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Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok den 26.10.2015 å etablere et prosjekt for utvikling av Åsen som
kommunens framtidige sykehjem basert på fortsatt satsing på hjemmebaserte tjenester.
Ved budsjettbehandlingen 10.12.2015 vedtok kommunestyret bl a å bevilge 1 mill kr til
oppgradering av Åsen i 2016 samt 19 mill kr til utbygging i 2017. Bevilgningen på 1 mill kr i
2016 var å forstå som midler til forprosjektering.
Styringsgruppen for Åsen har etter oppnevningen arbeidet med straksløsninger for å forbedre
forholdene ved Åsen slik de var ved oppstarten av arbeidet. Styringsgruppen arbeider også med
langsiktige løsninger.
Styringsgruppen har nå landet på en løsning med følgende trinnvis utvikling av Åsen som
kommunens framtidige sykehjem:
1: Det etableres en demensavdeling på 9 plasser som koples til eksisterende
bygningsmasse. Denne koplingen vil bli vist i en mulighetsskisse.
2: Eksisterende bygningsmasse omdisponeres etter nærmere behov og planer.

Bygningsmessige endringer av eksisterende bygningsmasse gjennomføres
etter at den nye demensavdelingen står ferdig. Det vil da være avklaret
framtidig antall plasser ved Åsen.
Det legges nå opp til at arbeidet med å etablere den nye demensavdelingen starter opp høsten
2016. Det vil innebære at kommunestyret må flytte fram investeringsmidler tilsvarende til 2016.
Håpet er da at demensavdelingen vil kunne stå ferdig våren 2017. Dette vil bedre forholdene
vesentlig for denne brukergruppen, selv om det er gjort midlertidige forbedringer ved
avdelingen.
Det kan regnes med at godkjent byggekostnad pr plass vil ligge på ca 3 mill kr, hvorav
kommunen mottar 55 % tilskudd, vel 1.6 mill kr. Søknad må være godkjent før byggestart.
Vurdering
Vurderingsgrunnlaget for planlegging og utbygging av demensavdelingen er nærmere beskrevet
i vedlegg 3.
Vedlegg 3 er basert på SSB sine kommunetall fra juni 2014. Det kommer nye i juni 2016.
Endringer i tallene som kommer i juni 2016 antas ikke å medføre endring i behov for antall
demensplasser. En avdeling på 9 plasser vil være en rasjonell faglig og økonomisk enhet.
Grunnen til at denne demensavdelingen ønskes forsert fram et halvt år, ligger i at det er klart at
en slik må etableres. Ønsket om å gi brukergruppen så gode permanente forhold så nart som
mulig teller også med.
Ordførers innstilling
1: Storfjord kommune etablerer en demensavdeling med 9 plasser i tilknytning
til Åsen omsorgssenter. Den valgte styringsgruppen gis som mandat også å være
byggekomite for denne utbyggingen.
2: Kommunestyret vedtar at bygging kan starte opp høsten 2016. Det gjøres
budsjettregulering før anbud sendes ut.

Februar 2013
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1.0 MANDAT
Kommunestyret fattet 21. mars i sak 25/12 vedtak om å nedsette en arbeidsgruppe som
arbeider frem forslag til fremtidens helse- og omsorgstjenester i Storfjord kommune. Arbeidet
skal legges frem for kommunestyret i september 2013. Som politisk oppnevnte representanter
ble Geir Varvik, Inger Heiskel og Øistein Nilsen valgt. Videre skal en representant fra de ansatte
og en brukerrepresentant tiltre arbeidsgruppen i tillegg til helse- og omsorgssjefen.

Etter konstituering tiltrådte følgende medlemmer arbeidsgruppen:
-

Øistein Nilsen (leder)
Geir Varvik
Inger Heiskel
Jill Fagerli (ansattes representant, HTV Fagforbundet)
Gunhild Johansen (brukerrepresentant, Eldrerådet)
Stine Jakobsson Strømsø (helse- og omsorgssjef)

Gruppen har hatt flere møter, i tillegg har gruppens medlemmer gjennomført befaringer på
møteplassene i Storfjord kommune. Representanter for tjenestene innenfor helse- og
omsorgsetaten har deltatt på møtene med korte innledninger hvor de har presentert
utfordringer og muligheter de ser for fremtidens helse- og omsorgstjenester.
Videre har hver og én av utvalgsmedlemmene utført oppgaver på vegne av utvalget mellom
møtene. Det har også blitt utarbeidet og utsendt en innbyggerundersøkelse i forbindelse med
arbeidet.
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2.0 SAMMENDRAG OG KONKLUSJON
Utvalget har fire hovedkonklusjoner:
1. Utvalget anbefaler at det i Storfjord kommune kun er ett sykehjem, og at dette
dimensjoneres og bygges i takt med ”eldrebølgen”.
2. Utvalget anbefaler at Storfjord kommune jobber for at det opprettes boliger for eldre
(eldretun/eldreboliger).
3. Utvalget anbefaler at Storfjord kommune fortsetter å prioritere gode forebyggende
tjenester til beste for brukerne og med det å sikre høyest mulig kostnadseffektivitet.
4. Storfjord kommune skal ha fokus på at den til enhver tid har tilgjengelig nødvendig
kompetanse.
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3.0 METODE
For å få oversikt over Storfjord kommunes helse- og omsorgstjenester er det gjort
sammenligninger med geografisk nærliggende kommuner og andre kommuner det er naturlig å
sammenligne seg med (et eksempel på dette er kommunegruppe 6 som Storfjord kommune er
plassert i av Statistisk Sentralbyrå - SSB).
Det er videre gjort en kvalitativ vurdering av tjenestene kommunen tilbyr. Dette i samråd med
fagfolkene. Det er det gjennomført en innbyggerundersøkelse og utvalgets medlemmer har
deltatt på møter på kommunens møteplasser.
Arbeidsgruppens medlemmer er dessuten gjort kjent med de to brukerundersøkelsene som er
gjennomført i kommunen (2010 og 2011).
Samlet har overnevnte lagt grunnlaget for utvalgets vurderinger og anbefalinger.
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4.0 NÅ-SITUASJON OG HISTORISK UTVIKLING
Oversikt over medarbeidere i etaten pr desember 2011 og desember 2012 (figur 4.1)
Årsverk
2011
PU-tjenesten/Valmuen

Årsverk
2012

Differanse
årsverk

22,65

21,15

-1,5

15,8

11,38

-4,42

23

23

0

5,1

+5,1

19

10,46

-8,54

10,1

8,1

-2

7,3

6,6

-0,5

97,85

85,76

-11,86

Sykehjemsavdelingen
Skibotn omsorgssenter
Åsen omsorgssenter
Brukerstyrt personlig assistent *
Forebyggende tjeneste
Hjemmetjenesten
Brukertjenesten
Helsehuset
SUM

*Ordningen med Brukerstyrt personlig assistent (BPA) lå under hjemmetjenesten i 2012.
Dette tilsvarer en reduksjon på 12,36 årsverk.
Frem til 2012 var Helse og Omsorg fordelt på to ulike etater med ulik ledelse. Dette ble endret 1.
januar 2012 ifm. ansettelse av ny helse- og omsorgssjef. I løpet av 2012 ble det gjennomført en
rekke omorganiseringer med mål om bedre og mer effektive tjenester. Et resultat av dette var
blant annet sammenslåing av avdelinger.
I kommunestyresak 25/12 ble det vedtatt sammenslåinger av avdelinger, de nye avdelingene er
som følger:
-

Omsorgssentrene (Åsen og Skibotn omsorgssenter)
Forebyggende tjeneste (Hjemmetjenesten og Brukertjenesten)
PU-tjenesten/Valmuen (PU-tjenesten og Valmuen verksted)
Helsehuset innlemmes som en del av forebyggende tjeneste fra og med 01.01.13.

4.2 AVDELINGENE
Omsorgsetaten omfatter p.t. tre avdelinger; Sykehjemsavdelingen som består av Skibotn
omsorgssenter og Åsen omsorgssenter, Forebyggende tjeneste som består av hjemmetjenesten
og brukertjenesten og PU-tjenesten/Valmuen verksted Helsehuset forblir inntil årsskiftet 2012 –
2013 som en egen avdeling.
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4.2.1 SYKEHJEMSAVDELINGEN
Storfjord kommune har to omsorgssentre, Skibotn omsorgssenter og Åsen omsorgssenter
beliggende på hhv. Skibotn og Hatteng. De to sykehjemmene tilbyr heldøgns omsorg og pleie,
herunder langtidsopphold, korttidsopphold og avlastning.
Skibotn omsorgssenter har seks plasser. Åsen omsorgssenter har 17 plasser. Skibotn
omsorgssenter er midlertidig stengt på grunn av lavt belegg ved avdelingen. Pasienter og
personell er overført til Åsen omsorgssenter.

4.2.2 FOREBYGGENDE TJENESTE
Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie – inkl. kreftsykepleie, BPA, praktisk bistand
(hjemmehjelp), hjelpemiddelkontakt, trygghetsalarm, matombringing, omsorgslønn og
avlastning. Videre er det tilknyttet fire omsorgsboliger. Hjemmetjenesten har til enhver tid
mellom 60-70 brukere. I tillegg kommer brukere av omsorgslønn og hjelpemidler.
Rus og psykisk helse
Rus og psykiske helse yter individuell oppfølging til brukere gjennom samtaler, aktivitetstilbud
o.a. Totalt 41 brukere mottok tjenester fra rus- og psykiatritjenesten. Tjenesten er dynamisk, da
behovet for tilbud er varierende og individuelt vurdert.
Barnevern
Barnevernet i Storfjord kommune mottok i alt 42 bekymringsmeldinger på barn i kommunen i
2011, tilsvarende tall for 2012 var 37. Disse ble fulgt opp i henhold til lovverket. Presset på
barnevernstjenester i kommunen har økt de senere årene, og har flere komplekse saker som
følges opp fortløpende. Kommunen har pr i dag 5 barn under omsorg.

4.2.3 PU-TJENESTEN OG VALMUEN VERKSTED
PU-tjenesten tilbyr heldøgns omsorgs- og botilbud til tre brukere fordelt på to lokalisasjoner;
Elvevoll og Engstadjordet. Videre gis det tilbud til 9 brukere som bor i egen bolig, herunder også
brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I løpet av 2011 ble det opprettet et avlastningstilbud til
én bruker. PU-tjenesten administrerer også transporttjenesten for funksjonshemmede og
ledsagerbevisordning. Videre gjennomføres det ulike aktivitets- og treningstilbud i grupper.
Fritid og avlastning
Storfjord kommune har implementert ordning med fritidskontakter for barn, voksne og eldre
med behov for bistand til en aktiv fritid. Tjenesten er dynamisk, da behovet for tilbud er
varierende og individuelt vurdert. I 2012 ble lønnen til fritidskontaktene endret. Tidligere ble
fritidskontaktene lønnet etter ansiennitet, etter vedtaket i 2012 er det kun i helt spesielle
tilfeller at det tilstås høyere lønn enn assistentlønn. I 2013 arbeides det for å få endret tilbudene
gjennom økt gruppetilbud heller enn enetilbud.
Valmuen verksted
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Valmuen verksted tilbyr tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud, dette gjøres i noen tilfeller i
samarbeid med Lyngsalpan vekst og NAV.

4.2.4 HELSEHUSET
Helsehuset består av legetjeneste, jordmor, helsesøstertjeneste og fysioterapi.
Helsesøstertjenesten består i 2012 av 1,2 årsverk og arbeider med barnekontroller,
helsetjenester i skolen og bistand til foreldre. Legetjenesten består av to fastlegehjemler og en
turnuskandidat. Kommunen har tilsatt en fysioterapeut som også har ansvaret for
frisklivssentralen, og har tilsluttet en privatpraktiserende fysioterapeut som får kommunalt
tilskudd.

4.2.5 ANDRE TJENESTER
Frivilligsentralen
Storfjord frivilligsentral ledes av et eget styre, oppnevnt av Styret for helse og sosial og Styret for
oppvekst og kultur. Frivilligsentralen ledes av daglig leder og arbeider for å styrke frivilligheten i
kommunen. Frivilligsentralen har blant annet engasjert seg i arbeidet med den kulturelle
spaserstokken, møteplassene og oppfølging av frivillige organisasjoner.
Heldøgns bo- og omsorgstilbud gjennom Aleris Ungbo
I løpet av høsten 2011 ble det utlyst en anbudskonkurranse for å tilby heldøgns- pleie og
omsorgstilbud for én bruker tilknyttet forebyggende tjeneste. Tjenesten er en barnebolig med
forsterket bemanning. Avtalen med Aleris er inngått for to år med mulighet for prolongering. Det
er et mål å få tiltaket over på kommunale hender etter hvert. Tilbudet hadde oppstart i
desember 2011.
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5.0 FREMTIDIGE BEHOV INKL . SAMHANDLINGSREFORMEN
Fremskrevet alderssammensetning for Storfjord kommune frem til 2024 (figur 5.1). Tallene er
hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
Alder
0–5
6 – 15
16 – 18
19 – 29
30 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 66
67 – 80
81 – 100

2014

2016

2018

2020

2022

2024

95
241
83
229
208
240
291
212
227
61

101
223
71
235
194
238
279
193
265
70

102
207
76
240
188
219
258
190
311
79

100
196
72
242
181
222
246
189
331
86

97
196
66
237
188
208
244
180
350
94

93
190
64
226
192
197
243
154
391
99

SUM

1887

1869

1870

1865

1860

1849

Basert på tallene over gir det følgende overslag på sykehjemsbehovet for Storfjord kommune i
årene som kommer (figur 5.2). Se også side 15 for utfyllende informasjon:

Fremskrevet behov for sykehjemsplasser
2014

70
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2018

60
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40
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Kgr. 06

Troms fylke

5.1 SAMHANDLINGSREFORMEN:
Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. Januar 2012. Helse- og omsorgsetaten har gjort grep for
å møte utfordringene som reformen gir, og har hatt gode resultater. Blant annet har kommunen
hatt svært gode resultater hva gjelder kommunal medfinansiering, noe som har gitt en
nettogevinst til kommunen. Videre er det et uttrykk for god kvalitet på tjenestene som leveres.
Storfjord kommune har heller ikke hatt noen utskrivningsklare pasienter som vi har måttet
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betale ekstra for. Det vil være et høyt trykk på dette også fremover, og utvalget merker seg at
betalingsplikt også vil inntre for rus og psykisk helse, sannsynligvis fra 1. Januar 2014.
Helse- og omsorgsetaten har svært få boliger for eldre og ingen boliger for brukere med
begrenset boevne som kan benyttes. Dette er uheldig. Tjenestene som kan gis gjennom slike
botilbud vil være vesentlig bedre og mer kostnadseffektive enn tjenester som gis i institusjon.

5.2 INNBYGGERUNDERSØKELSEN
Figur 5.3
90
80
70
60
Helt enig

50
40

Litt enig

30

Litt uenig

20

Helt uenig

10
0
Tjenester Bo hjemme Dagsentre Nattevakt
spredt

Eldretun

Forklaring på figur 5.2:






Tjenester spredt = Det er viktig at kommunen har tjenestetilbud spredt på ulike steder i
kommunen
Bo hjemme = Jeg ønsker å bo hjemme så lenge som mulig når jeg blir eldre
Dagsentre = Dagsentre for beboere på sykehjem er viktig
Nattevakt = Hjemmetjenesten i Storfjord bør ha nattevaktsstjeneste
Eldretun = Storfjord kommune bør bygge eldretun på et sentralt sted i kommnen

Tilbakemeldingene fra innbyggerundersøkelsen (n=97) er tydelige på at det er ønskelig å bo
hjemme så lenge som mulig. Av samtlige spørsmål i undersøkelsen, er det dette som
fremkommer mest tydelig. Videre er det store flertallet av de som har besvart undersøkelsen
(drøyt 55 %) tydelige på at de ikke ønsker at kommunen skal ha tjenester spredt rundt om i
kommunen.
Utvalgets representanter har også hatt direkte kontakt med innbyggere gjennom samtaler på
kommunens møteplasser. Følgende ting kom frem i disse samtalene:




Storfjord kommune har gode helsetjenester og disse må opprettholdes i fremtiden.
Eldreomsorgen virker å være god, noe som stadig flere eldre (ikke minst tilflyttere) gir
uttrykk for.
Ønsker selv i fremtiden å kunne bo hjemme så lenge som mulig
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Ønsker at det i fremtiden er tilgjengelig tilbud om eldrebolig når behovet måtte oppstå.
Helst organisert som et eldretun i tilknytning til omsorgssenter. Dette for å ha noe for
seg selv. Redd for å bli passiv dersom de plasseres på omsorgssenter.
Viktig med plassering av boligene, slik at de som er i stand til det kan bevege seg fritt til
butikk etc.
Noen mangler nettverk (utover hjemmetjenesten), og det bør etableres besøkskontakter
(frivillighetssentralen). Vil skade trygghet for enslige.
Gode helsetjenester i kommunen. Noen påpeker det sosiale ved å kunne dra til
legekontoret på Oteren, andre synes det tidvis er slitsomt med en så lang tur. Flere
ønsker mulighet for prøvetaking i Skibotn.
Dersom man trenger omsorgsplass så må man vite at man får det. Uten betydning hvor,
hvis forholdene er lagt til rette slik at man ikke passiviseres.

5.3 TILBAKEMELDINGER FRA AVDELINGENE:
5.3.1 FRIVILLIGSENTRALEN :
Det arbeides godt på Skibotn, her driftes møteplassen frivillig. I andre steder av kommunen er
det mer utfordrende å få på plass frivillige tiltak som driftes selv. Frivilligsentralen samarbeider
godt med frivillige lag og foreninger. Sentralen drifter også den kulturelle spaserstokken og står
ansvarlig for TV-aksjonen. I forbindelse med dette opprettes også møteplass og internasjonal
kafé på Skibotn mottak.

5.3.2DRIFTSETATEN:
Det er store mangler knyttet til vedlikehold av kommunale boliger. Tilstanden er generelt dårlig.
Mange har muggproblemer. Det selges nå unna en del av boligmassen. Kommunen har en
vaktmester som arbeider 60 % for eldre og uføre.

5.3.3 HELSEAVDELINGEN :
Helseavdelingen trekker frem to hovedproblemstillinger (1) eldrebølgen og (2) at det er flere
med livsstilssykdommer. Det gjøres et bra arbeid forebyggende. Her benyttes blant annet grønn
resept (tilgang på treningsstudio, veiledning etc.). Det bemerkes imidlertid at det er en
utfordring å få den grønne resepten ned på barne- og ungdomskolenivå.
Når det gjelder lokale forhold, ser helseavdelingen at det ikke er uvanlig at eldre flytter til
Storfjord. Mange har vært her på ferie gjennom mange år og trives her. Antallet uføretrygdede
som er høyt i Storfjord, og helseavdelingen ser dette i sammenheng med det relativt dårlige
arbeidsmarkedet.

5.3.4 RUS/PSYKISK HELSE OG BARNEVERN
Det er pt fire som arbeider innenfor rus og psykisk helse (3,9 årsverk). Frem til årsskiftet 2012
hadde de også to miljøvaktmestre (1 årsverk) på prosjektbasis, videre har 1,5
miljøarbeiderstilling blitt kuttet som ledd i nedbemanningen i helse- og omsorgsetaten.
Utfordringer fremover er at samhandlingsreformen bare delvis har trådt i kraft på rus/psykisk
helse. Samhandlingsreformen vil etterhvert bli implementert med full styrke, noe som også etter
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hvert vil gi det samme ansvaret til kommunene på rus/psykiatri som vi i dag har på somatiske
pasienter.
Det er en økning av barn og unge som henvises til tjenesten. Bare i 2012 er det kommet inn 6-8
nye unge brukere, og oppfølging av disse krever mye ressurser. Det er i dag langt større fokus på
å følge opp barn av voksne som har psykiske lidelser eller rusproblemer. Også barnevernet har
langt større fokus på å prate med barna når det kommer inn meldinger.
Fremtiden: Det er en utfordring med boliger til brukere som har behov for det. Det er behov for
å bygge boliger tilrettelagt for brukere med psykiske lidelser/rusproblematikk (noe tilsvarende
det som finnes i Balsfjord kommune.).
Barnevern: 2,5 årsverk (tre personer). Det har vært store utfordringer i barnevernet siste året.
Store enkeltsaker, og et omfattende tilsyn fra fylkesmannen i 2011. Det er en økning i antallet
meldinger til barnevernet, tjenesten melder også om at flere av meldingene er komplekse og
fører til vedtak om hjelpetiltak.
Spørsmålet om interkommunalt barnevernssamarbeid har vært oppe ved flere anledninger.
Dette er det aktuelt å gå videre med.

5.3.5 SYKEHJEMSAVDELINGEN :














Eldrebølgen kommer for fullt fra ca 2015, økt behov for omsorgstjenester
Demens-sykdommer øker, fører til økt behov for tjenester
Stadig yngre brukere inn på institusjon, med langt mer komplekse sykdomsbilder enn
det som har vært til nå (jfr. Samhandlingsreformen), ser også ut til å være en økning av
kreft både i institusjon og i hjemmetjenesten. Utfordringer i forhold til medisinsk-teknisk
utstyr.
Fremtidens eldre endres, det er andre behov og forventninger til tjenesten. Folk bor
lenge hjemme.
Boligtun kan være en god løsning for en fremtidig omsorgstjeneste, p.t. har kommunen
kun omsorgsboliger som er ordinære utleieboliger. Et boligtun kan være med leiligheter
med fellesarealer og –tjenester. Både sosialt fellesskap og trygghet ble ivaretatt.
Dagtilbud til demente er viktig, det er god avlastning for pårørende
Omsorgstjenester «under samme tak», ikke bare ett omsorgssenter, men også andre
tjenester allá det som er i Balsfjord som forenkler samarbeidet og gir bedre
ressursutnyttelse, gjerne også legetjenester og tilsvarende.
Styrke hjemmetjenesten ytterligere, ser for meg at de som kommer på sykehjem er
sykere enn de som i dag er på sykehjem. Vi har hatt det romslig ift plasser, og tatt folk inn
når brukere har ønsket det.
Opplæring er viktig. Dette i sammenheng med at beboerne er sykere enn tidligere,
kanskje gjennom hospitering, større plan for kompetanseheving.

5.3.6 PU-TJENESTEN/VALMUEN VERKSTED :
Nåværende utfordringer:
-

Endringer i organisasjonen (omstilling)
Helhetlig tjeneste for mange brukere
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-

Økt tverrfaglig samarbeid, særlig med forebyggende tjeneste.
Redusere sykefraværet
Bistå brukere til å mestre hverdagen bedre

Fremtidige utfordringer:
-

Nye brukere, flere eldre brukere
Rekruttere og beholde kvalifisert personale, særlig i omstillingstider
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6.0 VURDERING OG ANBEFALING
Kommunens økonomiske situasjon er utfordrende. Helse- og omsorgsetaten har gjennomført en
rekke kutt og nedbemanninger i løpet av 2012 for å få budsjettet i balanse og for å redusere
driftskostnadene. Det er en kjensgjerning at en del av de kuttene som nå foretas, har
konsekvenser for kommunens forebyggende arbeid, og ikke alltid i et fremtidsperspektiv er
hensiktsmessig.
Et godt eksempel på det er «eldrebølgen» som ventes å påvirke Storfjord kommune i de
kommende årene. Det vil være behov for å øke sykehjemsplasser og sannsynligvis også
bemanning i hjemmetjenesten for å møte fremtidens behov. Kuttene som gjøres i dag er likevel
helt nødvendige for å skape fremtidig økonomisk handlingsrom, og sikre gode tjenester til lavest
mulig pris.
Arbeidsgruppen som har jobbet frem denne rapporten besluttet høsten 2012 å utarbeide en
innbyggerundersøkelse (N=97). Hovedmålet med denne var å få tilbakemeldinger fra
innbyggerne om hva de syntes var viktig å prioritere innenfor helse- og omsorgsetaten fremover.
I tillegg ble det spurt om tjenestekvalitet og –utøvelse. Her fikk etatens medarbeidere svært gode
tilbakemeldinger, som arbeidsgruppen ber disse merke seg:
50

40

40

Helt enig

30

Litt enig

20

Litt uenig

10

Uenig

0

30
20
10

Helt enig

20

Litt enig

10

Litt uenig

0
Medarbeidere med god
faglig kompetanse

Jeg synes kvaliteten som
gis på tjenestene er god

40

30

50
Helt enig
Litt enig

Litt uenig

Uenig
0
Jeg får gode tilbakemeldinger på henvendelser til etaten

Uenig

Helt enig

40
30

Enig

20

Litt uenig

10

Uenig

0
Jeg blir godt ivaretatt av
helsepersonell i etaten

Tjenesten innenfor helse- og omsorgsetaten er ikke statiske. De påvirkes av hvilke innbyggere
som flytter til kommunen og helsetilstanden til de som bor her. For en liten kommune som
Storfjord, vil det være utfordrende å ha god oversikt over hvilke behov som kommer fremover.
Dette bærer tjenesten i noe grad preg av.
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Et godt eksempel på dette kan fremstilles ved å benytte SSBs fremskrevne befolkningstall og
koble dem til beboere på sykehjem (figur 6.1):
2014
80 + (55,6%)
Ca kostnader

32
27 200 000

80+ (75,5 %)
Ca kostnader

46
39 100 000

80+ (73,5 %)
Ca kostnader

45
38 250 000

2016

2018
2020
2011-nivå Storfjord
39
44
48
33 150 000
37 400 000
40 800 000
2011- nivå kommunegruppe 06
53
60
65
450 500 000
51 000 000
55 250 000
2011-nivå Troms fylke
51
58
63
43 350 000
49 300 000
53 550 000

2022

2024

52
44 200 000

55
46 750 000

71
60 350 000

75
63 750 000

69
58 650 000

73
62 050 000

Tallene er funnet gjennom kostra-tall 2011, disse er koblet sammen med antallet som per 2011
var innlagt på institusjon over 80 år. Det er verdt å merke seg at behovet for sykehjemsplasser vil
øke med årene. Kostnadsberegningene er gjort gjennom å multiplisere hver enkelt estimert plass
med 850 000 kroner.
Kommunestyret har i sin behandling av budsjett 2013 vedtatt utvidelse av Skibotn omsorgssenter
til kommunens eneste sykehjem. Bakgrunnen for dette var at sykehjemmet er det nyeste i
kommunen og at beliggenheten er svært god for formålet.

6.1 ANBEFALINGER
Utvalget har sett på helse- og omsorgsetaten, og legger med dette frem de aktuelle anbefalinger.

6.1.1 SYKEHJEMSAVDELINGEN
Utvalget anbefaler at Storfjord kommune for fremtiden kun har ett sykehjem. Utvalget viser i den
forbindelse til Rådmannens forslag i budsjettprosessen 2013 og fremlagt kost-/ nytteanalyse hvor
det anbefales utbygging med modulbygg på i forlengelse av Skibotn omsorgssenter. Se vedlegg 1.
Det er i denne forbindelse svært viktig å få avklart spørsmålet knyttet til eventuelle restriksjoner i
forbindelse med Nordnes.
Likeså er behovet helt tydelig for eldretun/eldreboliger i kommunen. Pr i dag har kommunen fire
omsorgsboliger, kun to av disse brukes etter hensikten. Tilbakemeldinger til utvalget går på at det
er ønskelig fra en rekke eldre å flytte fra eneboliger til eldretun/eldreboliger. Utvikling av eldretun
vil skape gode sosiale arenaer og trygghet for beboerne, og vil videre være kostnadseffektivt i det
at flere brukere kan motta tjenester på samme sted.

6.1.2 LEGETJENESTER OG LEGEVAKT
Utvalget anbefaler at det ses på hvorvidt legevaktssamarbeidet kommunen nå har er
hensiktsmessig. Utvalget anbefaler at legetjenestene beholder status slik det er nå med to
fastlegehjemler og en turnuslege.

6.1.3 JORDMOR, HELSESØSTER- OG FYSIOTERAPITJENESTER
Storfjord kommune har jordmor tilsatt i deltidsstilling. Da kommunen ligger ca 1,5 – 2 timer
unna Universitetssykehuset i Nord Norge kan det være hensiktsmessig å se på beredskapsordning
for jordmødre, gjerne som interkommunal løsning. Helsesøstertjenesten og fysioterapitjenesten
bør ha sterkt fokus på forebygging, og ellers videreføre dagens arbeid.
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6.1.4 HJEMMETJENESTEN
Innbyggerundersøkelsen og utvalgets egne undersøkelser blant innbyggerne i kommunen viser at
nærmere 80 % ønsker å bo hjemme lengst mulig. For å støtte opp under dette ønsket, er det
viktig med en godt utbygget hjemmetjeneste. Utvalget er seg bevisst at den utbygging som er
gjennomført de siste årene gjennom prosjektet ”borte bra, hjemme best” har hatt stor effekt.
Også her ser utvalget at utvikling av eldretun vil være hensiktsmessig og være med på å redusere
behovet for institusjonsplasser.
SSBs fremskrevne befolkningsutvikling viser en vesentlig økning hva gjelder eldre over 67 og
eldre over 80. Dersom hjemmetjenesten ikke opprettholdes og sågar videreutvikles, vil det kunne
bety en vesentlig økning i antallet som har behov for institusjonsplass. I dag koster
hjemmetjenesten ca 90 000 pr bruker. Til sammenligning koster institusjonsplass i Storfjord
kommune ca 1,1 millioner.

6.1.5 RUS OG PSYKISK HELSE
Antallet brukere innen tjenesten er økt de siste årene, likeså er antallet unge med behov for
tjenester vesentlig økt. Denne økningen er meget bekymringsfull, og vil kunne skape store
utfordringer for kommunen i fremtiden. Det er derfor viktig at kommunen til enhver tid har
fokus på det tverrfaglige forebyggende arbeidet. Pr i dag har Storfjord kommune ingen
boligtilbud for gruppen, noe som er et problem, og som også kan skape større behov for
behandling i spesialisthelsetjenesten eller gjennom andre mer komplekse og kostnadskrevende
tjenester.
Både avdelingene og innbyggerundersøkelsen beskriver behovet for leiligheter med noe
støttepersonale fra Storfjord kommune. Utvalget anbefaler at det legges til rette for bofelleskap
for mennesker med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Husbanken kan gi tilskudd til
kommuner for utvikling av et slikt tilbud. Det finnes ulike måter å få på plass botilbud til eldre og
mennesker med rus/psykisk helseproblematikk. Et eksempel er gjennom samarbeid med private
investorer, kommunen kan også opprette slike boliger gjennom omgjøring av for eksempel Åsen
omsorgssenter i egen regi. Det finnes også tilskudd til formålet.

6.1.7 BARNEVERN
Barnevernet har de siste årene hatt store utfordringer. Antallet saker er ikke vesentlig økt, men
antallet omsorgsovertakelser og kompleksiteten i den enkelte sak er blitt større. Videre er det
utfordrende i mindre kommuner at barnevernstjenesten kommer for nært på den enkelte bruker
gjennom familie, venner og naboskap. Det er et ønske å se på muligheten for interkommunalt
samarbeid på barnevernsområdet for å få et mer stabilt og større fagmiljø. Utvalget anbefaler at
dette igangsettes.

6.1.6 PU-TJENESTEN/VALMUEN VERKSTED
Utvalget ser det som hensiktsmessig at det tilstrebes å gjennomføre strukturelle endringer i
tjenesten slik at den samles mest mulig. Gjennom samling av tjenestene vil det også bli et tyngre
og styrket. For øvrig mener utvalget at det er svært positivt at tjenesten fokuserer på
forebyggende tjenester og fritidstilbud for brukerne.

6.1.8 FRITID OG AVLASTNING
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Tjenestene som gis av fritid og avlastning er viktige tjenester hva gjelder forebygging. Tjenestene
gjør brukerne mer selvstendige, og sikrer at pårørende klarer å stå lengre i situasjoner som kan
være vanskelig. Tjenesten er således kostnadseffektiv. Utvalget er enig i kommunestyrets vedtak
om å søke å gjøre en endring mot gruppetilbud fremfor dagens 1:1-tjeneste.

6.1.9 SAMARBEID MED SKIBOTN REHABILITERING (LHL)
Storfjord kommune har et uttalt mål å få et tettere samarbeid med Skibotn rehabilitering.
Utvalget mener at kommunen i fremtiden må se på muligheter for ytterligere og tettere
samarbeid.

6.1.10 FRIVILLIGSENTRALEN
Når det gjelder frivillighetssentralen så er den viktig i den enkelte kommune hvis den driftes på
riktig måte. Alternativ til dagens drift må vurderes slik at man får økt aktivitet og kommunens
egenandel reduseres.

7.0 ETTERORD
Utvalget ønsker å takke alle som har besvart innbyggerundersøkelsen, innbyggere og brukere som
har tatt seg tid til å prate med utvalgets medlemmer i formelle og uformelle møter og
medarbeidere i helse- og omsorgsetaten og driftsetaten som har informert utvalgets medlemmer i
møter.
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BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING AV TILTAK I INNEN OMSORG I
STORFJORD 2015 – 2019, justert mst 17.3.16
Innledning
Storfjord kommune har de siste 10 årene gjennomført to større utredninger om omsorgstjenestene.
Dette tilsier at kommunen nå, framfor å gjennomføre en ny utredning (to – års perspektiv), i stedet
vurderer og oppsummerer det beste i de to som er gjennomført. En slik tenkning vil sette fokus på
handling og derigjennom kunne føre til raske resultater.
Kommunen sine utredninger er i stor grad bygd på statlige føringer når det gjelder innhold,
dimensjonering og faglig/politisk grunnlag.

1: Tiltak omtalt i ” Borte bra – Hjemme best”
Mandatet for denne planen var å snu fokus fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. Dette var
forankret i Stortingsmelding nr 25 (2005-2006, Mestring, Muligheter og Mening), med vektlegging på
forebyggende og hjemmebaserte tjenester nærmest mulig bruker/hjem, med samhandling og
demensomsorg. Også Stortingsmelding nr 45 (2002-2003; Bedre kvalitet i de kommunale pleie- og
omsorgstjenester) var førende for utredningsarbeidet.
De sentrale element var:
-

-

Alle skal kunne bo hjemme så lenge som mulig
Brukerne og de pårørende skal møte tjenester som er samordnet
( Etter hvert som disse tjenestene ble utviklet, ble det avdekket et behov for å samkjøre
kommunens hjemmebaserte tjenester bedre)
Kompetanse og kvalitet skal prege arbeidet og være et varemerke

2: Nilsen – utvalgets fire hovedkonklusjoner fra februar 2013
Dette utvalget bygde på utredningen ”Borte bra - Hjemme best”, og videreførte dette arbeidet.
Utvalgets hovedkonklusjoner var:
-

I Storfjord skal det kun være et sykehjem, og dette skal dimensjoneres og bygges i takt med
eldrebølgen
Storfjord kommune skal arbeide for bygging av boliger for eldre (eldretun/eldreboliger)
Kommunen skal prioritere gode forebyggende tjenester. Dette vil sikre høyest mulig
kostnadseffektivitet
Kommunen skal ha fokus på at den til enhver tid har tilgjengelig nødvendig kompetanse

3:Dimensjonerende grunnlag; nasjonale føringer og SSB sin
befolkningsprognose fra juni 2014

Nasjonale føringer:
Stortingsmelding nr 50 (1996-97) Handlingsplan for eldreomsorgen (trygghet, respekt, kvalitet )
Her regnes 250 plasser pr 1000 personer 80 år og over som full sykehjemsdekning.
Dette har blitt normen etter at man i Stortingsmelding nr 25 (2005-2006) la til grunn at dette
behovsanslaget gjaldt folk i alle aldersgrupper som har behov for heldøgns omsorg og pleie, altså

ikke bare 80 år og over. Sagt på en annen måte; 25 % - regelen angir det antatte behovet for
heldøgns omsorgplasser i kommunens totale pleie – og omsorgstilbud. Disse plasser kan være
enten sykehjemsplasser eller boliger med omsorg etter behov.
Stortingsmelding nr 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg:
På side 35 refereres det til undersøkelser som tyder på at kommuner som satser på
hjemmebaserte tjenester, får mer ut av ressursene sine enn de som i større grad satser på
institusjonstilbud. Dette var jo også en erfaring man gjorde med omleggingen i Storfjord.
Behovet for institusjonsomsorg sank etter hvert som omleggingen til hjemmebasert omsorg ble
gjennomført.
Omkring 2010/2011 var dekningsgraden for hele landet på 28 heldøgns plasser i % av
befolkningen 80 år og over, hvorav 18.5 plasser var i sykehjem (meldingen side 36-37)
Fordelingen av heldøgns plasser har i årene etter gått mer i favør av omsorgsboliger, og
fordelingen var i 2014 om lag 50-50 på sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Dette motsvarer
ca 14 % sykehjemsdekning og den samme % -satsen på omsorgsboliger.
En av de kommunene som har arbeidet mye med å utvikle” omsorgstrappa”, som leder bort fra
sykehjem, er Vestre Toten. Denne kommunen hadde i 2015 en sykehjemsdekning på ca 7 %.
Deres erfaring er at boliger med omsorg etter behov er like trygge og gode som sykehjem.
Omsorgsboligen blir et rolig og ordentlig hjem.
Vi vet i dag at hjemmebaserte tjenester er vesentlig rimeligere enn institusjonsomsorg. En
godt dimensjonert hjemmebasert omsorg koster om lag 25 % av en institusjonsplass. En vesentlig
grunn til dette er brukerens egen innsats i omsorgsboligen. Både egeninnsats og boform er godt
integrert i den hjemmebaserte omsorgen. Sett fra brukerens side er den hjemmebaserte tjenesten
også vesentlig rimeligere. Brukerens egne løpende inntekter beholdes i mye større grad.
Sykehjemmet blir her et mer spesialisert tilbud og et tilbud i livets siste faser.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin kommuneframskriving for Storfjord
Denne framskrivingen, middels nasjonal vekst, er fra juni 2014. (Ny kommer i juni 2016.)
Gruppen 80 år og eldre

25 % utgjør

14% utgjør

10 % utgjør

2013: 74 (historiske tall)

18.5 plasser

10.5 plasser

7.5 plasser

2014: 71 (historiske tall)

18 plasser

10 plasser

7 plasser

2015: 84 (Framskrevet tall. )

21 plasser

12 plasser

8.5 plasser

NB: Økning er 13 fra 2014, må kalibreres ned for senere år.
2016: 80

20 plasser

11 plasser

8 plasser

2017: 82

20.5 plasser

11.5 plasser

8 plasser

2018: 85

21.25 plasser

12 plasser

8.5 plasser

2019: 92

23 plasser

13 plasser

9 plasser

2020: 92

23 plasser

13 plasser

9 plasser

2021: 98

24.5 plasser

14 plasser

10 plasser

2022: 99

25 plasser

14 plasser

10 plasser

2023: 105

26 plasser

15 plasser

10.5 plasser

2024: 103

25.5 plasser

14.5 plasser

10 plasser

2025: 110

27.5 plasser

15 plasser

11 plasser

2030: 180

45 plasser

25 plasser

18 plasser

2035: 220

55 plasser

31 plasser

22 plasser

2040: 249

62 plasser

35 plasser

25 plasser

De ovenstående og kalibrerte tall er vårt utgangspunkt ut fra nasjonale føringer. Disse kan fordeles på
sykehjemsplasser og omsorgboliger. Dersom man tar i bruk ”omsorgsboligtrinnet” i trappa aktivt, vil
man over tid kunne fase inn det tiltaket. Etter hvert kan man lande på lavere prosentsatser for
sykehjemsplasser.
Et realistisk mål må kunne være lik fordeling på institusjonsplasser og omsorgsboliger i 2025.
Boligene vil være 4 ganger så økonomisk effektive som sykehjemsplassene. Parallelt med utbygging
av omsorgsboliger må den hjemmebaserte tjeneste styrkes.
Dersom man i forbindelse med den nært forestående utbygging og ombygging ved Åsen, f eks etablerer
til sammen 23 - 25 plasser på Åsen, vil dette dekke behovet i 2030, da sett sammen med
omsorgsboliger(14 % av hver).
Dersom man bygger ut omsorgsboliger i større omfang, og kommer ned på et behov for 10 %
sykehjemsplasser, vil 25 plasser fremdeles dekke behovet i 2040.
Storfjord kommune har ikke noe valg økonomisk sett. Tiden fram til 2025/2030 må brukes til en sterk
utbygging av omsorgsboliger. ( 25- % regelen gjennomført i form av kun sykehjemsplasser vil tvinge
fram en ny institusjon større enn dagens Åsen allerede i 2030. Dette ligger utenfor kommunens
økonomiske mulighet.)
På institusjon vil kommunen måtte ha plasser for de eldste, demente, samhandlingsplasser,
smitteplasser og korttidsplasser/avlastningsplasser.
Det øvrige behov vil dekkes gjennom boliger med omsorg etter behov.
(Vi har i dag 4 omsorgsboliger. Disse er i dag ikke bemannet, men kan senere inngå i slik bemannet
enhet/tun. )

4: Konkrete tiltak i Storfjord de nærmeste årene
Omsorgstrappa har mange trinn. Nederst i trappa er de hjemmebaserte tjenester og øverst er
institusjonsplassene. Kostnaden øker vesentlig etter som man beveger seg oppover i trappa. Storfjord
kommune sin omsorgstrapp fram til nå har svært forenklet sagt vært en trapp med to trinn; et
hjemmebasert og et institusjonsbasert trinn. Forenklet sagt må vi ta i bruk et tredje;
omsorgsboligtrinnet de nærmeste årene.
Våre tiltak de nærmeste årene blir:
1: Styrke hjemmebaserte tjenester og styrke samordning av de i takt med behov på dag, kveld og

natt.
2: Styrke dagtilbud/lavterskeltilbud av ulike slag i takt med behov.
3: Bygge omsorgboliger/tun med fellesrom. Dette vil være kommunens satsingsområde når Åsen er
ferdig utbygd med demensavdeling og den ellers er ombygd.
4: For å sikre en god og moderne omsorg i kommunen, bør ”tjenesteutvikler -funksjonen”
styrkes/etableres. Denne vil kunne stimulere til og overvåke riktig retning og riktig
dimensjonering.
5: Demensplasser. Dimensjonerende grunnlag bemanningsmessig er i dag 1 pleier pr 3
brukere. 6 plasser gir behov for 2 pleiere samtidig og 9 plasser gir 3 pleiere. Det vil nå være
rasjonelt å etablere en demensavdeling med 9 plasser ved Åsen.
6: Etter at demensavdelingen er ferdig, vil dagens demensavdeling, og Åsen ellers, kunne
bygges om etter nærmere vurdering av behov.
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Saksopplysninger
Generelt om planen og planprosessen
I følge plan- og bygningslovens (PBL) § 11-1 kan det utarbeides kommunedelplan for bestemte
områder, temaer eller virksomhetsområder. I følge § 11-2 skal kommunedelplaner for temaer
eller virksomhetsområder ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire
påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.
I bestemmelsene for spillemiddeltilskudd er kommunal planprioritering av anlegg gjennom en
slik plan et krav for å kvalifisere for søknad om spillemidler.
Storfjord kommune har valgt å ha en kommunedelplan som dekker området fysisk aktivitet og
folkehelse (nå friskliv). Herunder hører anlegg for idrett og friluftsliv, og tiltak for å fremme
friskliv. Gjeldende plan heter Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet
og folkehelse 2012 – 2015.
Driftsstyret har vedtatt planprogram og oppstart av planarbeid i sak 18/15, for en ny planperiode
2016 – 2010. Planen er noe forsinket i forhold til oppsatt tidsplan.

Erfaringer fra forrige planperiode og analyse av framtidige behov har vært viktige i
planprosessen. Det endelige utkastet baserer seg i tillegg på følgende grunnlag:
- Skriftlige innspill fra lag og foreninger
- Medvirkningsmøte med lag og foreninger
- Prosessmøter med de ulike etatene og avdelingene som berøres av temaene i planen
- Prosessinnspill fra Storfjord ungdomsråd (sak 35/15)
- Høringsinnspill (se under)
Også Ishavskysten friluftsråd og Storfjord idrettsråd fikk prosessdokumentet til gjennomlesing,
uten å komme med innspill på det stadiet. Rådet for eldre og funksjonshemmede hadde ikke
møter før høringsrunden, og deltok derfor først da.
Levekårsutvalget er fagstyre for planen. Kommunestyret skal gjøre endelig vedtak i saken.
Høringsinnspill
Statens vegvesen
Informasjon om vegvesenets rolle. Ingen vesentlige merknader til planen. Merknader eller krav
kan bli aktuelle i forbindelse med gjennomføring av fysiske tiltak som inngår i planen, dersom
de falles inn under vegvesenets sektoransvar.
Rådet for eldre og funksjonshemmede
Råd for eldre og funksjonshemmede mener planen er godt utarbeidet. Til punkt 3.3: Det bør tas
med nytt kulepunkt om tilrettelegging for synshemmede, f.eks. ledetau ved turstier.
Fylkesmannen i Troms
Kommunen presenterer en meget ryddig og oversiktlig plan, som ser ut til å kunne være et godt
grunnlag for videre arbeid på de aktuelle fagområdene. Fylkesmannen er særlig glad for at
kommunen vil tilby aktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser.
 Kap. 3.1 Statlige føringer: Folkehelselovens § 5 bør også tas med.
 Kap. 8.1. Statistisk grunnlag bør ses i sammenheng med kravet til at kommunene skal ha en
oversikt over helsetilstanden i befolkningen.
Storfjord IL
 Kap 4.1: Understreker rollen til Barnehager, grunnskoler og kulturkontoret. Etterlyser
frivillige lag og foreninger på lista.
 Kap. 5: Understreker betydningen av et godt samarbeid med lag og foreninger, og også
legger økonomisk til rette for deres arbeid. Kommunens egen innsats i form at støtte til
lavterskeltilbud kunne vært omtalt.
 Kap 6: Etterlyser omtale av grunnskolenes innsats.
 Kap. 7: Melen grusbane (punkt 7.2) kan utgå. Gymsalen på vestersidasenteret er ikke
tilgjengelig per d.d. Skolehytta kan brukes mer.
 Kap. 8: Kan kommunene etablere et ambisjonsmål om å øke andelen aktive i alle aldre,
f.eks. med 1 %. Hva vil det kreve? Her vises sammenhengen mellom godt samarbeid
mellom kommunen og frivillige lag. Understreker betydninga av å kunne ta i bruk
kommunalt svømmebasseng.
 Kap. 9:

o Skolehytta må komme mer i bruk, f.eks. med å gi skoler og barnehager støtte til
transport.
o Tilslutning til prioritering av Brenna lysløype, gapahuk og kunstgressbane på
Hatteng.
o Om svømmebassenget blir billigere enn oppført, vil det være positivt for framdriften
av tiltaket og kunne gi plass for andre tiltak i nærmere tid.
o Klubbhus Storfjord IL (punkt 9.2) kan erstattes av lager/garasje i tilknytning til
lysløype/kunstgressbane Hatteng.
o Tråkking av sammenhengende turskiløyper (pkt 9.4) vil være et fint tiltak som kan
forbedre folkehelsen. Gapahuker i tillegg vil være positivt.
Ishavskysten friluftsråd
Kommunen har gjort et godt arbeid med planen. Samarbeidet mellom kommunen og
friluftsrådet kommer tydelig fram. Friluftsliv er godt belyst i planen, noe som igjen viser at
kommunen er oppdatert på nasjonal forskning om friluftslivets betydning for folks mentale og
fysiske helse. Planen viser en ambisiøs satsning på fysisk aktivitet i tiden fremover, hvor
friluftsliv har en naturlig plass.
 Forord: Foreslår å ta med viktigheten av fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet – både på det
fysiske og mentale planet. Det ligger et enormt potensiale i kommunens folkehelsearbeidgjennom å tilrettelegge for uorganisert friluftsaktivitet i (nær)naturen.
 Kap 8.2. og 8.3.: Tilrettelegging for uorganisert friluftsaktivitet bør belyses som en del av
løsningen.
 Kap. 4.2: Ønsker at følgende tekst inkluderes «Friluftsrådet bistår kommunen innen
friluftsliv, både på tilrettelegging av friluftslivsområder og arrangerer friluftsaktiviteter i
samarbeid med kommunen og frivilligheten»
 Side 34 Friluftsskole: Vi foreslår at det ikke nevnes eksplisitt at det er VSLL som er en
samarbeidspart, da dette vil kunne variere fra år til år, avhengig av om det er andre
lag/foreninger som ønsker å være med å arrangere.
Storfjord ungdomsråd
Ungdomsrådet mener at bassengprosjektet er for dyrt dersom det koster 16.5 mill. Mange
prosjekter mangler kostnad, ungdomsrådet ønsker at det kommer på plass.
Troms fylkeskommune
 Kap 3: Planen inneholder god informasjon angående statlige og regionale føringer.
 Kap 4: Dette kapitlet presentere arbeidet med idrett og folkehelse på en god måte.
 Kap. 5.1: Her bør det nevnes at det i Storfjord kommune arbeides med å kartlegge og
verdsette friluftsområder jfr. Miljødirektoratets veileder.
 Kap. 7: Planen presentere en god oversikt over anlegg og områder for idrett og fysisk
aktivitet i kommunen.
 Kap. 9: Handlingsprogrammet til kommunen er detaljert og oversiktlig.
 Planen kan gjerne inkludere helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet.
Kitdalen jeger- og sportsfiskeforening
Ønsker å legge til foreningshus og foreningshytte i kap 9.1.
Skibotn motorsportklubb
Ny motorcrossbane er aktuelt i løpet av den kommende fire-årsperioden, og er også lagt inn i
utkast til ny arealplan.

Vurdering
Generelle vurderinger
Det er gjort tekstlige endringer og forenklinger i planen som ikke har stor betydning, samt at
tekst som ikke lengre er aktuell p.g.a. endringer i f.eks. statlige ordninger er tatt ut. Noen
endringer er mer vesentlige, og disse er kommentert spesielt i det følgende.
 Forord
o Forordet er helt nytt og tilpasset den nye planen.
 Kap. 3.3. Storfjord kommunes målsettinger.
o Forrige plan inneholdt 12 mål. Det har vært lagt vekt på å redusere og forenkle
målene, men likevel slik at de er dekkende.
 Kap. 5.3 Økonomiske virkemidler
o Del A) er videreført slik den har vært praktisert de siste fire år. Den økonomiske
konsekvensen av dette er at ramma for tilskudd til lag og foreninger hvert år må
økes med en sum som tilsvarer prisveksten. Eksempelvis var dette til sammen
omlag kr 3.600,- i økning fra 2014 til 2015.
o I del B) er det foreslått nytt søketidspunkt tidligere på året. Dette er for å sikre en
bedre saksbehandlingsprosess. I tillegg er det foreslått en reduksjon i
tilskuddsramma fra 12,5 % til 10 %, med en maksimalsum på 100.000,- kroner
(tidligere 125.000,-). Dette er av hensyn til kommunens økonomiske situasjon.
Ved å tilby ei slik tilskuddsordning, vil kommunen måtte avsette inntil 160.000,på driftsbudsjettet hvert år dersom det er søkere som innvilges tilskudd. Kun ett
anlegg i hver kategori kan få tilskudd hvert år. Det forutsettes at det er gitt tilsagn
om spillemidler, noe som er ei presisering i forhold til teksten i forrige plan.
 Kap. 6 Resultatvurdering av forrige plan
o Her er det gjort en gjennomgang av hvordan virkemidlene i forrige planperiode
har fungert, hvilke anlegg som er bygget og aktivitetsstiltak som er gjennomført i
siste planperiode.
 Kap. 7 Dagens situasjon
o Oversikten i kap. 7.2 er oppdatert med nye eksisterende og planlagte anlegg.
o Oversikten i kap. 7.3 er oppdatert med nye trimpostkasser og 5-på-toppløyper og
andre tilsvarende tilrettelagte tilbud.
 Kap. 8 Analyse av behov for aktivitet og anlegg
o Det er gjort en analyse av situasjonen med utgangspunkt i sosial- og
helsedirektoratets folkehelseprofil for kommunen, medlemstall i NIF/DFS-lag i
Storfjord og innmeldte anleggsbehov. Nasjonale helseutfordringer er også lagt til
grunn.
 Kap. 9 Handlingsprogram
o Prioritert handlingsprogram for anlegg er satt opp etter innspill fra lag og
foreninger. Anlegg som er kommet langt i planlegginga og er klare til å levere
spillemiddelsøknad er prioritert etter den rekkefølge prosjektet er meldt inn til
kommunen. Øvrige anlegg er forsøkt prioritert jevnt mellom lag og foreninger.
Det er likevel lagt opp til at anlegg kan forsere prioriteringa som er satt opp
gjennom den årlige revidering, dersom anlegg foran på lista ikke er klare med
søknad.
o Prioritert handlingsprogram for aktivitetstiltak for neste planperiode er basert på
er delt inn i en kortsiktig og en langsiktig del for å styrke fokuset på de tiltakene
som vurderes som viktigst for de kommende fire år. Innmeldte tiltak i regi av lag
og foreninger er også tatt med i en egen handlingsplan.

Vurdering av høringsinnspill
Statens vegvesen
Ingen vesentlige merknader å ta hensyn til.
Rådet for eldre og funksjonshemmede
Tilrettelegging med f.eks. ledetau er et tiltak, og kan derfor ikke innarbeides i punkt 3.3.
Storfjord kommunes målsetting. Imidlertid er begrepet funksjonshemmede erstattet med personer
med funksjonsnedsettelser, som ytterligere synligjør at dette inkluderer alle typer
funksjonsnedsettelser, også synshemmede.
Fylkesmannen i Troms
Folkehelselovens § 5 tas med i planens kap 3.1. Ytterligere oversikt over helsetilstanden jfr
innspill til kap 8.1 er under utarbeidelse, men resultatene foreligger ikke per d.d. og kan derfor
ikke tas med i det statistiske grunnlaget.
Storfjord IL
 Kap 4.1: Lag og foreninger er allerede omtalt på lista.
 Kap. 5: Et nytt punkt D) er inkludert i kap. 5.3 Økonomiske virkemidler, som understreker
kommunens egen innsats.
 Kap 6: Skolene er allerede omtalt der det har vært gjennomført særskilte tiltak, og
prosessmøtene har ikke avdekket andre ting.
 Kap. 7: Punkt 7.2 er hentet fra idrettsanlegg.no. Anlegg som skal endre status (f.eks. til
nedlagt) må aktivt meldes inn fra anleggseier.
 Kap. 8: Dette er en analyse av dagens situasjon, og ikke et målkapittel. Ambisjonsmål bør
kun settes dersom de er målbare.
 Kap. 9:
o Økt bruk av skolehytta vil være positivt. Ekskursjonsmidler til skolene er et
budsjettspørsmål, og må behandles som en del av ordinære budsjettbehandlinga i
kommunestyret. Det er ikke kommet tilsvarende innspill fra skolene i forbindelse
med planarbeidet.
o Klubbhus Storfjord IL (punkt 9.2) er erstattet med av lager/garasje i tilknytning til
lysløype/kunstgressbane Hatteng.
Ishavskysten friluftsråd
 Forord: Er omarbeidet til å inkludere innspillet.
 Kap 8.2. og 8.3: Uorganisert friluftsaktivitet er allerede nevnt.
 Kap. 4.2: Teksten er føyd til i punktet.
 Side 34 Friluftsskole: Vestre Storfjord lysløypelag er erstattet med frivillige lag/foreninger.
Storfjord ungdomsråd
Summen for bassenget kan bli lavere, men oppdatert kostnadsoverslag foreligger ikke per d.d.
Manglende summer skyldes at de som har meldt inn tiltak ikke har påført kostnader. Dette har
ingen betydning for prioriteringene i kap. 9.
Troms fylkeskommune
Ingen vesentlige merknader å ta hensyn til.
Kitdalen jeger- og sportsfiskeforening

Foreningshus og foreningshytte lagt til i kap 9.1.
Skibotn motorsportklubb
Motorcrossbane lagt til i kap 9.1.

Rådmannens innstilling
Storfjord kommunestyre vedtar vedlagte plan Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 – 2019.
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Forord
”Et friskt og aktivt Storfjord!” er den overordnede visjonen for denne kommunedelplanen.
Visjonen omfatter hele Storfjords mangfoldige befolkning; både barn, voksne og eldre, alle
etnisiteter, funksjonsfriske, funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede. Den omfatter
også oss alle uavhengig av hvilken helsesituasjon vi er i.
Det offentlige har et ansvar for å tilrettelegge slik at innbyggerne kan gjøre helsemessig gode
valg, og ikke minst sørge for at denne evnen kommer automatisk med i fremtidige
generasjoner.
Storfjord kommune har et todelt ansvar innenfor det fagfeltet som omfattes av denne planen.
For det første har kommunen ansvar for å drive forebyggende arbeid og rette tiltak mot de
helseutfordringene våre innbyggere har. Spesielt gjelder dette barn og unge, samt grupper
med spesielle behov. I tillegg må kommunen være bevisst sin rolle som anleggseier og
tilrettelegger for det arbeidet det frivillige Storfjord gjør på dette området.
Fysisk aktivitet og det sosiale aspektet ved å delta i organisert eller uorganiserte fritidstilbud i
sitt eget nærmiljø er viktig for mange av kommunens innbyggere. Inaktivitet er blitt et
nasjonalt folkehelseproblem som må løses.
Prestasjonsfokuset i dagens samfunn er stort, og kan bidra til frafall i aktiviteter, dårlig
selvbilde og på sikt helseplager. Motivasjonen for folk flest ligger mer i gleden ved å mestre,
enn i det å bli målt i resultater. Dette innebærer at tilrettelegginga ikke bare gjelder for
konkurranseidrett, men også for lavterskelaktiviteter. Forskning viser at 7 av 10 vil bruke
turer i skog og mark som aktivitetsform. Løsninga ligger med andre ord rett utenfor stuedøra.
Kommunedelplanen skal legge føringer for kommunens arbeid på dette feltet de kommende
fire år.
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Kap. 1 Innledning og bakgrunn for planen
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv har en todelt hensikt. Den skal
inneholde Storfjord kommunes målsettinger og strategier for bygging av og tilrettelegging for
anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Den skal i tillegg inneholde kommunens
målsettinger og strategier for frisklivsarbeidet.
Det er et krav fra Kulturdepartementet om at alle kommuner skal ha utarbeida et
plandokument som omfatter anleggsplaner både i kommunal regi og i regi av lag og
foreninger. Planen skal fungere som et styringsverktøy ved tildeling av kommunale og
fylkeskommunale midler, og er dessuten en betingelse for tildeling av stønad i form av
spillemidler. Storfjord kommunes plan har siden 2008 også vært et styringsverktøy for
målrettet folkehelsearbeid i kommunen. I denne planen er begrepet folkehelsearbeid erstattet
med frisklivsarbeid.

1.1 Formålet med planen
Målet med planarbeidet er at kommunen i samarbeid med ulike aktører skal få en oversikt
over hovedutfordringene innenfor dette feltet:
- Hvilke anlegg og området for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er det behov for?
- Hvilke frisklivstiltak er det behov for?
Planen skal inneholde tydelige innsatsområder, mål og tiltak.
Arbeidet med kommunedelplanen skal bidra til å:
 Gjennomføre ei plan- og målstyrt utbygging av anlegg, og tilrettelegging av områder
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
 Systematisere bruk av fysisk aktivitet i kommunenes helsefremmende, forebyggende
og rehabiliterende arbeid.
 Tilpasse organiseringa av Frisklivssentralen best mulig i henhold til behovene og
utfordringene for Storfjord kommunes befolkning.
 Avklare de ulike aktørenes oppgaver, ansvar og økonomiske forpliktelser ved
utbygging og drift av anlegg om områder for idrett og friluftsliv.

1.2 Begrepsavklaring
Det er viktig at alle som bruker denne planen har en felles forståelse av de aktuelle begreper,
derfor er det nødvendig å definere eller avklare de viktigste.
Idrett forstås som aktivitet i form av konkurranse eller trening i den organiserte idretten.
Fysisk aktivitet innebærer egenorganiserte trenings- og mosjonsaktiviteter.
Frisklivsarbeid gjøres gjennom Frisklivssentralen, som er en kommunal helse- og
omsorgstjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk
aktivitet, kosthold og tobakk. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å endre
levevaner på grunn av at de har, eller har risiko for, å utvikle livsstilsykdommer.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse.
Helse handler om å være i stand til å mestre hverdagens behov, og ikke bare fravær av
sykdom.

Departementet opererer med en tredelt definisjon av begrepet idrettsanlegg:
Nærmiljøanlegg skal være fritt tilgjengelig for allmennheten og beregna på egenorganisert
fysisk aktivitet. Anleggene skal primært være tilrettelagt for barn og unge, men også
tilgjengelig for lokalbefolkninga forøvrig. Et nærmiljøanlegg skal hovedsakelig ligge i
tilknytning til bo- og oppholdsområder i kommunen.
Ordinære anlegg er de tilskuddsberettiga anlegg som fremgår av” Bestemmelser om tilskudd
til anlegg for idrett og friluftsliv”. De ordinære stønadsberettiga anleggstypene er
hovedsakelig nært knytta til konkurranse- og treningsvirksomhet for idrettsorganisasjonene.
De tekniske kravene til mål og utforming tar utgangspunkt i de enkelte særforbunds
konkurranseregler.
Nasjonalanlegg er idrettsanlegg som tilfredsstiller tekniske og funksjonelle standardkrav for
avvikling av relevante internasjonale mesterskap og konkurranser.

Frilufts- og friområder brukes ofte som fellesbetegnelser på grønne områder tilgjengelige for
fri allmenn ferdsel, og kan defineres nærmere slik:
Friluftsområder er store, oftest uregulerte områder som omfattes av allemannsretten.
Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, trim og aktiv trening. I kommuneplanens arealdel er
friluftsområdene oftest vist som LNFR-områder (landbruks-, natur-, frilufts- og
reindriftsområder).
Friområder dekker avgrensa områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding for
allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet, opparbeidet
og vedlikeholdt av kommunen, og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper, lekeplasser,
nærmiljøanlegg og badeplasser, men også omfatte inngrepsfrie naturområder. I
kommuneplanens arealdel er friområder oftest vist som byggeområde på kartet, da de
betraktes som en del av dette formål. I reguleringsplansammenheng er friområder en egen
kategori.

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Kap. 2 Planprosessen
Styre for plan og drift har ansvaret for igangsetting av planprosessen. Det administrative
ansvaret for det daglige planarbeidet og samordning av arbeidet mot revisjon av
kommuneplanens arealdel påligger rådmannen ved driftssjefen. Levekårsutvalget har det
politisk faglige ansvaret. Det praktiske planarbeidet er utført av folkehelsekoordinator og
kulturkonsulent.
I arbeidet med planen har hovedkilden til informasjon vært den foregående kommunedelplan
og handlingsplan, i tillegg til kontakt med lag og foreninger via registreringsskjema og
medvirkningsmøter. De ulike etatene har blitt involvert på avdelingsnivå. Ishavskysten
friluftsråd som kommunens fagorgan for friluftsliv har også vært delaktig i prosessen. Som en
del av planprosessen har også følgende organ hatt planen til behandling: ungdomsrådet, rådet
for eldre og funksjonshemmede og idrettsrådet.
Oppstart av planen har vært kunngjort i media, Mangfolderen, på
www.storfjord.kommune.no, Facebook og per brev til aktuelle lag og foreninger.

2.1 Planlegging etter plan- og bygningsloven
Behandlinga av kommunedelplaner er beskrevet i lovens § 3-1. Kommunedelplan for idrett,
fysisk aktivitet og friskliv er en tematisk plan uten juridisk bindende virkning når det gjelder
disponering av arealer. De arealvurderinger som er gjort i planen må derfor tas inn i
kommuneplanens arealdel for å få rettsvirkning. Etter plan- og bygningsloven kan det kun
knyttes innsigelser fra offentlige myndigheter til arealdeler av en kommune(del)plan.
Innsigelser til kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friskliv er derfor ikke aktuelt.

2.2 Revisjon og rullering
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv strekker seg i hovedsak over periode
på fire år (2016-2019). I tillegg inneholder planen en langsiktig del på opp til 12 år. Den
kortsiktige delen skal være ei prioritert liste over anlegg som skal bygges og/eller rehabiliteres
eller aktivitetstiltak som skal gjennomføres de kommende fire år. Den langsiktige delens
tidsperspektiv er 10-12 år, og omhandler overordna målsetting og utvikling. Tiltak i denne
delen føres opp i uprioritert rekkefølge.
Rullering er i denne forbindelse mindre vesentlige endringer av handlingsprogrammet.
Departementet aksepterer at den politiske behandlingen delegeres til underutvalg under
kommunestyret så lenge rulleringa kun medfører endringer på prioriteringslista av allerede
oppsatte anlegg (og ikke vesentlige endringer for øvrig). Nye nærmiljøanlegg kan tas inn i en
slik rullering, såfremt de samsvarer med planenes mål og strategivalg. Det samme gjelder
ordinære anlegg fra den langsiktige uprioriterte lista.
Revidering er en fullstendig saksbehandling etter plan- og bygningslovens § 3-1, med
sluttbehandling i kommunestyret. Vesentlige endringer av planen skal behandles på samme
måte som revidering av planen (for eksempel at helt nye større anlegg, eller mindre anlegg
som ikke er i samsvar med planens målsettinger, tas inn).

____________________________________________________________________________________________________________________________
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2.3 Samordning med øvrig kommunalt planarbeid
Det er ei utfordring å få til ei best mulig samordning av det kommunale planarbeidet i
Storfjord. Det er viktig at målene i den overordna kommuneplanen gjenspeiles i prosessen
fram mot utvikling av en egen kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv.
Det bør være et mål at de arealbehov for idrettsformål, friluftsformål og nærmiljøanlegg som
dokumenteres gjennom arbeidet med denne planen, i tilstrekkelig grad innarbeides i
kommuneplanens arealdel gjennom rullering og revisjon. Der det foreligger andre
plandokumenter (reguleringsplaner mv.) er det nødvendig med en gjennomgang for å sikre at
målene for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv samsvarer med øvrige mål
og planvedtak i kommunen.

2.4 Medvirkning
Plan- og bygningslovens § 5-1 fastslår at kommunen skal legge til rette for medvirkning i
planprosessen. Til grunn for dette ligger to hovedhensyn – deltakelse og demokrati, samt
bedre resultat av planlegginga.
Innledninga til kapittel 2 beskriver hvordan lag og foreninger har blitt gitt mulighet for
medvirkning i denne planprosessen. Erfaringene fra medvirkningsprosessen viser at flere
deltar ved å besvare spørsmål på utsendte skjema enn ved direkte deltakelse på
medvirkningsmøte. Utfordringa for de planansvarlige i Storfjord kommune er å finne fram til
den arbeidsformen som sikrer størst mulig engasjement og medvirkning, samtidig som
ambisjonsnivået tilpasses kommunens ressurser og hva som er realistisk å gjennomføre.

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Kap. 3 Målsetting
I tillegg til Storfjord kommunes egne målsettinger for idrett, fysisk aktivitet og friskliv må
også statlige og fylkeskommunale føringer, samt en kartlegging av folkehelseutfordringene i
Storfjord kommune legges til grunn for arbeidet med kommunedelplanen.

3.1 Statlige føringer
Statlig idrettspolitikk
Staten har som overordnet mål å legge til rette for at flest mulig skal kunne utøve idrett og
fysisk aktivitet. Gjennom idrettspolitikken har staten et særlig ansvar for barn og ungdom,
personer med nedsatt funksjonsevne og inaktive.
Statlig friluftslivspolitikk
Det er et nasjonalt politisk mål at alle skal ha mulighet å drive friluftsliv som
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for
øvrig. Friluftsloven skal verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennheten fri rett til
ferdsel og opphold i naturen.
Kulturloven
§4 sier følgende: «Fylkeskommunen og kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske,
informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit
breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt.»
Folkehelseloven
§ 4 sier følgende: «Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og
miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot
faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er
tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og
deltagelse i planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.»
§ 5 sier følgende «Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen,
og de positive og negative faktorer som kan virke inn på dette. (...) Oversikten skal være
skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser
og årsaksforhold.»

Andre føringer
I tillegg til de føringer som er nevnt over, skal disse føringene danne grunnlaget for
kommunens arbeid med idrett, fysisk aktivitet og friskliv:
 Plan- og bygningsloven
 Bestemmelse om tilskudd til anlegg og fysisk aktivitet
____________________________________________________________________________________________________________________________
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 Stortingsmeldinger
 Rikspolitiske føringer
 Veileder for kommunale frisklivsentraler

3.2 Føringer fra Troms fylkeskommune
Hovedmålet for Troms fylkeskommune er at trygge og inkluderende oppvekst- og levekår
skal bidra til god helse og utjevning av sosiale forskjeller.
De regionale strategier for folkehelse er:
 Ivareta folkehelse i areal- og samfunnsplanlegging i alle sektorer lokalt og regionalt.
 Videreutvikle et godt kunnskapsgrunnlag for det systematiske og langsiktige
folkehelsearbeidet.
 Videreutvikle samarbeidet mellom sektorer, lokale og regionale aktører og nasjonale
myndigheter om folkehelse.
 Tilrettelegge for helsefremmende, trygge og inkluderende arenaer innenfor alle sektorer.
 Tilrettelegge for lavterskeltiltak innenfor ulike sektorer.
 Fysisk tilrettelegging for fysisk aktivitet.
De arealpolitiske retningslinjene er:
 Enkel tilgang for alle til natur- og friluftsområder og gode møteplasser for fysisk aktivitet
og sosialt fellesskap vektlegges.
 Byer og tettsteder i Troms skal ha gode miljøkvaliteter, universell utforming,
sammenhengende grønnstruktur og sammenhengende hovednett for gående og syklende.
Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk har følgende mål:
 Om friluftsliv: Alle i Troms skal ha mulighet og kunnskap til å drive friluftsliv som
positiv aktivitet for helse og trivsel.
 Friluftslivsområder: Attraktive og varierte områder av verdi for friluftslivet skal sikres og
forvaltes slik at de blir ivaretatt for framtidige friluftslivsaktiviteter i Troms.
 Fysisk tilrettelegging for friluftsliv: I Troms skal det være varierte og tilrettelagte
friluftslivsområder for ferdsel og opphold nær der folk bor.
 Friluftslivsaktiviteter: Innbyggerne i Troms skal ha mulighet til å utøve friluftsliv i
nærmiljøet og i naturen ellers.
 Friluftslivsopplevelser i Troms (natur- og kulturminneopplevelser): I Troms skal unik
natur og spennende kulturminner motivere både innbyggere og tilreisende til friluftsliv.

3.3 Storfjord kommunes målsetting
Kommuneplanen 2011 – 2023 har som overordna mål i pkt. 4 og 5 at:
 Kommunen skal opprettholde og videreutvikle kommunens gode velferdstjenester innen
barnehage, skole, helse og omsorg.
 Kommunen skal ha et aktivt og mangfoldig kultur- og fritidstilbud som fører folk sammen
og fremmer samarbeid, helse og trivsel. Det skal legges vekt på et inkluderende samfunn
der alle kan delta.
____________________________________________________________________________________________________________________________

10

Et friskt og aktivt Storfjord!
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 – 2019
____________________________________________________________________________________________________________________________

Storfjord kommunes visjon for denne planen er:

Et friskt og aktivt Storfjord!
For å oppnå dette har man satt opp følgende mål:









Gjennom praktiske og økonomiske virkemidler legge til rette for at frivillige lag og
foreninger og ildsjeler skal skape et allsidig fysisk aktivitetstilbud for alle deler av
befolkningen og i alle deler av kommunen.
Sikre adkomst og områder for friluftsliv og idrett, innarbeide arealer for lek, idrett og
friluftsliv som en del av bomiljøet, samt samordne skoleverkets, idrettens og friluftslivets
behov for arealer og anlegg.
Ivareta landskapsvern, miljømessige og estetiske forhold ved alle anleggsutbygginger.
Arbeide for å fremme folkehelse og gode levevaner hos befolkninga gjennom
tverrsektorielt arbeid, for å øke antall leveår med god helse, og minke helseforskjeller
mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn.
Særskilt tilrettelegge og bidra til et godt tilbud innen fysisk aktivitet for barn og unge,
eldre, personer med funksjonsnedsettelser, psykisk utviklingshemmede og innvandrere,
både med tilgang til idrettsanlegg og varierte muligheter for aktivitet og friluftsliv.

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Kap. 4 Aktører
Det offentlige er først og fremst en tilrettelegger for at lag og foreninger skal kunne gi et godt
og variert tilbud til sine medlemmer. Storfjord kommune består av flere etater og avdelinger
som i hele eller deler av sin virksomhet kommer i berøring med tema fra denne planen. I
tillegg spiller eksterne offentlige organer også en rolle. Lag og foreninger og den
dugnadsinnsats som de legger ned har en avgjørende betydning for om planens målsettinger
skal oppnås.

4.1 Kommunale aktører
Aktør
Barnehager

Forebyggende avdeling

Driftsetaten
Folkehelsekoordinator
Frisklivsentralen

Fritidsklubbene
Frivilligsentralen
Fysioterapitjenesten

Grunnskoler

Ansvar i forhold til planens tema
Gi hvert enkelt barn opplevelser og
erfaringer som støtte for sin utvikling av
kunnskaper, ferdigheter og holdninger, blant
annet gjennom fagområdet Kropp, bevegelse
og helse
Fagansvar for bl.a. fagområdene rus, psykisk
helse, flyktninger, fritidskontakter, BPA og
PU-tjenesten
Ansvar for kommunale bygg og anlegg.
Saksbehandler for byggesøknader.
Koordineringsansvar for folkehelsetiltak.
Delansvarlig for tilrettelegging av turløyper.
Gi tilbud om hjelp til personer som ønsker
støtte til å endre levevaner på grunn av at de
har, eller har risiko for, å utvikle
livsstilsykdommer som primært kan relateres
til levevaneområdene fysisk aktivitet,
kosthold og tobakk.
Tilbyr fysisk aktivitet på fritida som en del
av sin aktivitet.
Pådriver, igangsetter og støttespiller for den
lokale frivillige innsatsen.
Drive helsefremmende og forebyggende
arbeid. Rehabilitering og habilitering. Gjøre
tilpasninger og tilrettelegginger av
omgivelsene ved behov. Bidra med
rådgivning og veiledning.
Medvirke til at elevene opplever glede,
inspirasjon og selvforståelse ved å være i
bevegelse og samhandling med andre
gjennom faget Kroppsøving og FYSAK.
Medvirke til å gi innsikt i og evne til å
reflektere kritisk rundt mat og måltid
gjennom faget Mat og Helse.

____________________________________________________________________________________________________________________________

12

Et friskt og aktivt Storfjord!
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 – 2019
____________________________________________________________________________________________________________________________

Helsestasjonen
Kulturkontoret

Legetjenesten

Omsorgssentre

Plan- og driftsetaten

Jord-, skog-, fiske- og utmarksforvaltningen

Fremme god psykisk og fysisk helse blant
barn og unge.
Fagansvar for kulturspørsmål. Saksbehandler
for tilskuddssøknader. Veileder for
organisasjoner og privatpersoner.
Delansvarlig for tilrettelegging av turløyper.
Arbeider individrettet med
kostholdsveiledning og røykekutt,
samt motiverende arbeid i forhold til fysisk
aktivitet.
Opprettholde beboernes funksjonsnivå lengst
mulig. Tilby rehabilitering og tilbud til
dagpasienter.
Fagansvar for arealplanlegging og –
disponering. Ansvar for kommunale bygg og
anlegg.
Fagansvar for jord-, skog-, fiske- og
utmarksspørsmål. Saksbehandler for søknad
om motorferdsel.

4.2 Eksterne aktører
Aktør
Fylkesmannen

Helse- og omsorgsdepartementet

Ishavskysten friluftsråd

Lag og foreninger

Kulturdepartementet
Troms fylkeskommune
Storfjord idrettsråd

Ansvar
Samordningsinstans for statlige regionale
etater. Høringspart. Understøtter kommunens
folkehelsearbeid.
Har det overordnede ansvaret for at
befolkningen får gode og likeverdige helseog omsorgstjenester, uavhengig av bl.a.
bosted og økonomi.
Medlemskommunenes kompetanseorgan
innen friluftsliv og naturopplevelser. Utfører
enkelte fellesoppgaver for
medlemskommunene og bidrar til å øke
samhandlinga i regionen.
Tilby møtesteder og aktiviteter som fremmer
medlemmenes trivsel og helse, og bidrar til et
levende lokalmiljø.
Forvalter bl.a. spillemidlene.
Saksbehandler for tilskuddssøknader.
Informasjon til lag og foreninger.
Arbeide for best mulige forhold for idretten i
kommunen.
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Kap. 5 Virkemidler
Storfjord kommune har ulike virkemidler for å følge opp målsettinger for fysisk aktivitet og
friskliv, og for å stimulere og styre utbygging av områder for idrett og friluftsliv i den
retninga de oppsatte mål i kapitel 3. Kapitlet omfatter ikke virkemidler og støtteordninger
utenfor kommunal eller interkommunal regi.

5.1 Sikring av arealer
Storfjord kommune skal i sin planlegging sikre arealer og områder for friluftsliv, idrett og lek
gjennom å ta hensyn til disse behovene i kommuneplanens arealdel. Det skal også sikres
atkomst til denne type områder. Arealplanen er juridisk bindende for arealbruken i
kommunen. En rekke lover kommer til anvendelse i denne sammenhengen, deriblant
friluftsloven, naturvernloven, skogbruksloven og motorferdselloven. Disse omtaler bruk og
vern av områder, og må tas hensyn til i all planlegging.

5.2 Kompetanse
Storfjord kommune skal bistå lag og foreninger og privatpersoner med råd og veiledning i
forhold til:





planlegging og dimensjonering av anlegg for idrett, fysisk aktivitet, lek og
friluftsliv.
søkeprosessen for offentlige tilskuddsordninger, herunder utformet årlig
søkekalender og avholde fagdag om ulike tilskuddsordninger.
rapporteringskrav for offentlige tilskudd.
levevaner innen områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.

Ishavskysten friluftsråd er Storfjord kommunes kompetanseorgan innen friluftsliv, og har et
særskilt veiledningsansvar friluftsområdet.

____________________________________________________________________________________________________________________________
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5.3 Økonomiske virkemidler
A) Driftstilskudd til lag og foreninger
Ordninga med driftstilskudd til lag og foreninger skal gjenspeile aktiviteten innenfor de ulike
kategoriene sammenliknet med hverandre. Tilskuddet skal indeksreguleres årlig for å ta høyde
for prisstigninga på varer og tjenester (jfr. SSB).

Tilskuddsrammer for driftstilskudd 2016 - 2019

Idrettslag
Skytterlag
Lag og
foreninger
Anlegg
Voksenopplæring
SUM

2016
47.473
31.649
47.473

2017
2016 + indeks
2016 + indeks
2016 + indeks

2018
2017 + indeks
2017 + indeks
2017 + indeks

2019
2018 + indeks
2018 + indeks
2018 + indeks

47.473
5.269
179.337,-

2016 + indeks
2016 + indeks
2016 + indeks

2017 + indeks
2017 + indeks
2017 + indeks

2018 + indeks
2018 + indeks
2018 + indeks

B) Tilskudd til anleggsutbygging
Det kan tildeles kommunale tilskudd til anlegg som innvilget spillemidler etter følgende
regler:
1. Det kan ytes tilskudd inntil 10 % av total godkjent anleggskostnad, maksimalt
inntil 100.000,-.
2. Eventuelle tilskudd ytes etter årlig rullering (kap. 8.1), der anlegg prioritert som
nummer 1 i hver kategori ytes tilskudd.
3. Frist for søknad om kommunale midler settes til 1. mai hvert år.
4. Tildeling av tilskudd vedtas endelig i Kommunestyrets budsjettvedtak, etter
innstilling fra Levekårsutvalget.
5. Tilskuddsordninga kan ikke kombineres med andre kommunale
tilskuddsordninger.
6. Summen av offentlige tilskudd kan ikke overstige summen av kontantutgifter i
prosjektet.
7. Vedtak om tilskudd er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i forvaltningsloven.

C) Gratis treningstid i kommunale bygg
Storfjord kommune skal tilrettelegge for at den enkelte kan ta grep om egen helse gjennom å
tilby lokaler tilrettelagt for egenaktivitet, uorganisert gruppetrening og trening med instruktør.
Storfjord kommune skal opprettholde sitt tilbud om gratis treningstid for lag og foreninger og
andre sammenslutninger som ønsker å benytte kommunale bygg og anlegg på ettermiddagsog kveldstid, samt helg. Tilbudet gjelder også Skibotnhallen i hht. til den til enhver tid
gjeldende avtale mellom Storfjord kommune som leietaker og Skibotnhallen AS som utleier.
Tiltak rettet mot barn og unge, funksjonshemmede og eldre skal gis prioritet.

____________________________________________________________________________________________________________________________

15

Et friskt og aktivt Storfjord!
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 – 2019
____________________________________________________________________________________________________________________________

Personer med frisklivsresept har gratis tilgang til kommunens treningsrom på helsehuset, samt
gratis trening med instruktør i regi av Frisklivssentralen.
D)Kommunale stillinger og tiltaksmidler
Storfjord kommune har flere stillinger som i deler av sitt arbeid har ansvar for tiltak som skal
bidra til å oppnå målene i denne planen, jfr. kap 4.1.
Budsjettet inneholder midler til ulike aktiviteter og tiltak, jfr. kap. 9.3.

5.4 Informasjonsarbeid
Storfjord kommune skal aktivt synliggjøre og markedsføre aktivitetstilbud, leke- og
idrettsanlegg og tur- og fritidsområder, samt kostholds- og røykesluttilbud.
Informasjonsarbeidet skal gjøres i samarbeid med lag og foreninger, organisasjoner,
privatpersoner og andre som står ansvarlige for tilbudene.
Ishavskysten friluftsråd er Storfjord kommunes kompetanseorgan innen friluftsliv, og har et
særskilt informasjonsansvar på dette friluftslivsområdet.

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Kap. 6 Resultatvurdering av forrige plan
De nedfelte målsettingene har vært lagt til grunn for saksbehandling i saker som hører til
under fagområdene i planen. Kommunedelplanen har i stor grad vært i bruk som et aktivt
styringsverktøy.

6.1 Virkemidler
Som et resultat av den gjennomgangen som blei gjort av driftsmidler til lag og foreninger i
forrige planperiode, og innføring av et system med indeksregulering for at økonomien ikke
skal rammes unødvendig hardt av prisveksten, har totalramma til fordeling til lag og
foreninger i perioden 2012 – 2015 økt med 52 %. Dette skyldes hovedsakelig to forhold:
Økninga av tilskudd til skytterlag (143 %), som fikk urimelig dårlig uttelling for sin aktivitet
sammenlikna med idrettslagene. I tillegg blei tilskuddet til drift av anlegg økt med tilsammen
137 % i planperioden for å stimulere til vedlikehold av anleggsverdiene. Etter at utjevninga
var fullført i 2013 har den årlige økningen vært i forhold til prisindeksen.
Ordninga med tilskudd til anlegg har kommet tre anlegg til gode, med til sammen 261 000,-.
Utfordringa har vært å finne gode saksbehandlingsordninger for søknader, ettersom det her
ikke er avsatt en fast pott men har vært tatt inn i budsjettet i det kommende året. I år med
dårlig økonomi, kan ordninga slik den har vært praktisert, bidra til at budsjettprosessen blir
ekstra krevende ettersom man har et forutgående vedtak å forholde seg til som binder opp
deler av kommunens inntekter før den ordinære budsjettbehandlinga.
Prinsippene om gratis treningstid i kommunale bygg har vært til vurdering i løpet av
planperioden, men kommunestyret valgte å skjerme lokale lag og foreninger fra å betale leie
for bruk.
Resultatet av at man har valgt å følge kommunedelplanens økonomiske føringer har vært
forutsigbare rammevilkår for lag og foreninger fra kommunens side.
I inneværende planperiode (2012 – 2015) forpliktet Storfjord kommune seg å videreføre og
avsette kr. 50.000,- pr. år i aktivitetsmidler øremerket folkehelsetiltak. I budsjettet for 2013 og
2014 ble det avsatt kr. 17. 992,-, mens det i 2012 og 2015 ble gjort et nedtrekk på 39 % på
disse aktivitetsmidlene. Dette er midler som benyttes for å drifte trimpostkassekonkurransene,
og som er helt nødvendig for at denne konkurransen skal kunne gjennomføres. Så langt har
kommunen klart å gjennomføre konkurransen, men hvis trenden fortsetter vil man ikke klare
dette. Det har i inneværende periode ikke vært rom for å gjennomføre andre tiltak som krever
økonomi. Det er ikke tilført ekstra midler til frisklivsarbeid gjennom frie inntekter/
rammetilskudd for å styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunen som også ble vedtatt
i planen.
I planperioden har det i tillegg vært søkt om eksterne midler både til drift og utvikling av
frisklivssentralen, skilting og merking av turløyper og premier til trimpostkassekonkurransen.
Noen av disse midlene er falt bort og/ eller kriteriene for å kunne søke er blitt endret slik at
den eksterne økonomiske støtten er blitt begrenset i perioden.
____________________________________________________________________________________________________________________________
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6.2 Anleggsutbygging
Status for prioriterte tiltak som blei vedtatt i siste handlingsprogram for perioden 2012-2015
er å finne i tabell 6.1.
Enkelte anlegg på prioritert liste har hatt status ”ikke igangsatt” i hele planperioden. Disse er
ikke tatt med i oversikten. Dette gjelder anlegg som ikke har levert søknad om
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning og/eller spillemiddelsøknad.
Utbygginga i Storfjord kommune har holdt alminnelig takt, med tildeling for ett anlegg i hver
kategori per år. Unntaket er 2013, da ingen ordinære anlegg fikk tildelt spillemidler.
Anleggsutbygginga har skjedd i tråd med prioriteringa i handlingsprogrammet, og har i så
måte vært vellykka. To nærmiljøanlegg og to ordinære anlegg er ferdigstilt i perioden.
Når det gjelder friluftsanlegg som ikke har fått spillemidler er tilskuddene her tildelt direkte til
søker fra fylkeskommunen. Oversikten over anleggsbygginga her kan dermed mangle anlegg
som kommunen ikke er gjort kjent med.
Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg – spillemidler *
Anlegg

Utbygger

1. Moskogaisa rundt del 1

Kitdal JSFF

Kostnad i
Finansiering
1000 kr SM EA KM
80

40

40

-

Status
Fullført 2013

* Ordninga blei avviklet f.o.m. 2014.

Nærmiljøanlegg - spillemidler
Anlegg

Utbygger

1. Hatteng ballbinge

Hatteng velforening

2. Sledo turløype og bru
3. Moskogaisa rundt del 2
4. Lysløype Brenna

Kostnad i
Finansiering
1000 kr SM EA KM
494

200

233

62

Skibotn IL

-

-

-

-

Kitdal JSFF
Storfjord IL

264
410

132
210

132
200

-

Status
Fullført 2014
Gjennomført
uten SM*
Igangsatt
Igangsatt

* Mottok kr. 167.000,- i spillemidler, men gjennomførte i annet omfang enn omsøkt og har ikke bedt om utbetaling innen fristen.

Rehabilitering og ordinære anlegg - spillemidler
Kostnad i
Finansiering
1000 kr SM EA KM

Anlegg

Utbygger

1. Hatteng flerbrukshall
2. Elektroniske skiver 100 m
3. Elektroniske skiver 200 m
4. Turkartpakke Storfjord

Storfjord kommune
Skibotn skytterlag
Skibotn skytterlag
Ishavskysten friluftsråd

21 357
1 072
713
611

5 000
446
297
254

16 357
537
89
416
247
110

Status
Fullført 2014
Fullført 2015
Igangsatt
Igangsatt

SM = spillemidler EA = egenandel KM = kommunale midler
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Friluftsanlegg / utstyr – diverse tilskuddsordninger
Kostnad
(tilskuddssum)

Anlegg

Utbygger

Lavvo
Gapahuk
Utstyrssentral/mobil kanobase
Skilting/gradering Tyskveien

Skibotn husflidslag
Oteren bygdeutvalg
Ishavskysten friluftsråd
Signaldalen bygdelag
Skibotn IL/
Storfjord kommune

Skilting/gradering Norddalen
Skilting/gradering diverse løyper

(5 000)
(25 000)

Storfjord kommune

Skilting/gradering 4 stier
Fiskeutstyr

Skibotn IL
Storfjord kommune
Ishavskysten friluftsråd /
Turvei Lulleldalen (tilrettelagt)
Statskog
Vestre Storfjord lysløypelag/
Skilting/gradering Elvevoll-området
Storfjord kommune
Skilting/gradering Tyskveien
Signaldalen bygdelag
Stordalen og Parasdalen

40 000
81 000
(40 000)
50 000
(25 000)
(20 000)
(8 000)

Status
Fullført 2012
Fullført 2012
Fullført 2014
Fullført 2014
Fullført 2014
Fullført 2014
Fullført 2014
Fullført 2013

(65 000)

Fullført 2015

96 000
(48 000)

Igangsatt

(17 000)

Igangsatt

EM = eksterne midler EA = egenandel KM = kommunale midler

6.3 Aktivitetstiltak
Tabell 6.2 gir en oversikt over tiltak som er gjennomført i siste handlingsprogram for
perioden 2012-2015. Noen tiltak er videreført og videreutviklet fra tidligere planperioder.
Noen nye tiltak er etablert, mens andre tiltak som har vært foreslått ikke er blitt gjennomført
p.g.a ressursmangel/ kapasitet, omprioriteringer eller at de ikke lenger har vært aktuelle.
Både barnehagene og forebyggende tjeneste har i hele planperioden hatt fokus på betydningen
av fysisk aktivitet og sunt kosthold, og har erfart at dette er viktig for deres målgruppe.
Fortsatt fokus på dette anses som viktig også i neste planperiode.
De to tiltakene som var satt opp i regi av Ishavskysten friluftsråd ble omprioritert da de ikke
var aktuelle å gjennomføre. Disse ble erstattet med flere nye tiltak som er tatt med i
oversikten. Det er i tillegg etablert en utstyrssentral i kommunal regi.
Tiltakene i denne perioden har vært delt inn prioriterte liste (tiltak de neste 4 år) og uprioritert
liste. Dette har bidratt til å spisse satsinga på aktivitetstiltakene. Tre av tiltakene som sto på
uprioritert liste over folkehelsetiltak (10-12 år) er blitt utført.
Aktivitetstiltak
Tiltak

Hva

Kostnad/ finansiering

Drift av
Frisklivssentralen og
Frisklivsresepten

Et lavterskeltilbud til personer med
behov for støtte til å endre
levevaner, primært innenfor
områdene fysisk aktivitet, kosthold
og tobakk

Kostnad: 0,Finansiering: Driftes av
folkehelsekoordinator

Status
Gjennomført. Videreutviklet:
Samarbeid med LHLklinikkene Skibotn og
samarbeid med LHLStorfjord om trimgrupper.
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Frisklivstrim

Ukentlige trimgrupper for deltakere
med Frisklivsresept

Treningsrom Oteren

Utvide bruken av treningsrommet
på Oteren for kommunens
innbyggere.
Tilrettelegge for egentrening –
utvide med ny tredemølle

Postkassetrimmen

Utbedring/vedlikehold.
Premiering deltakere

5 på topp

Merking av ruter, lage
deltakermateriell. Premiering.

Informasjon

Informere om tilbudet som finnes i
kommunen av fysisk aktivitet og
helsefremmende tiltak. Profilere
tilbud via aktivitetskalender,
websider, annonseoppslag lokalt

Fysisk aktivitet i
fritidsklubb

Tilbud om fysisk aktivitet 2
timer/uke i fritidsklubben (1 time 4.
klasse – 7. klasse + 1 time 8. klasse
– t.o.m. 17 år)
Et tilbud til barn og unge med
overvektsproblemer, som står i fare
for å utvikle overvekt eller er
inaktive.
Forebyggende tverrfaglig
helsearbeid for barn på 1. trinnet.
Kartlegge og iverksette tiltak som
fremmer mestring når det gjelder
oppmerksomhetsvansker, motoriske
vansker, lesing og skriving og
vansker med å forstå og mestre
sosiale spilleregler.
Trimgrupper for eldre på
treningsstudio på Elvevoll, Oteren
og Skibotn.

Kostnad: Lønn klubbleder
Finansiering: Ordinært budsjett
kulturkontor.

Åpent basseng Skibotn en
ettermiddag ukentlig for ansatte i
Storfjord kommune.

Basseng: Kostnad: 15.000,Finansiering: HMS- midler

Frisklivsresept for barn
og unge

God Skolestart

Trim for eldre

Personaltrim

Kostnad: 0,Finansiering: Driftes av
folkehelsekoordinator
Kostnad ca 35.000.
Finansiering via øremerkede
fondsmidler

Kostnad ca 10.000. - pr år.
Finansiering: Aktivitetsmidler
til folkehelsetiltak og
driftsbudsjett kultur
Kostnad ca 5.000. - pr år.
Finansiering: Aktivitetsmidler
til folkehelsetiltak og
driftsbudsjett kultur
Kostnad: 0,Finansiering: Eget arbeid av
folkehelsekoordinator og
kulturkonsulent. Eksterne
midler fra Ishavskysten
friluftsråd.

Gjennomført. Videreutviklet
til å gjelde for alle som ønsker
å delta.
Gjennomført. Videreutviklet
til å gjelde hele kommunens
befolkning. Finansieres via
egenandeler/ treningsavgift.
Nytt treningsutstyr er kjøpt
inn.
Gjennomført. Videreutviklet:
Skilting og merking av 3
løypenett. Etablert samarbeid
med Balsfjord kommune
Gjennomført. Videreutviklet:
Skilting og merking av 5
toppturer. Etablert samarbeid
med Balsfjord kommune.
Gjennomført. Videreutviklet:
Facebookside opprettet. I
samarbeid med Ishavskysten
friluftsråd er det utarbeidet
turkalender som er sendt ut til
alle husstander i kommunen
og turkort for tre av de mest
populære turene i kommunen.
Arbeid med turkartpakke er i
startet.
Gjennomført.

Kostnad: 200.000,Finansiering: Prosjektmidler/
egne midler*
(*Fremmes som egen sak)
Kostnad: 0,Finansiering: Bruke
eksisterende ressurser i
kommunen, tverrfaglig
samarbeid mellom fysioterapeut
og helsesøster.

Ikke gjennomført pga.
manglende ressurser.

Kostnad: 0,Finansiering: Driftsbudsjett
Frivilligsentralen

Oppstart av trimgrupper på
Elvevoll og Oteren. Disse ble
lagt ned i forbindelse med at
Frivilligsentralen ble lagt
vakant i 2014. En trimgruppe
på Elvevoll fortsatte i privat
regi inntil juni 2015.
Bassengtilbudet var i en
begrenset periode.

Trimtilbud minst 1 gang ukentlig
for ansatte i Storfjord kommune.
Fokus på skole- og
barnehagehverdagen

Fysisk aktivitet og gode måltider
som en naturlig del av hverdagen.

Kostnad: 0,Finansiering: Ordinær drift

«Friluftsliv for alle»

Samarbeidsprosjekt mellom
kommunen, lag- og foreninger og
Ishavskysten friluftsråd hvor målet
er å skape friluftsglede, vise fram

Kostnad: 0,Finansiering: eksterne midler
gjennom Ishavskysten
friluftsråd. Dugnadsarbeid fra

Gjennomført første gang
høsten 2013. Tilbudet har
etter dette ikke vært gitt pga.
manglende ressurser i
helsesøstertjenesten.

Ansatte i Storfjord kommune
har hatt muligheten til å
benytte 1 time i uka til fysisk
aktivitet i arbeidstiden.
Inngår i ordinær drift.
Arrangert kurs i fiskesprell
for ansatte i barnehager og
SFO i regi av Troms
fylkeskommune.
Nytt tiltak innført i 2015
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Utstyrssentral

«Ti på hjul»

de flotte friluftsområdene i
kommunen, invitere til morsomme
og enkle friluftsaktiviteter, være en
sosial møteplass i kommunen og ha
det gøy ute i naturen.
Det er etablert en felles
utstyrssentral med base på rådhuset.
Tur- og fritidsutstyr lånes ut av
biblioteket. Det er ved hjelp av
midler fra Ishavskysten friluftsråd
kjøpt inn mer turutstyr som lavvoer,
bålpanner, ryggsekker,
liggeunderlag, stormkjøkken,
tørrdrakter, padlesko- og hansker.
Samarbeidsprosjekt mellom
Storfjord kommune og Ishavskysten
friluftsråd. Et tilbud til de som av
ulike årsaker ikke kan benytte seg
av postkassetrimtilbudet, men som
gjerne vil ut på tur. Tilpasset
hjulbrukere; enten du bruker
rullestol, barnevogn eller rullator.

Friluftsskole

Samarbeidsprosjekt mellom
Storfjord kommune, Vestersia
Lysløypelag og Ishavskysten
friluftsråd.

Møteplassene

Etablert på Vestersiasenteret,
Valmuen og Skibotn samfunnshus

Fokus på skole- og
barnehagehverdagen
Utegruppa

Turgruppa

Fysisk aktivitet og gode måltider
som en naturlig del av hverdagen.
Trenings- og fritidstilbud til
grupper med særskilt behov for
tilrettelegging.
Aktivitetsgruppe i regi av rus- og
psykiatritjenesten

lag og foreninger.

Kostnad: 0,Finansiering: eksterne midler
gjennom Ishavskysten
friluftsråd.

Nytt tiltak innført i 2015.

Kostnad: 0,Finansiering: eksterne midler
gjennom Ishavskysten
friluftsråd.

Nytt tiltak innført i 2015

Kostnad: 0,Finansiering: eksterne midler
gjennom Ishavskysten
friluftsråd. Dugnadsarbeid fra
lag og foreninger.
Kostnad:
Finansiering: Driftsbudsjett
Frivilligsentralen
Kostnad: 0,Finansiering: Ordinær drift
Kostnad:
Finansiering eksternt: 15.000,(2013) og 10.000,- (2014)
Kostnad:
Finansiering eksternt: 10.000,(2013)

Nytt tiltak innført i 2015

Gjennomført. Per i dag er det
kun Valmuens tilbud som
gjenstår.
Gjennomført
Gjennomført

Gjennomført i deler av
planperioden.

Kosthold
Tiltak

Hva

Kostnad/
finansiering

Kostholdsveiledning

Kostholdskurs 2 x pr. år

Matlagingskurs for
foreldre

Praktisk kursing rette mot foreldregruppa

Kostnad: 10.000,Finansiering: Dekkes av
aktivitetsmidler til
folkehelsetiltak
Kostnad: 5.000,Finansiering: Dekkes av
aktivitetsmidler til
folkehelsetiltak og
skole/barnehage

Skolefrukt

Skolefruktordning alle klasser i barne- og
ungdomsskolen

Kostnad: 0,Finansieres: Statlig
tilskudd

Status
Kostnad: kr. 0,Gjennomført i samarbeid
med Frisklivssentralen i
Lyngen
Kr. 0,Ikke aktuelt. Manglende
ressurser. Arrangert kurs i
fiskesprell for ansatte i
barnehager og SFO i regi
av Troms
fylkeskommune.
Finansiert av Troms
fylkeskommune.
Gjennomført inntil
1.1.2015 da statlig
tilskudd ble tatt bort.
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Sukkerfri mandag

Servering av frukt og grønt i stedet for godteri
og brus på fritidsklubbene i ukedager

Kostnad: 0,Finansiering: Selvkost

Etter evaluering fra
brukerne ble det innført
sukkerfritt alternativ i
tillegg til ordinære
kioskvarer.

Aktivitetstiltak i regi av lag og foreninger – diverse tilskuddsordninger
Tiltak

Ansvarlig

Trimpostkassetilbud
Trimpostkassetilbud
Trimpostkassetilbud

(mottatt tilskudd)

Status

Skibotn IL

(9 000)

Gjennomført 2012

Skibotn IL

(8 000)

Gjennomført 2013

Skibotn IL

(10 000)

Gjennomført 2014

Røyk- og rusfrihet
Tiltak

Hva

Kostnad/
finansiering

Røykesluttkurs

Røykesluttkurs 2 x pr år

FRI-prosjektet

Fortsette med FRI- prosjektet i skolene

Ungdom og rus – vårt
felles ansvar

Årlige temakvelder og dialog om oppvekstmiljø,
med foreldre som målgruppe

Kostnad: Leie av
kursholder. Ca 10.000,Finansiering: Dekkes av
aktivitetsmidler til
folkehelsetiltak
Kostnad: 0,Finansiering: Statlig
tilskudd
Kostnad:
Finansiering:
Brukertjenestens ordinære
budsjett.

Status
Gjennomført, men ikke
årlig da det avhenger av
antall påmeldte.

Gjennomført

Gjennomført
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Kap. 7 Dagens situasjon
Dagens situasjon framgår av aktivitets- og anleggsoversiktene under.

7.1 Aktivitetsoversikt
Registrering i forbindelse med planarbeidet og de årlige kulturmiddelsøknadene viser
følgende medlemstall i organisasjoner som driver med organisering og tilrettelegging idrett og
fysisk aktivitet (se tabell 7.1). Oversikten er ikke utfyllende ettersom enkelte lag ikke har
meldt inn medlemstall siste år.
Lag og organisasjoner
LHL Storfjord
Oteren Framlag
Skibotn IL
Skibotn skytterlag
Storeng og Steindal Trim
Storfjord IL
Storfjord skytterlag

Aktivitet
Bassengtrim, stavgang, turgruppe,
medlemsmøter
Diverse aktiviteter for barn og unge
Ski, sykkel, fotball, orientering, innebandy,
idrettskole, håndball, trim og turlag.
Skyting
Turmarsj, turtrim
Fotball, ski, dans, friidrett, volleyball, trim
Skyting

0-19 år

Over 19 år

Totalt

-

111

111

27

20

47

79

117

196

31
30
78
40

100
112
95
118

131
142
173
158

Til sammen er det registrert 51 ulike lag og foreninger i Storfjord. Herunder kommer blant
annet de lokale jeger- og fiskerforeningene. I tillegg kommer Troms Turlag og andre
overbyggingsorganisasjoner. Flere enn de som er nevnt i tabellen legger tilrette for og driver
enkeltaktiviteter, uten at dette er hovedformålet til organisasjonen. I tillegg er det flere
uformelle sammenslutninger og ildsjeler som organiserer ulike former for treningsaktiviteter.
I tillegg til organisert og registrert aktivitet i lag og foreninger kommer egenaktivitet blant
befolkningen i Storfjord. Denne er det naturlig nok vanskelig å kartlegge omfanget av uten
organisatorisk tilhørighet, men registreringa som gjøres gjennom trimpostkasseprosjektet
sammen med andre holdepunkter gir grunn til å anta at denne aktiviteten er relativt høy i vår
kommune.

7.2 Anleggsoversikt - spillemiddelanlegg
Tabellen under viser en oversikt over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet i
Storfjord kommune. Registreringene gjøres av den enkelte kommune, basert på
spillemiddelsøknader, og inngår i Kulturdepartementets register for idrettsanlegg og
spillemiddelsøknader (www.idrettsanlegg.no). Per i dag er det registret 84 anleggsenheter
fordelt på 43 anleggssteder.

Anl.nr.
1939000101
1939000102
1939000201

Anleggsenhet
Skibotn fotballanlegg grusbane
Skibotn fotballanlegg gressbane
Signaldalen - Gappohytta turløype

Status
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende

Anleggstype
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg

Klasse
Fotball grusbane
Fotball gressbane
Tursti
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1939000202
1939000203
1939000301
1939000401
1939000501
1939000601
1939000701
1939000801
1939000901
1939000902
1939001001
1939001002
1939001101
1939001102

Gappohytta - Rostadhytta turløyper
Gappohytta
Steindalen lysløype
Brenna lysløype
Hatteng o-kart
Skibotn lysløype
Sollia o-kart
Øvrevann o-kart
Skibotn kurssenter svømmehall
Skibotn kurssenter aktivitetssal
Steindalen skihytte
Steindalen turløype
Melen fotballanlegg gressbane
Melen fotballanlegg grusbane

Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg

Tursti
Overnattingshytte
Skiløype
Skiløype
Orienteringskart
Skiløype
Orienteringskart
Orienteringskart
Svømmebasseng
Trimrom/helsestudio
Overnattingshytte
Tursti
Fotball gressbane
Fotball grusbane

Kommuneanlegg

Svømmebasseng

1939001302 Hatteng skole flerbrukshall
1939001303 Hatteng skole grusbane
1939001304 Hatteng skole grusbane friidrett

Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Midlertidig
stengt
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende

Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg

1939001305 Hatteng skole kunstgressbane

Planlagt

Kommuneanlegg

1939001401 Skibotnhallen

Eksisterende

Kommuneanlegg

1939001402 Skibotnhallen klatreanlegg

Eksisterende

Kommuneanlegg

1939001403
1939001601
1939001602
1939001701
1939001702
1939001703
1939001801
1939001802
1939001803
1939001804
1939001901
1939001902
1939001903
1939001904
1939001905
1939002101
1939002401
1939002402
1939002403
1939002404
1939002405
1939002406
1939002501
1939002502
1939002503
1939002504
1939002505
1939002506

Planlagt
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Ikke i drift
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Planlagt
Nedlagt
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende

Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg

Flerbrukshall, liten
Fotball grusbane
Friidrett grusbane
Fotball
kunstgressbane
Flerbrukshall,
normalhall
Klatreanlegg
(innendørs)
Trimrom/helsestudio
Gymnastikksal
Skytebane (inne)
Ulike småanlegg
Skiløype
Ballbinge
Tursti
Tursti
Tursti
Overnattingshytte
Gymnastikksal
Balløkke
Skiløype
Nærmiljøkart
Ballbinge
Fotball grusbane
Skytebane 200m
Skytebane 100m
Skytterhus
Skytebane 100m
Skytterhus
Skytebane 200m
Skytebane 300m
Skytebane 200m
Skytebane 100m
Skytebane (inne)
Idrettshus
Lerduebane

1939001301 Hatteng skole basseng

Skibotnhallen styrketreningsrom
Skibotn samfunnshus gymsal
Skibotn samfunnshus skytebane innendørs
Skibotn skole nærmiljøanlegg
Skibotn skole lysløype
Skibotn skole ballbinge
Galgujavri - Gåldahytta turløype
Gappohytta - Gåldahytta turløyper
Gåldahytta - Paltsastugan turløyper
Gåldahytta
Vestersiasenteret gymsal
Vestersiasenteret løkkebane
Vestersiasenteret lys- og turløype
Vestersiasenteret o-kart
Vestersiasenteret ballbinge
Brenna nærmiljøanlegg løkkebane
Skibotn skytesenter skytebane 200m
Skibotn skytesenter skytebane 100m
Skibotn skytesenter skytterhus
Skibotn skytesenter jegerbane
Skibotn skytesenter speakerbu
Skibotn skytesenter elektroniske skiver 200 m
Brenna skytesenter skytebane 300m
Brenna skytesenter skytebane 200m
Brenna skytesenter skytebane 100m
Brenna skytesenter skytebane innendørs
Brenna skytesenter skytterhus
Brenna skytesenter jegertrap
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1939002507
1939002508
1939002601
1939002602
1939002603
1939002701
1939002801
1939002802
1939002901
1939003001
1939003101
1939003201
1939003202
1939003203
1939003401
1939003501
1939003601
1939003801
1939003802
1939003803
1939003901
1939004001
1939004101
1939004201
1939004202
1939004301
1939004401
1939004501
1939004502
1939004601
1939004701
1939004801

Brenna skytesenter skytebane 100 m elektroniske
skiver
Brenna skytesenter stang- og felthurtigbane
Oteren lysløype
Oteren ski- og lysløypeanlegg akebakke og
alpinanlegg
Oteren ski- og lysløypeanlegg kultursti
Brunes samfunnshus
Otertun samfunnshus Folkets Hus
Otertun samfunnshus Gamle Otertun
Brenna fotballøkke, nærmiljøanlegg
Kielva friluftsanlegg turløype
Akselstua klubbhus
Oteren barnehage gapahuk
Oteren barnehage miniballbinge
Oteren barnehage gapahuk
Furuslottet barnehage miniballbinge
Furuslottet barnehage nærmiljøanlegg
Sommersetlia nærmiljøanlegg løkkebane
Storfjord nærmiljøkart 5 på topp og trimpostkasser
Storfjord nærmiljøkart turkartpakke Storfjord
Storfjord nærmiljøkart nærmiljøkart
Åsen friluftsanlegg turløype
Hatteng nærmiljøanlegg ballbinge
Skibotn friluftsanlegg Sledo tursti og bru
Storfjord nærmiljøanlegg gamle ferdselsveier
Storfjord nærmiljøanlegg klassiske turmål
Skibotndalen nærmiljøanlegg singeltrack
Elvevoll nærmiljøanlegg utstyrssentral
Midterdalen friluftsanlegg Moskogaissa rundt
Midterdalen friluftsanlegg Moskaissa rundt del 2
Skibotn nærområdekart
Turkartpakke Storfjord
Arena Skibotn Tuftepark

Eksisterende

Kommuneanlegg

Skytebane (felles)

Planlagt
Eksisterende

Kommuneanlegg
Kommuneanlegg

Skytebane (ute)
Skiløype

Planlagt

Nærmiljøanlegg

Akeanlegg

Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Planlagt
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Eksisterende
Planlagt
Planlagt
Eksisterende
Eksisterende
Planlagt
Planlagt
Planlagt
Planlagt
Eksisterende
Eksisterende
Planlagt
Planlagt
Planlagt
Planlagt

Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Nærmiljøanlegg
Kommuneanlegg
Nærmiljøanlegg

Tursti
Lokalt kulturbygg
Lokalt kulturbygg
Lokalt kulturbygg
Balløkke
Turløype
Klubbhus
Friluftsliv ikke def.
Ballbinge
Friluftsliv ikke def.
Balløkke
Ulike småanlegg
Fotball ubestemt
Nærmiljøkart
Turkart
Nærmiljøkart
Tursti
Ballbinge
Tursti
Tursti
Tursti
Udefinert
Friluftsliv ikke def.
Tursti
Tursti
Orienteringskart
Turkart
Ulike småanlegg

7.3 Anleggsoversikt øvrige anlegg
Ikke alle anlegg har fått eller kan få spillemidler. Likevel kan det være gjort en form for
tilrettelegging i området, for eksempel merking og rydding av turløype. Disse anleggene er
også en viktig del av totaltilbudet i Storfjord. Tabell 7.3 viser en oversikt over denne typen
anlegg. En slik oversikt vil aldri kunne bli fullstendig på bakgrunn av anleggenes art, men det
er her gjort et forsøk på å kartlegge de fleste av dem.
Anleggsnavn
Breidalsgammen, Breidalen
Loassuhytta, Skibotndalen
Skolehytta, Parasdalen
Elvepromende Kitdalselva
Strandpromenade Okseneset Skibotn
Toppturløype Adjit
Toppturløype Bogefjell
Toppturløype Falsnestinden
Toppturløype Mannfjellet

Anleggstype
Åpen gamme
Åpen hytte (todelt, en åpen del)
Overnattingshytte
HC-tilrettelegging
HC-tilrettelegging
5 på topp
5 på topp
5 på topp
5 på topp

Ansvarlig
Statskog
Statskog
Storfjord kommune
Storfjord kommune
Storfjord kommune
Storfjord kommune
Storfjord kommune
Storfjord kommune
Storfjord kommune

Mål
570 m.o.h.
820 m.o.h
Ca. 1 km
Ca. 1 km
1262 m.o.h.
1089 m.o.h.
1059 m.o.h.
1533 m.o.h.
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Toppturløype Parastinden
Toppturløype Oteraksla
Toppturløype Raigegaisa
Toppturløype Moskogaisa
Toppturløype Høgborri
Toppturløype Reppifjellet
Sykkelsti Lavvkadalen

5 på topp
5 på topp
5 på topp
5 på topp
5 på topp
5 på topp
Sykkelsti

Turløype Čazajávri (Kitdalshyttene)
Turløype Elsnesdalen
Turløype Elvevolldalen
Turløype Hattelia
Turløype Hengen – Sledo
Turløype Kielva
Turløype Langdalen – Høgborri
Turløype Lápingardi
Turløype Luhhpuskaret
Turløype Norddalen
Turløype Oterbakken –
Fallstokkbakken
Turløype Otertun
Turløype Steindalen
Turløype Stordalen
Turløype Svarteberget – Vardovarri
Turløype Tverrdalen
Turløype Åsen - Mannfjellet
Tur-/ kultursti Bollmanns-/Russeveien
Tur-/ kultursti Lulledalen

Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.

Tur-/ kultursti Tyskbrua (Stordalen)

Storfjord kommune
Storfjord kommune
Storfjord kommune
Storfjord kommune
Storfjord kommune
Storfjord kommune
Skibotn IL / Storfjord
kommune

Storfjord kommune, grunneier
Løypevaktmester / Storfjord k.
Storfjord kommune

Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.
Postkassetrim bl.a.
Kultursti, postkassetrim
Kultur- og natursti,
postkassetrim, HCtilrettelegging langs deler
Kultur- og natursti

1419 m.o.h
1235 m.o.h.
1369 m.o.h.
1176 m.o.h.
1080 m.o.h.
1349 m.o.h.
68 km
7 km
Ca. 1 km
Ca. 2 km
Ca. 3km
Ca. 3 km
Ca. 4 km
Ca. 3 km
Ca 3,1 km
Ca. 2 km
Ca. 8 km
Ca. 1 km

Storfjord kommune
Storfjord kommune

Ca. 1 km
Ca. 4 km
Ca. 3 km
Ca. 2 km
Ca. 4,5 km
Ca. 3 km
Ca. 5,5 km
Ca. 3 km

Signaldalen bygdelag

6,6 km

7.4 Sikrede friluftsområder
I denne oversikten er det tatt med områder som er vernet, eller som i følge kommunens
gjeldende arealplan skal kjøpes opp og sikres for friluftsformål. I tillegg er store deler av
Storfjord utpekt som LNFR-områder, noe som innebærer at de er skjerma for all
byggevirksomhet unntatt stedbundet næringsvirksomhet. Dispensasjon kan gis. Disse
områdene er ikke tatt med i oversikten.
Områdenavn
Larsberg

Lyngsalpan - Ittugáissáid

Lullefjellet

Type sikring
Område som er båndlagt eller
skal båndlegges og sikres for
friluftsformål (PBL §11-1)
Landskapsvernområde
(naturvernloven)

Reservat (naturvernloven)

Formål
Verdifulle friluftsområder som er utpekt for
kommunalt oppkjøp ved hjelp av statlige
midler.
Ta vare på et av Norges mest karakteristiske
fjellområder som inkluderer isbreer, morener,
daler og geologiske forekomster med det
biologiske mangfoldet, de kulturminner og den
kulturpåvirkning som preger landskapet.
Allmennheten skal ha anledning til
naturopplevelse gjennom utøving av tradisjonelt
og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk
tilrettelegging.
Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor
landskapsvernområdet er viktig for samisk
kultur og næringsutnyttelse. Området skal
kunne brukes til reindrift.
Bevare et skogområde med alt naturlig planteog dyreliv og med alle de naturlige økologiske
prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes
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Røykeneselva

Reservat (naturvernloven)

Salmenes

Område som er båndlagt eller
skal båndlegges og sikres for
friluftsformål (PBL §11-1)
Område som er båndlagt eller
skal båndlegges og sikres for
friluftsformål (PBL §11-1)
Reservat (naturvernloven)

Sandørneset

Skibotnutløpet

Årøyholmen

Ervervsområde, i samarbeid
med Lyngen og Kåfjord
kommuner

at en av Nordens største kalkfuruskoger inngår i
området.
Bevare et skogområde med alt naturlig planteog dyreliv og med alle de naturlige økologiske
prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes
at området er en kystnær furuskog med en
særlig stor ligradient fra fjord til fjell.
Verdifulle friluftsområder som er utpekt for
kommunalt oppkjøp ved hjelp av statlige
midler.
Verdifulle friluftsområder som er utpekt for
kommunalt oppkjøp ved hjelp av statlige
midler.
Bevare et av de best utviklede elvedeltaene i
fjordbotn i fylket, med stor variasjon i
vegetasjonstyper og med tilhørende fugleliv.
Sikre befolkninga rundt Lyngenfjorden
muligheten til offentlig bruk av den tidligere
forsvarseiendommen Årøyholmen.
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Kap. 8 Analyse av behov for aktivitet og anlegg
8.1

Statistisk grunnlag

Folkehelseinstituttet har utviklet en folkehelseprofil for den enkelte kommune som forteller
noe om helsetilstanden i befolkningen sammenlignet med Troms fylke og landet som helhet,
og faktorer som påvirker denne. Statistikken er fra siste tilgjengelige periode pr. oktober
2014.
Figur 8.1 viser avvik mellom Storfjord kommune, Troms fylke og det som er gjennomsnittet
for Norge. Grønn verdi betyr at man med høy grad av sikkerhet kan si at kommunen ligger
bedre an enn landet som helhet. Rød verdi betyr at man med høy grad av sikkerhet kan si at
kommunen ligger dårligere an enn landet som helhet. Gul verdi forteller at man ikke med
sikkerhet kan si om kommunen ligger dårligere eller bedre an enn landet. Den røde streken er
verdien for landet som helhet, og grå ruter viser verdien for fylket.
Av denne statistikken ser vi at Storfjord kommune spesielt har en høyere forekomst av type 2diabetes enn gjennomsnittet for Troms fylke og landet for øvrig. Den viser også en høyere
forekomst av hjerte-/ karsykdommer og muskel- og skjelettplager. Dette betyr at vi har en
særlig utfordring i å forebygge disse sykdommer og plager i kommunen. Når det gjelder for
eksempel legemiddelbrukere knyttet til psykiske lidelser ser man av statistikken at kommunen
ligger bedre an enn gjennomsnittet for Troms fylke og landet som helhet.
Figur 8.2 viser at kommunen ligger over både Troms fylke og landsgjennomsnittet når det
gjelder antall personer med grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Det er godt
dokumentert at kort utdanning har sammenheng med dårlig helse. Forskning slår utvetydig
fast at den delen av befolkningen som har lang utdanning og/eller høy inntekt lever lenger og
har bedre helse enn den delen av befolkningen som har kort utdanning og/eller lav inntekt.
Befolkningssammensetninga per 01.01.2015 (figur 8.3) viser at Storfjord kommune har en
forholdsvis høy andel innbygger over 55 år. På kort sikt vil man trolig oppleve en eldrebølge,
med de spesielle folkehelseutfordringene dette medfører.
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Figur 8.1: Folkehelseprofil pr. oktober 2014 for Storfjord.

Figur 8.2: Utdanningsnivå i Storfjord sammenliknet med Troms og landet for øvrig (2014).
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Figur 8.3: Befolkningssammensetning i Storfjord per 01.01.2015

8.2 Helseutfordringer
Kroniske ikke-smittsomme sykdommer, som bl.a. diabetes, hjerte/ karsykdommer, kreft,
kroniske luftveissykdommer og muskel- og skjelettplager, utgjør en vesentlig del av
helseutfordringene i Norge. Sentrale risikofaktorer for disse sykdommene er fysisk inaktivitet,
usunt kosthold, tobakk og alkohol. Endring av levevaner knyttet til disse risikofaktorene er
estimert til å kunne redusere for tidlig død med 80 % når det gjelder hjerte-/ karsykdommer
og type 2-diabetes.
Overvekt og fedme øker sterkt i den norske befolkningen, også blant barn og unge. Parallelt
med dette ser vi en økende grad av fysisk inaktivitet i hverdagen. Med dette følger økende
risiko for sykdom i barnealder, men ikke minst i voksen alder. Det må derfor legges stor vekt
på forebyggingsstrategier blant barn og unge. Ved å etablere gode levevaner tidlig i livet
reduseres risiko for sykdom siden.
Helseutfordringene preges videre av sosial skjevfordeling. Helseundersøkelser har vist at
andelen av dem som rapporterer om god helse, øker med høyere utdanning og inntekt. Hjerteog lungesykdommer og type-2 diabetes har høyere forekomst blant dem med lavere
sosioøkonomisk status. Faktorer som røyking, fysisk aktivitet, kostvaner, alkoholforbruk,
overvekt og fedme er sosialt skjevt fordelt, og dette har stor betydning for sosial ulikhet når
det gjelder helse. Det er behov for et bredt folkehelsearbeid på tvers av ulike sektorer for å
møte disse utfordringene.
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8.3

Aktivitetstilbud

Regelmessig og variert fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og optimal utvikling av
muskelstyrke, beinstyrke, kondisjon og motoriske ferdigheter hos barn og unge.
Kroppsbevissthet og fysisk mestring er med på å utvikle et positivt selvbilde, og legger
grunnlag for bevegelsesglede og gode aktivitetsvaner.
Det meste av regelmessig aktivitetstilbud for barn og unge gis gjennom idrettslagene, og det
er færre i disse aldersgruppene som driver systematisk egentrening. I tillegg kommer
sesongtilbud innenfor friluftsaktiviteter. Aktive medlemmer i lag tilknyttet NIF og DFS i
Storfjord kommune i perioden 2012 – 2015, samt andel medlemmer sett i sammenheng med
folketallet framgår av tabell 8.1. Den viser at det har vært en økning i andelen aktive barn og
unge mot slutten av planperioden. Andel voksne har vært forholdsvis stabil.

Alder/ år
0-19 år
Andel 0 – 19 år
Over 19 år
Andel over 19 år
Totalt
Andel av
befolkninga

2012
225
47 %
394
28 %
619

2013
259
55 %
449
31 %
708

2014
211
45 %
516
35 %
727

2015
254
59 %
447
31 %
701

32 %

36 %

37 %

37 %

Det må nevnes den særlige utfordringen med å legge til rette for fysisk aktivitet for barn og
unge, de eldste og de som ikke mestrer idrettslig aktivitet. Disse gruppene er mer enn andre
avhengige av gode trenere og ledere, nærhet til idrettsanlegg, turstier, gang- og sykkelveger
og tilgang til lavterskelaktiviteter.

8.4

Anleggsbehov

Antall søknader per år i siste planperiode har vært relativt stabilt. Anleggsutbygginga har vært
gjort i regi av både Storfjord kommune og lag og foreninger. Det største anleggsløftet har
vært flerbrukshallen i tilknytning til Hatteng skole. For øvrig er det skyteanlegg,
lysløypeanlegg og friluftsanlegg det har vært satset på.
I Storfjord er det relativt oppdaterte anlegg på skytesiden, og de kommunale gym- og
idrettsanleggene holder samlet sett relativt god standard. Sammen med Skibotnhallen har man
dermed i stor grad dekt opp behovet for innendørs idrettsareal. Samtidig ser man at presset på
ukedagene er stort. Det har blitt spesielt tydelig etter at gymsalen på Vestersiasenteret ble tatt
i bruk til andre formål.
De kommunale barnehagene har gode uteområder som gir rom for varierte aktiviteter, og ser
ikke behov for større oppgraderinger av sine anlegg i den kommende planperioden. Skibotn
skole har meldt inn behov for oppgradering av sitt uteområde. Når det gjelder basseng, har
elever fra Hatteng skole delt på Skibotn skoles tildelte timer ved det private anlegget til LHL____________________________________________________________________________________________________________________________

31

Et friskt og aktivt Storfjord!
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 – 2019
____________________________________________________________________________________________________________________________

klinikkene siden det kommunale bassenget blei stengt i 2011-2012. De tildelte og
gjennomførte timene er ikke nok til at alle elever oppnår de nye kompetansemålene som fra 1.
august 2015 er satt opp for svømmeferdigheter. Dersom bassenget på Hatteng skole ikke blir
renovert innen en viss tid, må Storfjord kommune se på alternative leietilbud.
På fotballsida holder de eksisterende anleggene ulik standard. Fra våren 2016 vil Storfjord
kommune med dagens utbyggingstakt være den eneste kommunen i Troms der utøvere ikke
har tilgang til hverken utendørs eller innendørs kunstgressbane. Dette ble meldt inn som
behov i forrige planperiode, og er fremdeles aktuelt, sammen med behov for rehabilitering av
eksisterende gressbane.
Lagenes innspill til handlingsplanen viser det behov man i dag ser for nybygg. Her er det
skyteanlegg som dominerer, deretter fotball. For øvrig sprer behovene seg over flere idretter.
Det er naturlig at den politiske prioriteringa av anlegg tar hensyn til de behovsvurderingene
hver enkelt søker legger til grunn for å fremme en tilskuddssøknad, vurdert i forhold til den
totale anleggssituasjonen i Storfjord. Spillemiddelordninga i seg sjøl legger føringer for at
gruppa barn og unge (6 – 19 år) skal nyte godt av anleggsutbygginga.

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Kap. 9 Handlingsprogram
Det er som nevnt et krav at Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv skal
inneholde et kortsiktig og et langsiktig handlingsprogram for anlegg og områder. Samme
inndeling er lagt til grunn for frisklivstiltak.

9.1 Prioritert handlingsprogram for anlegg (4 år)
Søknader om spillemidler prioriteres i to grupper: nærmiljøanlegg og ordinære anlegg
(nybygg og rehabilitering). Friluftsanlegg er prioritert på tilsvarende måte som
spillemiddelanlegg, men på egen liste. Det vil være aktuelt for enkelte anlegg å kunne søke
om tilskudd fra en annen ordning enn der de i utgangspunktet er prioritert, ved å gjøre ei
omgruppering- og prioritering ved den årlige rulleringa.
Prioriteringene av anlegg er gjengitt i tabell 9.1. Den årlige rulleringa av planen skal ta
hensyn til anleggenes status, slik at godkjente søknader for ferdige planlagte anlegg vil rykke
foran ikke godkjente søknader. Finansieringa i tabellen tar utgangspunkt i den foreslåtte
finansieringsplanen til søkeren, ikke den endelige offentlige bevilgninga. Tabellens
finansieringskolonne er altså ikke bindende for Storfjord kommune.

Nærmiljøanlegg
Kostnad i
Finansiering
1000 kr SM EA KM

Anlegg

Utbygger

1. Tuftepark

Skibotn IL

500

250

250

2. Brenna lysløype forlenging/ rehab

Storfjord IL

400

200

200

3. Treningspark utendørs
4. Tilrettelagt sti

LHL-klinikkene Skibotn
Storfjord
pensjonistforening

500
-

250
-

200
-

-

50
-

Status
Under
planlegging
Under
planlegging
Ikke igangsatt
Ikke igangsatt

Rehabilitering og ordinære anlegg
Anlegg

Utbygger

1. Kunstgressbane Hatteng
2. Skibotn skytesenter oppgradering
standplassbygg 200 m
3. Skibotn skytterhus nybygg / rehab
4. O-kart Øvervann
5. Svømmebasseng Hatteng rehab

Storfjord kommune

6. Brenna skytesenter stang- og
felthurtigbane
7. Brenna skytesenter elektronisk
feltskytebane

Kostnad i
Finansiering
1000 kr SM EA KM

Skibotn skytterlag
Skibotn skytterlag
Troms orientering
Storfjord kommune
Storfjord skytterlag
Storfjord skytterlag

Status

4 700
340

1 960 1 790
143
197

950
-

Ferdig planlagt

450
540
16 500

189
230
4 375

54
-

600

252

348

-

900

378

522

-

Ferdig planlagt
Ferdig planlagt
Under
planlegging
Under
planlegging
Under
planlegging

261
256
12 125

Ferdig planlagt
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8. Rehabilitering gressbane Skibotn
9. Hatteng kunstgressbane løpedekke
friidrett
10. Treningssenter
11. Lysløype Olderbakken-Brennfjell
12. Brenna skytesenter skytterhus
(rehab)
13. Brenna skytesenter 200 m (rehab)
14. Motorcrossbane
15. Foreningshus
16. Foreningshytte

Skibotn IL

Skibotnhallen AS
Skibotn IL
Storfjord skytterlag
Storfjord skytterlag
Skibotn motorsportklubb
Kitdalen jeger- og
sportsfiskeforening
Kitdalen jeger- og
sportsfiskeforening

-

-

-

-

1 500

800

700

-

600

252

348

-

500

210

290

-

Under
planlegging
Under
planlegging
Ikke igangsatt
Ikke igangsatt
Ikke igangsatt
Ikke igangsatt
Ikke igangsatt
Ikke igangsatt
Ikke igangsatt

SM = spillemidler EA = egenandel KM = kommunale midler

Friluftsanlegg
Anlegg

Utbygger

Statlig sikring av friluftsområde
Skilting og gradering – Skibotnområdet
Brenna lysløype gapahuk

Ishavskysten friluftsråd / Storfjord kommune
Lokale ildsjeler / foreninger / Storfjord kommune

Skilting og gradering – Steindalen
Karthefter 5 på topp / Postkassetrim

Lokale ildsjeler/ lag/ Storfjord kommune
Storfjord kommune

Storfjord IL

Anslått
kostnad

Status

100 000

Igangsatt
Under
planlegging
Under
planlegging
Ikke igangsatt
Ikke igangsatt

EM = eksterne midler EA = egenandel KM = kommunale midler

9.2 Uprioritert liste over anleggs- og arealbehov (10 – 12 år)
Tabell 9.2 er basert innspill i forbindelse med planprosessen, og er sortert alfabetisk etter
prosjektbeskrivelse. Anlegg fra forrige planperiode er kun tatt med dersom de er bekrefta som
fremdeles aktuell. Det er ikke gjort noen prioriteringer her.
Anlegg

Kategori

Utbygger

Skibotn fotballanlegg kunstgressbane
Lager/garasje Hatteng
LHL-klinikkene basseng (rehab)
Skibotn skole oppgradering uteområde
Vestersidasenteret gymsal, garderober og sosiale rom (rehab)
Skibotn samfunnshus gymsal og sosiale rom (rehab)

Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg
Nærmiljøanlegg
Ordinært anlegg
Ordinært anlegg

Skibotn IL
Storfjord IL
LHL-klinikkene Skibotn
Storfjord kommune
Storfjord kommune
Storfjord kommune

Anslått
kostnad
2.500.000
1.000.000
400 000
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9.3 Prioritert handlingsplan for aktivitetstiltak (4 år)
Aktivitetstiltak
Tiltak

Hva

Kostnad/ finansiering

Drift av
Frisklivssentralen

Kostnad: 0,Finansiering: Driftes av
kommunefysioterapeut/
folkehelsekoordinator

Åpent treningsrom på
Oteren

Et tilbud til personer som har behov for hjelp og støtte til å
endre levevaner pga. at de har, eller har risiko for, å utvikle
livsstilssykdommer. Gjennom individuelle samtaler og
gruppebaserte tilbud gis veiledning og tilpassede tiltak innen
fysisk aktivitet, kostholdsendring og tobakksavvenning.
Målet er bedre helse og økt livskvalitet.
Åpent treningsrom på Oteren for kommunens innbyggere.
Tilrettelegge for egentrening.

Postkassetrim
5 på topp

Tilrettelegging, utbedring/vedlikehold.
Premiering deltakere.

Fysisk aktivitet i
fritidsklubbene

Tilbud om fysisk aktivitet 2 timer/uke i fritidsklubbene
(1 time 4. kl. – 7. kl. + 1 time 8. kl. – t.o.m. 17 år)

God Skolestart

Forebyggende tverrfaglig helsearbeid for barn på 1. trinnet.
Kartlegge og iverksette tiltak som fremmer mestring når det
gjelder oppmerksomhetsvansker, motoriske vansker, lesing
og skriving og vansker med å forstå og mestre sosiale
spilleregler.
Ansatte i Storfjord kommune har mulighet til å benytte 1
time i uka til fysisk aktivitet i arbeidstiden.
Kommunal utstyrssentral med base på rådhuset. Tur- og
fritidsutstyr kan lånes gratis fra biblioteket. Kajakker o.l.
kan lånes fra Vestersidasenteret.
Arrangere kurs i samarbeid med friluftsrådet for å kunne
arrangere fellesturer rundt om i kommunen.

Kostnad ca. 20.000. - pr år.
Finansiering: Aktivitetsmidler til
folkehelsetiltak og driftsbudsjett kultur.
Driftes av kommunefysioterapeut/
folkehelsekoordinator og
kulturkonsulent.
Kostnad: Lønn klubbleder
Finansiering: Ordinært budsjett
Frivilligsentral
Kostnad: 0,Finansiering: Bruke eksisterende
ressurser i kommunen, tverrfaglig
samarbeid mellom
kommunefysioterapeut og helsesøster.
Kostnad: 0,-

Personaltrim
Utstyrssentral

Turlederkurs

Friluftsliv for alle

Samarbeidsprosjekt mellom kommunen, lag- og foreninger
og Ishavskysten friluftsråd hvor målet er å skape
friluftsglede, vise fram de flotte friluftsområdene i
kommunen, invitere til morsomme og enkle
friluftsaktiviteter, være en sosial møteplass i kommunen og
ha det gøy ute i naturen.

Friluftsskole

Samarbeidsprosjekt mellom Storfjord kommune, lag og
foreninger og Ishavskysten friluftsråd.

Turkalender

Gi ut en turkalender med oversikt over fellesturer i
friluftsrådets medlemskommuner for å inspirere, motivere
og stimulere til å komme seg ut på tur. Distribuere
turkalenderen til alle husstander i kommunen.

Finansiering: Treningsavgift.
Driftes av kommunefysioterapeut/
folkehelsekoordinator.

Kostnad: 0,Finansiering: Ordinær drift.
Driftes av bibliotekar
Kostnad: Ikke beregnet
Finansiering: Prosjektmidler v/
friluftsrådet. Samarbeid mellom
friluftsrådet, kommunefysioterapeut/
folkehelsekoordinator og
kulturkonsulent.
Kostnad: Ikke beregnet
Finansiering: Prosjektmidler v/
friluftsrådet. Samarbeid mellom
friluftsrådet, lag og foreninger
kommunefysioterapeut/
folkehelsekoordinator og
kulturkonsulent.
Kostnad: Ikke beregnet
Finansiering: Prosjektmidler v/
friluftsrådet. Samarbeid mellom
friluftsrådet, Frivilligsentralen og lag og
foreninger.
Kostnad: Ikke beregnet
Finansiering: Prosjektmidler v/
friluftsrådet. Samarbeid mellom
friluftsrådet, kommunefysioterapeut/
folkehelsekoordinator og
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kulturkonsulent.
Ti på hjul

Samarbeidsprosjekt mellom Storfjord kommune og
Ishavskysten friluftsråd. Et tilbud til de som av ulike årsaker
ikke kan benytte seg av postkassetrimtilbudet, men som
gjerne vil ut på tur. Tilpasset hjulbrukere; enten du bruker
rullestol, barnevogn eller rullator.

Turkartpakke

Utarbeide en turkartpakke med oversikt over turer i
kommunen. Deles ut til skoler, barnehager og alle
husstander i kommunen.

Sikring av
friluftsområde

Oppkjøp av grunn til friluftsformål.

Informasjon

Informasjon om tilbudet som finnes i kommunen av fysisk
aktivitet og helsefremmende tiltak. Profilere tilbud via
aktivitetskalender, websider, annonseoppslag lokalt

FRI-prosjektet

Fortsette med FRI- prosjektet i skolene

Kokkekurs

Opplæring og veiledning i enkel og sunn matlaging, rettet
mot brukere.

KID-kurs

Kurs i mestring av depresjon.

Aktivitetslederkurs

Kurs i aktivitetsledelse for små barn i barnehage

Tjukkasgjengen

Tjukkasgjengen er et lavterskel aktivitetstilbud der man i
fellesskap motiverer hverandre ut på ulike trimaktiviteter.

Kostnad: Ikke beregnet
Finansiering: Prosjektmidler v/
friluftsrådet. Samarbeid mellom
friluftsrådet, kommunefysioterapeut/
folkehelsekoordinator og
kulturkonsulent.
Kostnad: Ikke beregnet
Finansiering: Prosjektmidler v/
friluftsrådet. Samarbeid mellom
friluftsrådet, kommunefysioterapeut/
folkehelsekoordinator og
kulturkonsulent.
Kostnad: Ikke beregnet
Finansiering: Prosjektmidler v/
friluftsrådet. Samarbeid mellom
friluftsrådet, kommunefysioterapeut/
folkehelsekoordinator og
kulturkonsulent.
Kostnad: 0,Finansiering: Eget arbeid av
kommunefysioterapeut/
folkehelsekoordinator og
kulturkonsulent.
Kostnad: 0,Finansiering: Statlig tilskudd
Kostnad: ca. 10.000,Finansiering:Eget arbeid forebyggende
/Prosjektmidler
Kostnad: Ikke beregnet.
Finansiering: Eget arbeid forebyggende
tjeneste / Tilskuddsmidler
Kostnad: Ikke beregnet.
Finansiering: Eksterne midler. Eget
arbeid barnehager.
Kostnad: Ordinær drift
Finansiering: Eget arbeid
Frivilligsentralen

9.4 Uprioritert handlingsplan over aktivitetstiltak (10 – 12 år)
Uprioritert liste over folkehelsetiltak (10 – 12 år)
Tiltak

Hva

Vinteraktiviteter

Tråkking av sammenhengende turskiløper
Brøyting av promenader.
Åpne det kommunale bassenget for befolkningen på kveldstid og/eller helger.
Et tilbud til barn og unge med overvektsproblemer, som står i fare for å utvikle
overvekt eller er inaktive.
Felles trening i styrketreningsrom, med aktivitetsleder-

Folkebad
Frisklivsresept for barn
Trim for godt voksne damer
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9.5

Handlingsplan over aktivitetstiltak fra lag og organisasjoner (4 år)

Lag og organisasjoner
LHL- Storfjord

Aktivitet
Bassengtrening med instruktør. Tilpasset trening for hjerte-lungesyke
Stavgang med instruktør. Tilpasset for hjerte- lungesyke
Stavgang med turleder
Turgruppe med instruktør.
Medlemsmøte med forskjellige tema, med foreleser, f.eks. kosthold, info om nytt
om hjerte-lungesyke, aktuelt om helse

____________________________________________________________________________________________________________________________
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Arkivsaknr:
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Arkiv:
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Saksbehandler: Maria Figenschau
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Saksfremlegg
Utvalgssak
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Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
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Forespørsel om godkjenning av utvidelse av smia på Markedsplassen
Henvisning til lovverk:
Ingen
Saksopplysninger
Nord-Troms museum ønsker å utvide smia på markedsplassen på Skibotn. Henvendelsen er
forholdvis kort, og gjengis i sin helhet her:
Smia på Markedsplassen i Skibotn er Storfjord kommunes tusenårssted og eier er Storfjord
kommune. Smia forvaltes av Nord-Troms Museum. Smia inneholder originalobjekter fra
Mathias Seppola sin første smie i Skibotn og inngår som en del av formidlinga til besøkende på
Markedsplassen.
Nord-Troms Museum har avholdt kurs i smiteknikker årlig siden 2005. Selv om antallet
kursdeltakere er lavt har museet vært nødt til å sette opp esser utendørs i forbindelse med kurset
noe som ikke er optimalt i forhold til vind og nedbør. Museet ønsker derfor å søke midler fra
Kulturrådet og/eller Kommunal-og moderniseringsdepartementet til formidlingsprosjekt og
utvidelse av smia.
Vi ser for oss en utvidelse sørover på maksimalt 5 meter. Byggets utseende sett fra
Markedsplassen/museumsområdet vil ikke forandres.
Museet håper på godkjenning fra Storfjord kommune til en eventuell utvidelse av smia som
beskrevet ovenfor.
Kort historikk
Skibotn markedsplass blei i kommunestyresak 125/00 valgt til Storfjord kommunes
tusenårssted. Det blei valgt en komité som skulle stå for bruken av midlene til tusenårsstedet.
Denne komitéen valgte å bygge ei smie og en vippebrønn på markedsplassen. Tegninger av smia
i Pollen (Beate Nilsen, NTRM) blei valgt som utgangspunkt, og blei tilpassa plasseringa på
området. Storfjord kommune fikk kr. 119.500,- i statlig bevilgning til tusenårsstedet. I tillegg la
ildsjeler har ned minst 400 arbeidstimer i forbindelse med prosjektet, som blei helt ferdigstilt og
innviet med et smikurs i 2005.

Målet var at smia skal kunne brukes til demonstrasjoner og undervisning, og bli en del av et
levende miljø i området. I tillegg ønsket man å kunne vise fram verktøy, bilder og
gammelt smedarbeid når smia står ferdig, slik at tusenårsstedet kan inngå som en del av NordTroms Museums utstillingsanlegg på Skibotn Markedsplass.
Eierforhold
Smia og vippebrønnen er Storfjord kommunes eiendom, og det kommunale oppfølgingsansvaret
er tillagt Kulturkontoret. Smia og brønnen ligger i tilknytning til Markedsplassen i Skibotn som
forvaltes av Nord-Troms Museum, og har vært stilt til disposisjon til Nord-Troms museums
aktiviteter. Tiltak i tilknytning til smia må godkjennes av Storfjord kommune før de kan
igangsettes, og Levekårsutvalget er det poliske fagutvalget for kulturrelaterte saker.
Andre forhold
 Tomtegrense: Sørveggen på smia ligger kun om lag 2,5 meter fra tomtegrensa. Det betyr at
et tilbygg uansett må godkjennes av nabo-eieren, enten fordi det kommer for nært grensa
(hvis det bygges mindre enn 5 meter), eller fordi det faktisk kommer over på dennes
eiendom.
 Reguleringsplan: I bestemmelsene for reguleringsplanen for Skibotn sentrum, både for det
området museet ligger på, og det området naboeiendommen tilhører, er det slik at nybygg
ikke tillates. Dersom det skal bygges på noe, må man altså søke om dispensasjon fra
reguleringsplanen, og i tillegg heter det i bestemmelsene at det skal godkjennes av
kulturvernmyndighetene.

Figur 1 Smia nederst i det rosa feltet, mot grensa til det grønne.

Vurdering
Levekårsutvalget skal ikke ta stilling til forhold knyttet til bestemmelsene i Plan- og
bygningsloven, eller bestemmelsene i reguleringsplanen. Spørsmålet levekårsutvalget skal ta
stilling til, er om man i utgangspunktet vil gi sin tillatelse til at man endrer den opprinnelige
smia ved at den utvides med et tilbygg.
Begrunnelsen for utvidelsen, er et mer hensiktsmessig bygg til formidling og kurs. Dette
harmonerer godt med det opprinnelige målet for prosjektet, og taler for å gi tillatelse.
Det som vil være særlig viktig for bygget er at tilbygget harmonerer med byggeskikken i
materialvalg og takvinkel, m.v. Selv om tilbygget ikke vil endre fasaden mot selve
markedsplassen, vil dette være viktig for selve bygget, som er det første man ser av
markedsplassen når man kommer kjørende fra sør. Dette vil trolig også være avgjørende for en
eventuell dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, når andre instanser eventuelt skal ta

stilling til det.
Det er ikke kjent at det er vedtak eller annet knyttet til tusenårsstedet som hindrer endring av
bygget.
Rådmannens innstilling
Levekårsutvalget er positiv til en utvidelse av smia. Det forutsettes at de endelige tegningene
forelegges og godkjennes av Kulturkontoret i Storfjord kommune, og at den endelige
byggesaken oppnår godkjenning i de instanser som skal behandle den.

Storfjord kommune
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Skoleruta for grunnskolene 2016-17
Henvisning til lovverk: Opplæringsloven § 2-2
Rådmannens innstilling:
Skolerute for elevene i grunnskolen i Storfjord 2016/2017:
Måned

Høst 2016

Antall skoledager

August
September
Oktober
November
Desember

Skolestart man.22.08
Høstferie tor.6.okt.og fre.7.okt
Fridag tor.21.11 og fre. 22.11
Siste skoledag før juleferie: ons. 21.des.

8
22
19
20
15

Skoledager høst 2016:

84 skoledager

Vår 2017
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni

Første skoledag tir. 3.jan
Vinterferie man.27.2- fre. 3.3.17 (uke 13)
(vinterferie: se over)
Påskeferie fra man.10.4 - 17.4
Fridag fre.26.05
Siste skoledag ons.21.juni

21
18
20
14
19
14

Skoledager vår 2017:

106 skoledager

Hele skoleåret

190 skoledager for
elevene

Saksopplysninger
Kommunen skal gi forskrift om skole- og feriedager i skoleåret for elevene. Forskriften skal
være tilpasset nasjonale prøver. Opplæringa skal strekke seg over 38 uker innenfor en ramme på
45 sammenhengende uker i skoleåret.
Vurdering
Storfjord kommune har felles skoleskyss med Troms Fylkeskommune på de fleste skyssstrekninger. De siste skoleårene har kommunen fulgt skoleruta for videregående skole i fylket.
Rådmannens innstilling er å følge skoleruta for de videregående skolene i Troms, også skoleåret
2016-17.
Levekårsutvalget oppfordres til å vurdere hvorvidt fastsetting av skolerutene kan fastsettes
administrativt på grunn av samordning med de videregående skolene i Troms fylke og felles
skyssordning.
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Saksopplysninger
Skolefritidsordningen (SFO) er kommunalt drevet. Det er vedtektene som regulerer drift av
SFO, herunder betalingsordning. Kommunen har mottatt henvendelse om samme
søskenmoderasjonsordning også kan eller bør gjelde de som har barn i privat barnehage og i
samråd med leder i Levekårsutvalget, tas saka opp til politisk behandling, da det kun er
kommunestyret som evt. kan endre vedtektene mht moderasjonsordninger. Slik er ordlyden i
§§16 og 17 og som gjelder betaling og moderasjonsordninger.
§ 16 FORELDREBETALING
Satsene for foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret. Det fastsettes egen timepris for korttidsopphold for elever uten
fast plass i SFO. Pris fastsettes i budsjettvedtak årlig.

§ 17 SØSKENMODERASJON
Søskenmoderasjon, dvs. der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO, gis med 20 % av satsen for tildelt
plass til 2.barn og 40 % for 3.barn og videre. Når søsken benytter ulikt antall timer pr. uke regnes barnet med
størst plass som første barn.
Når samme familie har barn i både kommunal barnehage og SFO, gjelder § 9 i vedtektene for de kommunale
barnehagene. ”Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for tildelt plass nr. 2 og 3.barn. Søskenmoderasjon skal
gjelde for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når søsken er tildelt hel og halv plass, regnes barnet
med hel plass som første barn. Ved deltidsplasser regnes barnet med størst plass som første barn.”
Denne ordningen betyr at dersom du har barn i kommunal SFO og kommunalt drevet barnehage,
så gjelder søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage. Dersom du har barn i kommunal SFO
og privat barnehage, så gjelder ikke moderasjon for SFO.

Vurdering
Barnehagedekning: Storfjord kommune har pr. i dag full barnehagedekning, dvs. at alle som
søkte ved hovedopptak 1.mars, pr. i dag er tildelt plass. Den private barnehagen har 26
godkjente plasser og er en privat bedrift med eget styre. Storfjord kommune og den private
barnehagen har faste samarbeidsmøter både mht drift og innhold i barnehagetilbudet og det er
samordnet hovedopptak. Dersom det ikke hadde eksistert en privat barnehage i kommunen, ville
ikke kommunen vært i stand til å gi alle barn som har rett på plass i kommunen, tilbud om
barnehageplass og da hadde ikke kommunen oppfylt barnehagelovens bestemmelser om rett til
plass. Alternativet hadde vært at Storfjord kommune selv hadde bygd og drevet en større
barnehage i indre del av kommunen. Ved utvidelsen av Oteren barnehage nå i 2016, vil det gi 56 nye plasser fra høst 2016, men det er ikke nok til å dekke etterspørselen etter barnehageplasser
i indre del av kommunen. Det er pr. i dag ledig kapasitet på 18 plasser i Furuslottet Skibotn,
men det er lite innbyggervennlig å tilby barnehageplass så langt fra bosted, kanskje arbeidssted
og i ei barnegruppe som ikke skal begynne på samme skole. Oppsummert er barnehagetilbudet i
Storfjord pr. i dag tilpasset behovet og med mulighet for å åpne en avdeling til i Skibotn dersom
flere barn tilsier at det er et driftsgrunnlag.
Det er viktig at det fra politisk hold, på et prinsipielt grunnlag, tas stilling til om vedtektene på
punktet om søskenmoderasjon skal endres. Det er flere mulige alternativer:
1. Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage holdes adskilt. SFO moderasjon gis hvis
du har flere barn i SFO, men skal ikke knyttes opp mot barnehage i det hele tatt.
2. Søskenmoderasjon mellom ordningene (SFO og barnehage) gis til de som har kommunal
SFO –plass og samtidig har barnehageplass i barnehager i Storfjord kommune, også
privat barnehage. Dette vil utgjøre et ubudsjettert inntektstap på ca. 20 000 for 2016
gjeldende fra 1.1.16, basert på antall foreldre som har barn i både kommunal SFO
Hatteng skole og privat barnehage.
3. Gjeldende ordning: søskenmoderasjon mellom ordningene gis til de som har kommunal
SFO og barnehageplass i kommunal drevet barnehage (slik som pr. i dag)
Bestemmelsene kan differensieres ved at det gjøres ett vedtak som gjelder fra en dato i og for
2016, mens ordningen med søskenmoderasjon i sin helhet gjennomgås og vedtas i forbindelse
med budsjettarbeidet for 2017 og framover.
Andre kommuner: i Nord Troms er det to kommuner som har søskenmoderasjon mellom SFO
og barnehage, men disse kommunene har ikke private barnehager. Tre kommuner har ikke
søskenmoderasjon mellom ordningene SFO og barnehage.
Rådmannens innstilling
1. SFO vedtektene endres slik
Ny ordlyd paragraf § 17 SØSKENMODERASJON (endring understreket)
Søskenmoderasjon, dvs. der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO, gis med 20 %
av satsen for tildelt plass til 2.barn og 40 % for 3.barn og videre. Når søsken benytter ulikt
antall timer pr. uke regnes barnet med størst plass som første barn.
Når samme familie har barn i både SFO og barnehager i Storfjord kommune, gjelder § 9 i
vedtektene for de kommunale barnehagene. ” Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for

tildelt plass nr. 2 og 3.barn. Søskenmoderasjon skal gjelde for SFO og barnehage i Storfjord
kommune sett under ett. Når søsken er tildelt hel og halv plass, regnes barnet med hel plass som
første barn. Ved deltidsplasser regnes barnet med størst plass som første barn.”
2. Inndekning: kr. 20 000 skal dekkes inn gjennom budsjettregulering innenfor ramma til Kap
1.2 Oppvekst og kultur
4.Ordningen blir å gjelde fra 1.1.16
5. Ordningen med søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage løftes i sin helhet fram til
drøfting i forbindelse med budsjett 2017

[Aug.2014]

OPPVEKST
OG
KULTUR

VEDTEKTER SKOLEFRITIDSORDNING
STORFJORD KOMMUNE

Storfjord kommune

ENDRINGSKONTROLL
Rev./dato
26.2.14

Avsnitt

Beskrivelse av endring
Hele reglementet revidert

Referanse
Kommunestyret

§ 1 FORMÅL
1.1 Virkeområde: Vedtektene gjelder for skolefritidsordningen (SFO) i Storfjord kommune.
1.2 Lovgrunnlag: Lov om Opplæring, § 13-7, er alle kommunene pålagt å etablere
Skolefritidsordning (SFO) for elevene i 1 – 4. klasse og for barn med særskilte behov fra 1.-7
klasse
1.3 Verdigrunnlag og innhold

Målsettinga for SFO er å legge til rette for lek, kultur – og fritidsaktiviteter..
Skolefritidsordningen skal ta utgangspunkt i og være preget av barns behov for lek, omsorg
og sosial læring. Den skal bidra til å utvikle barnas evne til samarbeid og fremme flerkulturell
forståelse. Storfjord kommune bygger sin virksomhet på tre likeverdige kulturer og språk og
aktivitetene i SFO skal gjenspeile dette. Tilbudet skal stimulere barnas naturlige nysgjerrighet
og kreativitet og være tilpasset barnas individuelle behov.
Skolefritidsordningen skal drives i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.
Skolefritidsordningen er utover dette opprettet og organisert i henhold til kommunale vedtak.
§ 2 EIERFORHOLD
Skolefritidsordningene ved skolene i Storfjord eies av Storfjord kommune og drives etter de
til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lov og forskrift, samt de vedtekter som vedtas
av kommunestyret.
Kommunestyret fastsetter vedtekter, betalingssatser og bemanningsnorm for SFO. SFO er
administrativt underlagt rektor ved hver skole.
§ 3 OPPTAK
3.1 Opptakskriterier:
Barn med spesielle behov, dersom det foreligger anbefaling fra sakkyndig instans.
Barn av enslige forsørgere i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning.
Barn med begge foreldre/foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning.
3.2 Utlysning av plasser
Storfjord kommune lyser ut plasser i SFO innen 1.mars hvert år via Mangfolderen og
kommunens hjemmeside og Facebook. Søkere skal benytte elektronisk søknadsskjema på
kommunens hjemmeside. Frist for å søke er 01.mars hvert år.
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3.3 Opptaksorgan
Det er rektor ved den enkelte skole som gjør opptak. Evt klage skal behandles av
kommunens klagenemnd.
3.4 Opptaksperiode
Opptaksperioden varer fra skolestart det år eleven begynner i SFO til skoleslutt i juni det år eleven
går ut av 4. årstrinn eller sier opp plassen. Det er derfor ikke nødvendig med ny søknad for
hvert år. Opptak i løpet av skoleåret kan skje hvis det er kapasitet. Avgjøres av rektor.
3.5 Oppsigelse av plass
Tildelt plass i SFO kan sies opp med en frist på 3 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned
etter at oppsigelsen ble avsendt. Oppsigelsen skal skje skriftlig til rektor. I helt spesielle tilfeller
kan Rådmannen, etter søknad, fravike oppsigelsesfristen.
3.6 Endring av oppholdstid
Ved endring fra hel plass til delt plass gjelder en oppsigelsestid på en måned fra den 1. i måneden
etter at melding om endring er mottatt. Betalingssatsen justeres tilsvarende.
3.7 Flytting
Ved flytting til annen kommune i løpet av skoleåret kan barnet beholde plassen så lenge
han/hun er elev ved skolen. Ved flytting innen kommunen får barnet fortsette i
skolefritidsordningen ved den nye skolen forutsatt at det er SFO-tilbud ved denne skolen, og
det er ledig plass. Dersom det ikke er plass, og det ikke er aktuelt å bruke plassen ved den
gamle skolen, må plassen sies opp på vanlig måte med 3 måneders skriftlig varsel.

§ 4 BETALING FOR OPPHOLD
Betalingssats fastsettes av kommunestyret ved den årlige budsjettbehandlingen. Endring av
satsene skjer som hovedregel ved årsskiftet. Betalingssatsen for fast plass faktureres
hver måned. Fakturering av tilfeldige enkelttimer og enkeltdager skjer i forbindelse med
utsendelse av påfølgende måneds betalingssats for fast plass. Mat i SFO og betaling for denne,
avgjøres på den enkelte skole i samarbeid med foreldregruppen.
4.1 Manglende betaling
Tap av barnehageplass følger kommunens økonomireglement til enhver tid og gjeldende
regler for innfordring av avgifter. Ubetalt barnhageavgift. Ubetalt SFO - avgift for to måneder
betyr at SFO plassen inndras. Det sendes ut skriftlig varsel med 14 dagers frist til å gjøre op
SFO - avgiften.
4.2 Ved sykdom hos barnet
Fravær under 1 måned gir ikke rett til redusert betaling. Rådmannen kan etter søknad innvilge
redusert betaling for fravær utover 1 måned. Dokumentasjon fra lege må følge søknaden.
4.3 Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon, dvs. der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO, gis med 20
% av satsen for tildelt plass til 2.barn og 40 % for 3.barn og videre. Når søsken benytter ulikt
antall timer pr. uke regnes barnet med størst plass som første barn.
Når samme familie har barn i både kommunal barnehage og SFO, gjelder vedtektene for de
kommunale barnehagene. ”Søskenmoderasjon gis med 50 % av satsen for tildelt plass nr. 2
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og 3.barn. Søskenmoderasjon skal gjelde for SFO og barnehage i Storfjord kommune
sett under ett. Når søsken er tildelt hel og halv plass, regnes barnet med hel plass som
første barn. Ved deltidsplasser regnes barnet med størst plass som første barn.”
§ 5 LEKE OG OPPHOLDSAREAL
Kommunens veiledende norm for netto samlet innendørs leke- og oppholdsareal ved
heldagstilbud for 6-åringene er vedtatt til 4 kvm. pr. barn. Det skal legges vekt på uteområdet
og dets utforming er egnet som et godt leke og læringsmiljø.
Behovene vil være sammenfallende med småskoletrinnets behov for areal, og det kan
møbleres etter de samme prinsipper med tanke på sambruk. Hele skolens areal, både ute og
inne, skal kunne brukes til skolefritidsordningen utenom belagte skoletimer.
§ 6 OPPHOLDSALTERNATIVER
6.1 Alternativer for fast plass:
Hel plass: 07:00 – 16.15 mandag - fredag (inkludert skoletid).
Delt plass: inntil 10 timer pr. uke i tillegg til skoletida.

6.2 Alternativer for tilfeldig salg:
Enkelttimer og enkeltdager.
Tilbud om enkeltdager og enkelttimer kan bare gis i den grad det ikke utløser ekstra
bemanning.
6.3 Korttidstilbud
Akutte korttids - tilbud gis både til foreldre som har eller ikke har fast plass til barn i SFO
under forutsetning av at SFO har ledig kapasitet. Korttids - tilbud vil si at barnet kan få et
kortsiktig leke- og omsorgstilbud fra halv dag inntil en uke om gangen, dersom
foreldrene/foresatte er berørt av eksempelvis sykdom, eksamen, sesongbetont arbeidspress e.l.
Søknad om korttidstilbud rettes til rektor som tar avgjørelse i hvert enkelt tilfelle.
§ 7 ÅPNINGSTIDER
7.1 Daglig åpningstid
Skolefritidsordningen har åpningstid fra 07:00- 16:15
7.2 Skoleåret/SFO-året
SFO skal følge skoleåret, men være åpen på bevegelige fridager for elevene/ferier i skoleåret.
Hvis det er 2 eller færre barn som ønsker SFO på dager skolen har fri/ferie, skal det
samarbeides med barnehagen i kretsen. Det tas forbehold om at barnehagene har ledig.
kapasitet. Dersom barnehagen ikke har kapasitet, holdes SFO åpen. Skolefritidsordningen er
åpen fra første skoledag hver høst til siste skoledag hver vår. Skolefritidsordningen er åpen
alle hverdager, unntatt lørdager. Skolefritidsordningen stenges f.o.m. lillejulaften t.o.m. 1.
januar, samt mandag, tirsdag og onsdag før påske.
§ 8 SAMARBEID

8.1 Foreldrekontakt
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Det kan velges en foreldrekontakt med vararepresentant av og blant alle foreldrene i
skolefritidsordningen. Foreldrekontakten skal være bindeledd mellom SFO og
foreldregruppa
8.2 Brukermedvirkningsorgan (Samarbeidsutvalg)
Samarbeidsutvalget ved skolen består av foreldrerepresentanter, personalrepresentanter og
eierrepresentanter. Foreldrekontakten fra skolefritidsordningen kan være den ene av
foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget. For øvrig vises det til gjeldende
lovbestemmelser om samarbeidsutvalgets oppgaver og rettigheter.
8.3 Skole/SFO
Daglig leder i SFO deltar i vår-foreldremøtet for ny 1.trinn og evt. i førskoleopplegg i løpet av
vårhalvåret for å informere foreldrene om SFO og bli kjent med barn og foreldre. Daglig leder
i SFO deltar i foreldremøter i skolen sammen med klasselærerne etter behov/avtale.
Foreldresamtaler i SFO gjennomføres etter behov meldt av foreldre eller daglig leder SFO
8.4 Individuelle avtaler
Ved tildeling av plass inngås kontrakt mellom skolen og foreldrene om antall timer, ukedager
pr. uke osv. Vedtektene for SFO inngår som vedlegg til kontrakten til nye foreldre .
Informasjon og avtaler vedrørende det enkelte barn om bringing og henting, telefonkontakt
med foreldre/foresatte, eventuelle allergier/medisiner, medbrakte ting/leker osv. skal bekreftes
på eget opplysningsark første dag etter oppstart i SFO. Det samme gjelder bruk av bilder
/videoopptak.
8.5 Fravær
Dersom barnet ikke skal være på SFO må foreldre i forkant gi beskjed til SFO ved daglig leder.
§ 9 BEMANNING OG LEDELSE
9.1 Ledelse
SFO er administrativt underlagt Oppvekst og kulturetaten. Rektor har det overordnede faglige og
administrative ansvar for skolefritidsordningen. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften i
skolefritidsordningen. Daglig leder skal være pedagog (fortrinnsvis førskolelærer eller
allmennlærer med 6-9 års pedagogikk), evt. barne- og ungdomsarbeider.

Rektor har det overordnede pedagogiske og administrative ansvaret for SFO. Hver SFO har
en daglig leder som inngår i bemanningsnormen. Norm for administrasjonstid daglig leder er i
hht avtaleverk.
9.2 Bemanning
Det skal normalt ikke være flere enn 15 barn per voksen. Ressurser til bemanning med daglig
leder og assistenter beregnes i forhold til antall barn påmeldt til fast plass, telledato 1. juni.
§ 11 KLAGERETT
Avslag på plass i skolefritidsordningen er enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningslovens
ordinære klagebestemmelser. Klagefristen er 3 uker regnet fra mottatt vedtak. Orientering om
klageadgang og klageinstans skal følge vedtaket. Klageinstans er kommunens ordinære
klageorgan, her: Formannskapet.
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§ 10 KLAGERETT
Avslag på plass i skolefritidsordningen er enkeltvedtak og kan påklages etter
forvaltningslovens ordinære klagebestemmelser. Klagefristen er 3 uker regnet fra mottatt vedtak.
Orientering om klageadgang og klageinstans skal følge vedtaket. Klageinstans er kommunens
ordinære klageorgan.
§ 11 FORSIKRING
Storfjord kommune tegner ulykkesforsikring for barna i skolefritidsordningen. Denne gjelder også
på vei til og fra skolen. Kommunen har ingen erstatningsplikt for barnas eiendeler i
skolefritidsordningen.
§ 12 INTERNKONTROLLSYSTEM
Storfjord kommunes internkontrollsystem for skolene gjelder også for skolefritidsordningen.
Formålet med internkontroll er å fremme
- arbeidsmiljø og sikkerhet
- vern mot helse- og miljøskader
- vern av ytre miljø mot forurensing
§ 13 TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT
13.1 Taushetsplikt
Alle tilsatte i skolefritidsordningen er pålagt taushetsplikt i henhold til reglene om taushetsplikt i
forvaltningsloven §§ 13 til 13f. Rektor har ansvaret for å gjøre evt. andre oppmerksomme på
reglene om taushetsplikt og praktisering av disse.
13.2 Opplysningsplikt
Personalet i skolefritidsordningen har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten,
jf. §§ 15-3 og 15-4 i Opplæringsloven.
§ 14 SKYSS
Skyss til og fra skolefritidsordningen er ikke skoleskyss. Dersom eleven er funksjonshemmet har
eleven likevel rett til fri skyss til/fra SFO, jf. Opplæringsloven § 7-3. Retten omfatter ikke skyss i
skoleferiene.
§ 15 ENDRING AV VEDTEKTER
Vedtektene og eventuelle vedtektsendringer av prinsipiell karakter og som medfører økte
kostnader, skal behandles og godkjennes i kommunestyret. Rådmannen gis fullmakt til å foreta
mindre endringer som ikke er av prinsipiell karakter, og ikke medfører økte kostnader for
skolefritidsordningen

§ 16 Ikrafttredelse
Disse reviderte vedtektene trer i kraft f.o.m. 01.august 2014
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System for tverrfaglig samarbeid barn/unge i Storfjord kommuneStorfjordmodellen
Henvisning til lovverk og styringsdokumenter:
FN s barnekonvensjon, Lov om folkehelsearbeid, lov om barnevernstjenester, lov om barnehager, opplæringsloven,
lov om kommunale helse og omsorgstjenester, lov om pasientrettigheter, lov om helsepersonell, forvaltningsloven,
nasjonale veiledere innafor feltet, Sjumilsstegssatsning i Troms fylke

Vedlegg: handlingsplan for internkontroll for tverrfaglig system barn/unge Storfjordmodellen sjumilssteget
Saksopplysninger
Storfjord kommune har de siste årene arbeidet aktivt for å prøve ut og for å etablere et godt
system for å ivareta barn og unges rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Kommunen har
benyttet Sjumilssteget i Troms fylke som en ramme for hva vi skal sikre er på plass for at barn,
ungdom og familier i Storfjord får kompetente og tilgjengelige tjenester som er samarbeidende
og koordinerte.
De sju stegene i Sjumilssteget er:
Medbestemmelse, god omsorg, god utdanning, vern mot overgrep, god helse, et fullverdig liv,
og særskilt vern og støtte

Vurdering
Strukturen på det tverrfaglige samarbeidet i et helsefremmende og forebyggende perspektiv,
skal være kjent og informert om til alle tjenester og til foresatte. Kjeden av verdier skal bidra til
at alle barn, ungdom og familier skal oppleve gode og trygge oppvekstvilkår. Det skal eksistere
et system som fungerer dersom noen opplever utfordringer som man ikke kan løse alene, men
som krever helhetlig tilnærming i en tidlig fase, - rett hjelp, til rett tid og tidlig innsats.

Over år har tjenestene på tvers av etater og fag, jobbet seg sammen til en modell som nå er
operativ og som skal ligge til grunn for at det systemiske arbeidet kommunen utfører når det
gjelder samarbeid omkring tilbudet til barn og unge.
Modellen inneholder forebyggende tiltak og faste samarbeidsforum. I tillegg er det lagt til rette
for muligheter for veiledning for foreldre i en lavterskel-gruppe bestående av tverrfaglig
kompetanse.
Storfjord kommune har også utviklet en handlingsplan / internkontroll for den tverrfaglige
innsatsen til barns beste og denne revideres to ganger pr. år i stor-møter der alle tjenester er
samlet en gang i oktober og en gang i februar. Vedlagt,- siste revisjon februar 2016.
Skjematisk oversikt - Storfjordmodellen:

4.Flerfaglig forum
Barnevern, NAV, helsestasjon og
forebyggende tjeneste
(i familien)
brosjyre

3.Det tverrfaglige
møtet
lavterskelveiledning
skoler, barnehager,
helsestasjon, PPT,
barnevern, evt. andre
ved behov
foreldreveiledning
brosjyre
prosedyre-beskrivelse

2. Barnenettverket

6. ICDP

Arbeidsutvalg

foreldreveiledningsprogram

Koordinerer
4 møter pr. år

1.Sjumilssteget
stormøter

høstmøte og
vårmøte

5.Beredskapsteam mot
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Beskrivelser:
1.Sjumilssteget årlige stormøter høst og vår.
Utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid til barnets beste.
FORMÅL
Hensyn til barnets beste
Barnets rett til medbestemmelse
Barnets rett til ikke-diskriminering
Barnets rett til optimal utvikling
MÅL
Samle kunnskap og erfaringer fra alle kommunale tjenester og eksterne parter som skal
samhandle om barn og unges oppvekstvilkår i Storfjord kommune.

Delmål: De 7 stegene i Sjumilssteget:
medbestemmelse, god omsorg, særskilt vern og støtte, vern mot overgrep, fullverdig liv, god
helse, god utdanning
STRATEGI
Systematisk evaluering av status, utfordringer,samarbeidsformer og hendelser for å ha et
kommunalt heldekkende sikkerhetsnett for tverrfaglig samhandling til barnets beste.
2. Barnenettverket (arbeidsutvalg for Sjumilssteget)
Formål: Sikre at det systemiske tverrfaglige arbeidet for barn/unge i Storfjord kommune drives
i hht plan og avtaler.
3. Det tverrfaglige møtet
Formål:
Tidlig innsats og rett hjelp til rett tid.
Sikre reell brukermedvirkning
Sikre ansvarsplassering
Mulighet for barnehager og skoler på et tidlig stadium å få tverrfaglig råd og veiledning i saker
der skolen eller barnehagen er usikre på videre håndtering av utfordringer.
Gi foreldre mulighet til veiledning og hjelp i situasjoner der de ønsker å få vurdert behovet for
eller nødvendighet av tiltak for å komme videre.
Det tverrfaglige møtet skal bidra til at skole og barnehage har et forum der de sammen med
foreldre og hjelpeinstanser kan vurdere behov for tiltak i forhold til enkeltbarn. Det tverrfaglige
møtet skal være datofestet i et årsprogram og gjøres kjent for ansatte i barnehager og skoler
4. Flerfaglig forum
Formål:
Styrke samarbeidet mellom tjenestene og være et lavterskeltilbud
Styrke brukerperspektivet
Styrke barneperspektivet
Styrke det forebyggende arbeidet
Flytte kompetansen til bruker, ikke bruker til kompetansen
Bedre etterlevelse av FNs barnekonvensjon
5. Beredskapsteam mot mobbing
Formål: Elever i grunnskolen i Storfjord skal ha et godt og trygt skolemiljø. Skoleeier har
ansvar for å ta tak i mobbesituasjoner og beredskapsteamet er en del av kommunen sin
organisering av ressurser. Teamet skal bistå skole, foreldre og elever.
6. ICDP foreldreveiledning
Formål:

ICDP gir et enkelt verktøy som å belyse viktigheten av positivt samspill, redefinering og
erfaringsutveksling mellom foreldre i grupper. Foreldrene får bekreftelse på at det er mye som er
positivt og bygge videre på i de enkelte familier i ICDP veiledningen, samt tips på hva andre har
prøvd og erfart har fungert godt i deres familier. Tilbudet gis til foreldre med barn i ulike
aldersgrupper. Det er utdannet fire ICDP veiledere i kommunen med ulike fagbakgrunn
7. Politiråd
Formål: Informasjon mellom politi og kommune

Rådmannens innstilling
Levekårsutvalget tar system for tverrfaglig samarbeid barn/unge - Storfjordmodellen- til
orientering
Modellen skal evalueres og kan endres som følge av nye lovbestemmelser i vår- eller høstmøte
for sjumilsstegsgruppa der alle tjenester er representert.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/171 -2

Arkiv:

614

Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

07.03.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
13/16

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg
Storfjord kommunestyre

Møtedato
07.04.2016

Skolehytta - stimulering til økt bruk
Saksopplysninger
Det er fra politisk hold (tekst nedenfor i kursiv) sendt en sak til Rådmannen som er bedt lagt
fram for Levekårsutvalget og som gjelder en intensjon om ekstrabevilgning på kr. 30 000 til
stimulering til økt bruk av skolehytta, som en forsøksordning.
Notat fra møte om Skolehytta i Parasdalen.
Innkalling pr e-post til møte 2.3.16 kl 1500 på ordførerens kontor fra leder i plan – og driftsutvalget.
Tilstede var: Ordfører Knut Jentoft, leder i Levekårsutvalget Bente Bech, leder i plan og driftsstyret Maar
Stangeland og den engasjerte tilsynsmannen for Skolehytta; Odd-Geir Fagerli. Teknisk etat var innkalt, men
hadde ingen å møte. Referent hadde gjort avtale med driftssjef forut for møtet om å lage sammendrag/notat fra
møtet.
Grunnlaget var innspill gjennom kontakt fra tilsynsmannen til leder i driftsstyret.
Konklusjoner fra møtet var:
1: Hytta er nå klar til bruk, og den brukes i noen grad. Målet med skolehytta var at den primært skulle kunne
være et gratis tilbud til alle skolene og barnehagene i kommunen, og at den ellers kunn leies av interesserte.
2: Det er etablert retningslinjer for bruk og leie og rutiner omkring det økonomiske. Bl a er det opprettet eget
regnskap for Skolehytta i kommunen. Det ble drøftet om leiesatser kunne endres/forenkles.
Følgende bør endres:
-

Bestillingsfrister av skoler og barnehager børe endres slik at de passer med skoleruta/årshjulet
Tilsynsmann sine turer til skolehytta dekkes av regnskapet på tiltaket Skolehytta
Ut over dette gjøres det ikke endringer i de etablerte rutiner m m i denne omgang.

Det forutsettes at endringene ovenfor i dette pkt kan gjøres administrativt og at de ikke trenger godkjenning
politisk.

3: Det er et problem at skolene og barnehagenes bruk av Skolehytta vanskeliggjøres av manglende midler til å
reise til og fra Skolehytta. For å stimulere til økt bruk, ønsker vi en forsøksordning, der kommunen bevilger en
sum på kr 30 000 for et år. Beløpet kan dekke kostnader som skolene og barnehagene har. Rådmannen fordeler
midlene og rutiner omkring bruken av de. Dersom Levekårsutvalget disponerer midler, lages det bevilgningssak
som avsluttes i Levekårsutvalget i første møte. Alternativt må sak fremmes til formannskap /kommunestyre.
4: Tilsynsmannens avtale med kommunen løper som forutsatt fram til sommeren 2017.

Vurdering
Beskrivelse av budsjetterte midler til ekskursjoner budsjettåret 2016:
Barnehager: For hver av de kommunale barnehagene er det kr. 2 000 i budsjettet til ekskursjon.
Skoler: Midlene til transport til faglige ekskursjoner er for 2016 kr. 36 000 for Hatteng skole og
kr. 21 000 for Skibotn skole. Disse postene har stått stille i mange år, selv om skolene foran
hvert nytt budsjett har argumentert for hvorfor det er viktig og nødvendig med økte midler.
Skolene har sine faste ekskursjoner som dekkes av de faste midlene. I tillegg til transportutgifter
påløper det merutgifter til lønn medfølgende lærer (e) og evt. overtidsgodtgjøring.
Levekårsutvalget har ikke rådighetssum. Saka legges fram uten innstilling.
Rådmannens innstilling

