasjon
Navn, telefon og e-post til kontaktperson for Overgangsprosjektet i kommunen:

Prosjektleder for Overgangsprosjektet i Nord-Troms: Astrid Berg
Astrid.berg@kafjord.kommune.no
Tlf: 98649437

Dato

Underskrift

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/4015 -10

Arkiv:

033

Saksbehandler: Magnar Solbakken
Dato:

25.11.2011

Saksfremlegg
Utvalgssak
40/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Møtedato
15.12.2011

Møteplan 2012

Rådmannens innstilling
Rådmannen foreslår følgende møteplan:
Januar
Formannskap
Kommunestyret

to 26

Brukerutvalg
AMU
Regionrådet

Februar
man 20

Mars

April
man 16

Mai
ti 29

Juni
ons13

ti-ons 7-8
(opplær.)

ons 14
30-31

Juli
Formannskap
Kommunestyret
Brukerutvalg
AMU
Regionrådet

27

August

September
man 10

ons 18
24

Oktober
man 15
man 29

19

November Desember
m. 5 / m 26
man 17
to 29

ti 28

ti 30

Saksopplysninger
Vurdering
For å ta hensyn til ukependling foreslår rådmannen at formannskaps- og kommunestyremøter
legges til mandager.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:
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Saksbehandler: Magnar Solbakken
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Saksfremlegg
Utvalgssak
41/11

Utvalgsnavn
Skjervøy Kommunestyre

Ordførergodtgjøring 2012
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar stilling til ordførers godtgjøring for 2012.

Saksopplysninger
Ordførergodtgjøring inneværende år er 632 000 kr.

Møtedato
15.12.2011
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Arkivsaknr:

2011/4015 -11

Arkiv:

033

Saksbehandler: Magnar Solbakken
Dato:

06.12.2011
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Valg diverse utvalg

Rådmannens innstilling
Kommunestyret tar stilling til valgnemndas innstilling.

Saksopplysninger
Det ble på konstituerende kommunestyremøte den 26. oktober nedsatt en valgnemnd som skulle
utarbeide forslag til sammensetning diverse utvalg i Skjervøy kommune.
Vurdering
Valgnemnda legger fram sin innstilling for kommunestyret.

Skjervøy kommune

Arkivsaknr:

2011/4554 -1

Arkiv:
Saksbehandler: Rune Stifjell
Dato:

21.11.2011
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Utvalgssak
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15.12.2011

Politisk behandling av budsjett og økonomiplan
Saksprotokoll i Skjervøy Formannskap - 30.11.2011
Behandling:
Ørjan Albrigtsen gjeninntrådte formannskapet.
Ørjan Albrigtsen la fram forslaget fra KP, SV, SP og Krf.
Forslag til tilleggspunkt i innstillingen fra KP, SV, SP og KRF:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tillegg til punkt 4 i rådmannens innstilling:
Kommunestyret ber om at arbeidet med vaskeri prioriteres, og at det gjøres en
særskilt vurdering av om Skjervøy ASVO kan overta dette.
Skjervøy kommunestyre ber rådmannen utrede behovet for sommeråpne barnehager og
beregne hva det vil koste å lage et tilbud.
Skjervøy kommune satser på demokratiopplæring for barn og unge ved å avholde et
barnas kommunestyre hver vår og et ungdommens kommunestyre hver høst.
Skjervøy kommunestyre ber rådmannen vurdere tiltak som kan styrke kulturhusets drift i
forhold til bemanning og aktiviteter.
Kommunestyret ber formannskapet sette ned et utvalg som skal vurdere alternativ bruk
av lokalene til ungdomsskolen. Dette må sees i sammenheng med Kystens
kompetansesenter.
I forbindelse med etablering av privatskole i Årviksand vil kommunestyret at det inngås
en avtale som avklarer de bygningsmessige forhold og partenes forpliktelser og ytelser.
Kommunestyret ber om at slik avtale legges frem for kommunestyret i juni 2012.
Kommunestyret ber om en total gjennomgang på drift av veilys i hele kommunen.
Formannskapet nedsetter et utvalg som legger frem en total oversikt og forslag til tiltak
for drift av veilys i kommunen.
Årviksand barnehage beholdes i kommunal eie. Den private barnehagen skal fortsatt få
benytte barnehagen uten direkte betaling mot trekk i tilskuddet.

Beskrivelse av tiltak:

1) Nedlegging sentralbord fra 1.07.12
Beskrivelse: Sentralbordfunksjonen avvikles fra 1.07.12. Oppgavene må fordeles på rådhuset og
dette må ses på i løpet av første halvår. Ses også opp mot generelle stillingskutt fra
2014.
Konsekvens: Arbeidsoppgavene må fordeles på øvrig merkantil bemanning. Nedbemanningen
gjøres med omplassering, men kan medføre oppsigelse.
Økonomi:
Innsparing på 107 000,- i 2012.
2) Krisesentertilbud
Beskrivelse: Alle kommuner er pliktig til å tilby sine innbyggere et krisesentertilbud etter den
nye krisesenterloven. Skjervøy m.fl. kommuner har valgt Tromsø som sin
vertskommune for et krisesentertilbud. Rådmannen har lagt inn kr.100 000,- til et
slikt tilbud. Det viser seg at tilbudet vil koste Skjervøy kommune kr.88 000,-.
Konsekvens: Ingen konsekvenser
Økonomi:
Mindre utgift enn forventet 12 000,3) Barnas kommunestyre
Beskrivelse: Vi har organisert et barnas kommunestyre i 2011 og ønsker å fortsette med et
årlig barnas kommunestyre hver vår. Elevene har ikke hatt penger å forvalte i
denne sammenheng.
Konsekvens: Ved at elevene får prøve ut demokratiske spilleregler, kan det skape større
politisk innsikt og engasjement i framtida. Det vil være ekstra motiverende å ha
en sum penger å forvalte.
Økonomi:
Økt utgift på10 000,- fra 2012
4) Ungdomsråd / ungdommens kommunestyre
Beskrivelse: Vi ønsker et årlig ungdommens kommunestyre som avvikles på høsten.
Konsekvens: Ved at elevene får prøve ut demokratiske spilleregler, kan det skape større
politisk innsikt og engasjement i framtida. Det kan være motiverende å ha en sum
penger å forvalte til prioriterte tiltak.
Økonomi:
Økt utgift på 30 000,- i 2012 og 50 000 fra 2013.
5) Fortsatt støtte til Nikkeby og Lauksletta skoler
Beskrivelse: De nedlagte skolene legges ikke ut for salg. Kommunen vil i fortsettelsen betale
forsikring, strøm, vedlikehold m.m.
Konsekvens: Bygdene har et samfunnshus å bruke til sine arrangement noe som skaper større
trivsel og samhold.
Økonomi:
Økt utgift på 50 000,- i 2012 og 100 000,- i 2013.
6) Orgelundervisning
Beskrivelse: Skjervøy menighetsråd og Skjervøy kulturskole har samarbeidet om
tilsetting av organist. Organisten har vært tilsatt i 80 % som organist og 20 %
undervisning i kulturskolen. Vi ønsker å fortsette med denne ordningen ved å
opprettholde en 20 % stilling til orgelundervisning.
Konsekvens: Kirka får større mulighet til å beholde sin organist, og kulturskolen får lærer til
undervisning i orgelspill.
Økonomi:
Økt utgift 40 000,- i 2012 og 80 000 fra 2013
7) Økt vedlikehold veilys
Beskrivelse: Teknisk etat har hatt for lite penger til å vedlikeholde veilysene i kommunen. Vi
vil styrke muligheten til et bedre vedlikehold og foreta en vurdering av dagens
ordning.

Konsekvens: Veilysene blir vedlikeholdt.
Økonomi:
Økt utgift på 200 000,- i 2012 og 100 000,- fra 2013.
8)
Beskrivelse:
Konsekvens:
Økonomi:

Justering utbytte
Vi justerer utbytte i tråd med Ymbers økonomiplan.
Mulighet til å styrke kommunens økonomi
Økt inntekt på 500 000 i 2014 og 2015.

9) Justering ansvar 199 buffere
Beskrivelse: Kommunen har satt av penger til lønnsbuffer hvert år. Vi ser at 2013 er et
mellomår for lønnsoppgjør og reduserer dette beløpet.
Konsekvens: Det vil være litt mindre satt av som buffer, men ingen konsekvenser utover det.
Økonomi:
Reduksjon av lønnsbuffer med 500 000,- i 2013.

Einar Lauritzen la fram forslaget fra AP.
Endring på rådmannens forslag:
Beskrivelse: Endringer i stillinger innenfor samhandlingsreformen:
- ikke opprette ny fysioterapeut (Innsparing på 1 309 000 i BØP-perioden)
- ikke økning i ergoterapeut (Innsparing på 826 000 i perioden)
- Styrking av hjemmetjenesten (Økning på 1 578 000)
Konsekvens:
- ingen, gitt den riktige opplæringen kan hjemmetjenesten bidra med opptrening og
forebyggende behandling.
Økonomi:
- ingen endring
Vidar Langeland la fram forslaget fra FrP.
Forslagene i sin helhet er vedlagt protokollen.

Vedtak:
Votering:
- Rådmannens innstilling: 0 stemmer
- KP, SV, SP, KRF sitt forslag: 5 stemmer
- AP sitt forslag: 1 stemme
- FRP sitt forslag: 1 stemme

Rådmannens innstilling
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak for årsbudsjett 2012 og
økonomiplan for 2012 - 2015:
1. Drift
1.1 Skattøret for 2012 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.
1.2 Eiendomsskatten skrives ut med 7 promille for alle eiendomstyper.
1.3 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2012.
1.4 Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall (Mangler tall i tommer
ruter – vil komme før møtet):
(Tall i 1000 kr)
Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd
Eiendomsskatt
Andre frie inntekter
Sum frie inntekter
Netto rente og avdragsutgifter og utbytte
Inndekning av tidligere underskudd
Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. invbudsj.
Fordelt til netto driftsrammer
Balanse

Årsbudsj.
2012
47 800
124 320
7 550
179 670
(1 692)
(1 652)
176 326

Økonomiplan
2013
2014
47 800
47 800
121 907
120 470
7 550
7 550
177 257
175 820
1 161
178 418
175 820

2015
47 800
119 345
7 550
174 695
491
175 186

1.5 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. Terminer for
utskriving blir slik:
Februar
April
August
Oktober

Eiendomsskatt for 1. Halvår
Vann, kloakk mv for 1. Halvår
Eiendomsskatt for 2. Halvår
Vann, kloakk mv for 2. halvår

1.6 Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå delegeres til rådmannen.
1.7 Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre de personalmessige konsekvenser av
kommunestyrets budsjettvedtak
1.8 Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å ta opp kassakreditt på inntil 20
millioner i 2012.

2. Investering/finansiering
2.1 Investeringer
Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme:

Årsbudsj.
2012
7 875
2 000
9875

(Tall i 1000 kr)
Ordinære investeringer
Startlån
Sum investeringsramme

2013
4 800
2 000
6800

Økonomiplan
2014
0
3 000
3000

2015
0
3 000
3000

Detaljert oversikt over investeringene framgår av talldelen.
2.2 Finansiering av investeringer
(Tall i 1000 kr)
Låneopptak
Tilskudd
Mvakomp
Bruk av fond/annet
Sum finansiering

2012
6 569
2 031
400
875
9 875

2013
5 900
720

2014
3 000

2015
3 000

180
6 800

0
3 000

0
3 000

Detaljert oversikt over låneopptak framgår av talldelen.
Rådmannen er i finansreglementet gitt fullmakter vedr låneopptak og gjeldsforvaltning.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i tråd med forutsetningene i budsjett og
økonomiplan.
Kommunens totale låneomkostninger skal tilsvare budsjettet. Eventuelle besparelser
benyttes til ekstraordinær avdragsbetaling.
Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn, eventuelt tilsagn om
investeringstilskudd eller andre finansieringsforutsetninger er på plass.
3. Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta
budsjettreguleringer av ikke prinsipiell art som er i tråd med nettorammene. Rådmannen
kan videredelegere denne myndigheten til etatsjefene.
Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet
av året, fortrinnsvis i juni og november. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer
om å få seg forelagt en forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.
For investeringene skal rådmannen avlegge økonomirapport en gang i året, fortrinnsvis i
november. Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.
Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse
av vedtatte prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og
investeringsprosjekter.
Ekstraordinære inntekter skal som et utgangspunkt avsettes til fond med tanke på
oppbygging av buffer for framtida
4. Kommunestyret ber rådmannen foreta en vurdering av muligheter og konsekvenser
forbundet med evt konkurranseutsetting av følgende oppgaver; snøbrøyting offentlige
plasser, renhold og vaskeri. Arbeidstakerrepresentanter skal delta i arbeidet og
arbeidsmiljølovens bestemmelser ivaretas. Arbeidet forutsettes sluttført til oppstart av
arbeidet med budsjett/økonomiplan for 2013-16

Saksopplysninger
Komplett hefte med saksdokumenter vil bli delt ut på møtet.
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Budsjett - og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens innstilling:
Amu går gjennom de framlagte forslag og vurderer om det skal avgis uttalelse.
Saksopplysninger:
Formannskapet vedtar formannskapets budsjettinnstillinger i forhold til budsjett- og
økonomiplan for 2012-2015 i møte den 30.11.11. I teorien kan de enkelte partier som er
representert i formannskapet fremme egne alternative innstillinger. Endelig vedtak i
kommunestyret den 15.12.11 må være et flertallsvedtak.
Amu vil få framlaget alle alternative forslag som Amu kan uttale seg til
Saksprotokoll i Skjervøy Arbeidsmiljøutvalg - 05.12.2011
Behandling:
Vedtak:
1. AMU tar forslagene fra rådmannen, KP, SV, SP og KrF samt AP til etterretning.
2. AMU stiller seg kritisk til forslaget fra FRP som ikke beskriver konsekvensene i deres
forslag.

PS 44/11 Referatsaker
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Delegert vedtak
Nr 2 /2011
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Vår ref:
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Løpenr.

Arkivkode

42367/2011 233

Dato

16.11.2011

Oppnevning av politiker til veiledning av veilederkorpset 2012-2013
Saksopplysninger:
Viser til brev fra Utdanningsdirektoratet, hvor det inviteres en politisk representant til å delta i
veiledning av veilederkorpset i 2012 – 2013.

Vedtak:
På grunnlag av denne henvendelsen gjør ordføreren følgende vedtak ihht § 7 i forskrift om endret
myndighet til ordføreren:
Som kommunens politiske representant oppnevnes Kari-Ann Olaisen, Skjervøy
barneskole.

Med hilsen

Torgeir Johnsen
Ordfører
Postadresse:
Postboks 145-G
9189 Skjervøy
E-post: post@skjervoy.kommune.no

Besøksadresse:
Skoleveien 6

Telefon: 7777 55 00
Telefaks: 77775501

Bankkonto: 4740 05 04578
Organisasjonsnr:

Internett:
www.skjervoy.kommune.no

