
Mål Strategier
Tekst tiltak: 2022 2023 2024 2025 Økonomi Ansvar

Folkehelse 4.1.1

Indeksjustering av driftstilskudd til lag og 
foreninger  (Kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og frilufsliv 2020-2023)

X X X X

ca. 6.000,- 
per år

UE v/ 
Kulturktr.

Tilskudd til anleggsutbygging i regi av lag og 
foreninger, 10 % inntil 100.000,-  
(Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet 
og frilufsliv 2020-2023)

X X X X Inntil 
160.000,- per 
år, men som 
oftest 
mindre. 
F.eks. 

UE v/ 
Kulturktr.

Gratis treningstid i kommunale bygg samt 
frikjøp av treningstid i Skibotnhallen til gratis 
fordeling  (Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og frilufsliv 2020-2023)

X X X X 0,- UE v/ 
Kulturktr. 
+MDB

Klima og miljø 4.1.2
Bygge ut tilbud med ladestasjon for elbil
flere steder i kommunen. Utrede muligheten 
til å ta betalt ved eksisterende stasjoner.

X X X X

Hovedmål: Storfjord kommune skal fremme god helse og bedre levekår i alle fagsektorer, for alle aldersfaser og på alle områder i lokalsamfunnet. 
Dette skal ligge til grunn for all kommunal planlegging og tjenesteyting.

KOMMUNEN SOM SAMFUNN - GJENNOMGÅENDE HENSYN - KLIMA OG MILJØ
Hovedmål: Storfjord kommune skal ha søkelys på klimahensyn i alle virksomhetsområder, samt å tilrettelegge for miljøvennlige løsninger for innbyggere og næringsliv.

Dette skal ligge til grunn for all kommunal planlegging og tjenesteyting.

Tiltak

KOMMUNEN SOM SAMFUNN - GJENNOMGÅENDE HENSYN - FOLKEHELSE

- Skal bekjempe livsstilssykdommer knyttet til ernæring, fysisk aktivitet, tobakk og 
rus.
- Skal ha barnehager, skoler og skolefritidsordning med stabilt og
kvalifisert personell som sikrer god utdanning, samt skape
muligheter for kompetanseheving for voksne i kommunen. 
- Skal ha gode kultur og fritidstilbud, og støtte opp under frivillig
aktivitet og engasjement som fremmer bedre folkehelse
- Legge til rette for god integrering av alle nye innbyggere (både
utenlandske og norske) i Storfjord-samfunnet
- Ha søkelys på å oppleve trygghet, trivsel og inkludering

Delmål 1: Fremme brede 
befolkningsrettede, forebyggende 
tiltak

- Vurdere spesielle helseutfordringer
- Skal støtte og bidra til at enkeltpersoner eller grupper selv tar
ansvar for egen helse gjennom dialog og formidling av kunnskap
- Skal tilrettelegge for boliger for alle, herunder eldre og personer
med nedsatt funksjonsevne. Det skal videre legges til rette for
leie- til eie-løsninger for vanskeligstilte
- Skal ha visst antall arbeidstreningsplasser for utsatt ungdom eller
personer med attførings- eller omskoleringsbehov
- Gi tilbud om hverdagsrehabilitering med søkelys på egenmestring
og fysisk aktivitet

Delmål 2: Ha oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og 
iverksette målrettede tiltak der 
kommunen har utfordringer

- Storfjord kommune skal ta ansvar for reduksjon av egne klimagass-
utslipp og påvirke innbyggerne og næringsliv til å redusere sine utslipp
- Skal utvikle kompakte tettsteder som reduserer behovet for bilbruk
(bygge ut gang- og sykkelvegnett)
- Skal øke bruken av fornybar energi
- Skal utvikle kompetanse om klimaendringer gjennom å samarbeide
med aktører innen forskning og utvikling - Skal være ivareta forhold som reduserer 
CO2-utslipp i luft, dvs. ivareta
skog/vegetasjon/myr så langt som mulig - Skal ha oppdatert kunnskap om forskning 
knyttet til CO2-håndtering (karbonfangst og lagring)
- Skal aktivt benytte støtteordninger for å fremme miljøvennlige valg og
løsninger

Delmål 1: Redusere utslipp av 
klimagasser



Forprosjekt Miljøtiltak i vassdrag X NVE, 
Kommunalt 
næringsfond, 
Statsforvalter
en, Troms 
Kraft, 
Statsskog 
m.fl.

UE

Forvaltningsplan/besøksstrategi for 
reservatene Skibotnutløpet, Røykeneselva 
og Lullefjellet

X Egen innsats Kommune-
direktør
Ordfører

Søppelcontainer Steindalen X 2022: 5.000,- UE

Likeverd 4.1.3

Næringsutvikling 4.2.1

KOMMUNEN SOM SAMFUNN - GJENNOMGÅENDE HENSYN - LIKEVERD
Hovedmål: Storfjord kommune skal fremme likeverd og likestilling i et inkluderende fellesskap i alle fagsektorer, for alle aldersfaser og på alle områder i lokalsamfunnet.

Dette skal ligge til grunn for all kommunal planlegging og tjenesteyting.

Hovedmål: Storfjord skal fremme en inkluderende og bærekraftig næringsutvikling og bidra til innovasjon.
UTVIKLINGSETATEN- NÆRINGSUTVIKLING

- Skal sikre økosystemer som både forebygger klimaendringer og sikrer biologisk 
mangfold (f.eks. strandsoner, våtmarker, elvebredder og skog) - Skal sikre og 
ivareta vannkvalitet i vann og vassdrag - Skal ivareta viktige naturområder for 
rekreasjon og trivsel - Skal sikre god kunnskap om forvaltning av sjø, vann, jord og 
skog
- Skal bevare og synliggjøre verdifulle kulturlandskap og kulturminner
- Skal innlemme vann og vegetasjon (blå/grønn struktur) i
tettstedsutvikling og ha søkelys på lokal overvannshåndtering
- Skal redusere avrenning og utslipp fra boligbygging, hytter og
landbruket

Delmål 2: Sikre miljø og 
naturressurser mot ødeleggelse

- Skal unngå ny bebyggelse/tiltak i områder som kan bli utsatt for
naturfarer (skred, flomfare, havnivåstigning mm).
- Skal sikre eksisterende bebyggelse/anlegg mot framtidige naturfarer.
- Skal ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser).

Delmål 3: Begrense og unngå 
ulemper ved klimaendring

- Skal vurdere klimaendringens betydning for matproduksjon.
- Skal vurdere klimaendringens betydning for fornybar energi.

Delmål 4: Dra nytte av fordelen 
ved klimaendring

- Skal ha forståelse og respekt for vår flerkulturelle bakgrunn
(samisk/finsk/norsk)
- Skal legge til rette for god integrering av alle nye innbyggere
(både utenlandske og norske) i Storfjord-samfunnet, herunder
bekjempe fremmedfrykt, fordommer og generalisering
- Skal legge til rette for like rettigheter/muligheter for menn og
kvinner, herunder øke kvinnelige representanter i politiske fora,
stimulere til større andel kvinnelige ledere og forebygge
kjønnsdelingen i arbeidslivet (få flere kvinner i «mannsyrker» og
flere menn i «kvinneyrker)
- Skal legge til rette for et aldersvennlig samfunn, herunder
involvere dem i et aktivt liv og utforming av egen alderdom
- Skal bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha
muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på
linje med andre samfunnsborgere
- Kommunen skal tilrettelegge for boliger for alle, herunder eldre
og personer med nedsatt funksjonsevne. Kommunen skal videre
legge til rette for leie- til eie-løsninger for vanskeligstilte
- Skal ha visst antall arbeidstreningsplasser for utsatt ungdom eller
personer med attførings- eller omskoleringsbehov
- Storfjord kommune skal bidra med tilrettelagte arbeidsplasser
- Alle innbyggere sikres en likeverdig mulighet for aktiv deltakelse
på alle samfunnsområder

Delmål 1: Bygge et samfunn med 
respekt for ulikheter – og bidra til 

at alle kan leve et anstendig liv.



Gjennomføre månedlige møte
med næringslivet.

X X Egen innsats UE

Forprosjekt "Storfjord i morgen" X Kommunalt 
næringsfond

UE

Skibotn kai og industriområde. X Havbruksmid
ler fra TFFK

UE

Etablere et forum for dialog med
de private helseaktørene.

X Egen innsats Kommunedir
ektøren

Karriereveiledning i skolen med
næringsliv og kommunale etater.

X Egen innsats UE

Landbruksprosjekt X X Budsjett:
1 935 000 kr
Finansiering
:
Fylkesmann 
450 000 kr
Storfjord 
kommune 
300 000 kr
Egen innsats 
300 000 kr
Egenandel 
bønder 75 
000 kr
Sametinget 
300 000 kr

UE

Prosjekt "Grensetjenesten som 
regionalt/nasjonalt ressurs.- og 
kompetanse på Nordkalotten"

X Ekstern 
finansiering

UE/Politisk 
ledelse

Tilrettelegging  for myke trafikanter ved 
Brennfjell ved å etablere en undergang under 
E8.

X UE

E8 som digitaltsatsningsområde X X Planlegging 

og forarbeid i 

forkant av 

finansierings-

søknader. 

Samarbeid 

med

andre 

aktører.

Kommune-
direktør

Delmål 2: Legge til rette for nye 
næringer med klargjorte arealer 
og infrastruktur.

Tilstrebe et variert tilbud på klargjorte næringsarealer
- Kombinere næringsutvikling med bostedattraktivitet
- «Rød løper-filosofi» – prioritere de som ønsker å bygge og skape

arbeidsplasser
- Kartlegge/vurdere viktige forekomster av grusforekomster og
utføre tilleggsvurderinger av kobber og sinkforekomster
- Vurdere mulig vekst i eksisterende næringer (eks. kreativ næring)
- Legge til rette for bærekraftig bruk av ressurser og arealer i
kommunenes kyst- og sjøarealer

Delmål 1: Sikre at eksisterende 
næringer opprettholdes og 
videreutvikles på en bærekraftig 
måte

- Mobilisere eksisterende næringsliv (samskapning)
- Fremtidsrettet utvikling av primærnæringene ved å verne landbruksjord,
verdifulle skogressurser og reindriftsbehov
- Storfjord skal tilrettelegge for og fremme næringsutvikling og -aktivitet
som er bærekraftig for miljø og samfunn» (bærekraftsmål 9, delm 9.4)
- Tilrettelegge for bærekraftig landbruk, lokal matproduksjon og lokal
distribusjon for småskalaprodusenter (bkm delmål 2.3 og 2.4)
- Satse på infrastruktur tilrettelagt for fiskeri, blant annet ved prioritere
istandsettelse av Skibotn kai. (bærekraftsmål nr. 14)
- Dialog med næringene for å vurdere behov og videreutvikling
- Drøfte rekruttering i samspill med næringer og utdanningsaktører
- Vurdere spesielle vekstmuligheter i eksisterende næringer (eks. reiseliv)
- Ivareta befolkningens tradisjonelle muligheter for fiske



Næringsutvikling på Vestersiasenteret:
Eksempel på aktiviteter/etablering: Leirskole,
reiseliv, ungdomsklubb, næringshage, 
campingmiligheter rundt senteret og i 
Steindalen.

X UE /MDB / 
lag og 
foreninger

Innføre parkeringsavgift ved populære 
besøksmål (f.eks Steindalen, Falsnes m.fl.) 

X UE / MDB

Ferdigstille industriområdet på Hatteng slik
at det er klart til etablering

X X

Realisere intensjonsavtalen med UIT X Egen innsats Kommune-
direktøren

Bolyst 4.2.2
Kartlegge behovet for rydding av
småskog og kratt. Området mellom sjø og vei 
vokser igjen, gjelder hele kommunen.

X MDB og UE

Sentrumsplan Hatteng og Oteren X Investeringsb
udsjettet

UE

Boligpolitisk handlingsplan X Egen innsats UE

UNG i Storfjord X Kommunalt 
næringsfond

UE

Hovedmål: Storfjord kommune skal fremme trygge og gode oppvekstforhold for barn og unge, herunder legge til rette for gode familieforhold gjennom mange fritidsmuligheter, trygge nærmiljø og barne- og skoletilbud av høy kvalitet.

UTVIKLINGSETATEN- BOLYST

Delmål 2: Legge til rette for nye 
næringer med klargjorte arealer 
og infrastruktur.

Tilstrebe et variert tilbud på klargjorte næringsarealer
- Kombinere næringsutvikling med bostedattraktivitet
- «Rød løper-filosofi» – prioritere de som ønsker å bygge og skape

arbeidsplasser
- Kartlegge/vurdere viktige forekomster av grusforekomster og
utføre tilleggsvurderinger av kobber og sinkforekomster
- Vurdere mulig vekst i eksisterende næringer (eks. kreativ næring)
- Legge til rette for bærekraftig bruk av ressurser og arealer i
kommunenes kyst- og sjøarealer

Delmål 3: Være åpen for regional 
næringsutvikling og ha tett 
samspill med fylkes-kommunen 
og andre regionale 
samarbeidspartnere.

- Stimulere til samarbeid mellom næringene/nabokommuner
- Aktiv deltakelse i Tornedalsrådets næringslivsgruppe
- Økt markedsføring om kommunens fordeler som næringskommune
- Samspill med fylkeskommunen og andre regionale
samarbeidspartnere, herunder samarbeid med Nord-Troms
studiesenter og bibliotekene i Nord-Troms
- Legge til rette for næringsutvikling tilknyttet forskning
- Revidere kystsoneplan i samarbeid med øvrige kommuner tilknyttet
fjordbassenget.

- Kommunen skal ha søkelys både på sentrumsutvikling,
sentrumsnær boligbygging og spredt boligbygging der det er mulig.
- Storfjord kommune skal planlegge og sikre arealer som gir kommunen
bedre utviklingsmuligheter, herunder nærhet mellom boliger og
næringsarealer
- Kommunen skal søke å utvikle attraktive bosteder med god tilgjengelighet
til varierte grøntområder, trygge lekearealer og gode sykkel- og gangstier
- Storfjord kommune skal, både som egen aktør, og gjennom tilrettelegging
og i samarbeid med private aktører, sikre et bredt og tilstrekkelig botilbud.

Delmål 1: Bevare og 
videreutvikle sentrums-dannelser 
og sentrumsnær boligbygging.



Bibliotekets tjenester må utvikles i tråd 
med nasjonale og regionale føringer, og 
innbyggerne må sikres bibliotektjenester som  
er i tråd med norsk lovgivning. Tjeneste- og 
strategiutvikling skal skje med bred 
brukermedvirkning og brukerinvolvering.  

X UE

Som et ledd i jobben med arealplanen bør 
kommunen bekoste geoteknologiske 
undersøkelser i hele kommunen avseende 
skred og kvikkleire.

X

Gjøre tomter i allerede regulerte områder
byggeklare

X

Sette opp 30 skilt og lage fartsdumper i 
boligfelt

X

Sette opp lys og komplettere med asfalt i 
boligfelt (Signaldalen, Kitdalen, Hornesveien,
Gammelveien, Apaja). 

X

Rullere Kommuneplanens arealdel med 

implementering av kystsoneplanen

X Betinger 

ønskede 

rullerte 

tema/arealer

. 

Prosessperio

de =1-2 år 

med om lag 

6 

månedsverk 

per år. 

Eksterne 

UE med 

ledergruppa

Utrede behov for boligtomter på Elvevoll (Råa 

ihht KPA)

X UE

Regulere boligfeltutvidelse for Skoleveien i 

Skibotn

X 4-6 

månedsverk 

+ kr200-

500'000 i 

eksterne 

utredninger

UE 

tverrfaglig 

med drift

Sette opp skilt langs vei som viser ledige 
tomter og næringsarealer.

X UE

I samarbeid med Vestre Storfjord grunn-
eierlag tilrettelegge for småbåthavn på
Vestersia

X

- Kommunen skal ha søkelys både på sentrumsutvikling,
sentrumsnær boligbygging og spredt boligbygging der det er mulig.
- Storfjord kommune skal planlegge og sikre arealer som gir kommunen
bedre utviklingsmuligheter, herunder nærhet mellom boliger og
næringsarealer
- Kommunen skal søke å utvikle attraktive bosteder med god tilgjengelighet
til varierte grøntområder, trygge lekearealer og gode sykkel- og gangstier
- Storfjord kommune skal, både som egen aktør, og gjennom tilrettelegging
og i samarbeid med private aktører, sikre et bredt og tilstrekkelig botilbud.

Delmål 1: Bevare og 
videreutvikle sentrums-dannelser 
og sentrumsnær boligbygging.

Delmål 2: Sikre et godt og bredt 
tilbud for møte- og 
aktivitetsplasser for de ulike bolig- 
og oppvekst-områdene.

- Satse på møteplasser som kultur- og grendehus, uteområder og
tilrettelegging som fremmer folkehelse, samhørighet og fysisk aktivitet
- God byggeskikk og estetikk skal vektlegges



Få området ved tufteparken i Skibotn 
omregulert fra næringsformål til friluftsliv slik 
at man kan anlegge en park.

X

Kultur, frivillighet og friluftsliv 
4.2.3
Delmål 1: Bevare og 
videreutvikle samisk og 
finsk/kvensk språk og kultur.

- Sikre god dialog og medvirkning med samiske og kvenske interesser
- Tilrettelegge for at samisk og kvensk ungdom og voksne skal få vise
frem sin språklige og kulturelle identitet med stolthet
- Sikre at alle barnehagebarn og skole-elever får kunnskap om det
flerkulturelle Storfjord
- Sikre rekruttering til å redusere frafall fra samisk- og finsk/kvensk-
opplæring
- Øke bruken av samisk og kvensk språk i det offentlige rom
- Kartlegge, bevare og formidle kunnskap om samiske og kvenske
kulturminner og kulturhistorie
- Ivareta reindrifta og andre naturbaserte næringer som viktige
Kulturbærere

Mekkeverksted for ungdom - 
Samarbeidsprosjekt mellom Frivilligsentralen
og Storfjord MCK.

X

Gratis inngang UKM (Plan for å forbygge 
barnefattigdom i Storfjord kommune 2021-
2024 )

X 2022: kr. 
7.687,-

UE / OE

Forprosjekt "Storfjord frisk og aktiv 
2032 - Tilrettelegging Øvstevatnet"

X Søkt om 250 
000 kr fra 
TFFK 
og Statsskog. 
I tillegg 
kommer egen 
innsats.

UE

Folkehelsetiltak for vinteraktivitet X Planlegging 
og forarbeid i 
forkant av 

UE

Utrede interesse for å påbegynne anlegg av 
crossbane i Silobakken i Skibotndalen. 
Området er allerede godkjent til formålet i 

X

UTVIKLINGSETATEN- KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRILUFTSLIV

- Formidle mulighetene for fysisk aktivitet inne og ute
- Medvirke til å øke aktiviteten blant folk i alle alder og med ulike
forutsetninger f.eks. funksjonsvarierte brukere, med spesielt søkelys
på inkludering av personer med innvandrerbakgrunn
- Utvikle og vedlikeholde kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg,
og legge til rette for god drift av anlegg eid av frivillige
- Legge til rette for lavterskel fysisk aktivitet i nærmiljøet

Delmål 3: Skal tilrettelegge for 
fysisk aktivitet for alle.

Delmål 2: Sikre et godt og bredt 
tilbud for møte- og 
aktivitetsplasser for de ulike bolig- 
og oppvekst-områdene.

- Satse på møteplasser som kultur- og grendehus, uteområder og
tilrettelegging som fremmer folkehelse, samhørighet og fysisk aktivitet
- God byggeskikk og estetikk skal vektlegges

Delmål 2: Bevare og 
videreutvikle satsing på 
kulturarrangement for barn og 
unge, samt stimulere til økt 
frivillighet og deltakelse innen 
kulturliv, idrett og humanitær 
virksomhet.

- Stimulere frivilligheten til å ivareta lokal aktivitet gjennom samarbeid
og annerkjennelse
- Tilrettelegge for sosial utjevning slik at barn og ungdom uansett
bakgrunn og interesser skal ha tilgang til fritidsaktiviteter og
kulturarrangement

Hovedmål: Ivareta vår historiske kulturarv og identitet med grunnlag i norsk, samisk og kvensk kulturhistorie, legge til rette for aktivitetsutfoldelse innen kultur, idrett og friluftsliv og stimulere det frivillige organisasjonslivet 



Forprosjekt "Storfjord som sykkeldestinasjon" X Planlegging 
og forarbeid i 
forkant av 

UE

Se over merking for parkering i forbindelse 
med turstier

X

Gratis FYSAK-konkurranse 
(Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet 
og frilufsliv 2020-2023)

X 1.4: 10.000,-  
og 1.3: 
10.000,-

Utstyrssentral (Plan for å forbygge 
barnefattigdom i Storfjord kommune 2021-
2024, Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og frilufsliv 2020-2023)

X 2022: 
30.000,- 
(prøve-
ordning), 
ellers 0,-

Dugnadsbasert folkebad (Kommunedelplan 
for idrett, fysisk aktivitet og frilufsliv 2020-
2023)

X 0,- (dugnads-
basert)

Åpent treniningsrom på Oteren på 
ettermiddagstid (Kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og frilufsliv 2020-2023)

X 0,- (bruker-
finansiert)

Revidere forskrift for snøscooterløypter - 
utrede nye traseer.

X 3 mnd verk UE

Administrativ organisering 5.1
Gjennomføre forstudiet Næringsvennlig
kommune

X Budsjett: 
200 000 kr
Finansier-
ing: 
Innovasjon 
Norge 100 
000 kr og 
Storfjord 
kommune 
100 000 kr

UE

Oppstart Kommune 3.0/Tjenestedesign X
Prosjekt kommunikasjon og innbyggerdialog X

Utvikle innkjøpsstrategi

X Egen innsats Tverrfaglig 
innkjøps-
gruppe
i administra-
sjonen

- Inneha oppdaterte digitale verktøy og programvare
- Bruke årsmeldingen aktivt for å oppnå forbedringer
- Ha gode ansettelses- og etterutdanningsrutiner
- Målbare klima- og miljøtiltak skal konkretiseres i all kommunal
planlegging

Delmål 2: Skal bli fylkets beste 
kommune på kvalitet i tjenestene.

KOMMUNEN SOM ORGANISASJON 5

Delmål 1: Skal være en attraktiv 
og inkluderende kommune for 
bosetting og næringsliv.

- Skal være tilgjengelig, bruker- og innbyggerorientert
- Skal utføre effektiv og rask saksbehandling
- Rød-løper-filosofi knyttet til bosetting og næringsliv
- Skal utføre målrettet og aktiv markedsføring av kommunen

- Formidle mulighetene for fysisk aktivitet inne og ute
- Medvirke til å øke aktiviteten blant folk i alle alder og med ulike
forutsetninger f.eks. funksjonsvarierte brukere, med spesielt søkelys
på inkludering av personer med innvandrerbakgrunn
- Utvikle og vedlikeholde kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg,
og legge til rette for god drift av anlegg eid av frivillige
- Legge til rette for lavterskel fysisk aktivitet i nærmiljøet

Delmål 3: Skal tilrettelegge for 
fysisk aktivitet for alle.

Hovedmål: Den politiske og adminstrative organsieringen skal gjenspeile de mål, tjenester og tiltak som er viktig for ønsket samfunnsutvikling.



Utarbeide eierskapsstrategi for selskaper der 
kommunen har eierandeler

X Egen innsats Kommune-
direktør

Økonomi- og finansreglement oppdateres X Egen innsats Øk.sjef.

Helse og omsorg 5.1.1
Utkast til helhetlig helse og omsorgsplan er 
nesten klar. Planen skal sendes ut til høring 
februar/mars 2022.

X X

Egen saksbehandler for helse og 
omsorgstjenester er opprettet i 2021, 
Saksbehandler har også koordineringsansvar 
for å sikre helhetligetjenester. Felles 
inntaksteam. Tverrfagligegruppemøter. 
Forebyggende grupper for barn og unger. Godt 
samarbeid med legetjenesten.

X X

Etablert nytt heldøgnstilbud innen for psykisk 
helse og rusonsorgen. Og der er det også 
etablert en akuttplass tilknyttet 
heldøgnsomsorg. Har en egen barne og 
familieenhet, der det utarbeides gode rutiner, 
metoder og er pådriver til tverrfaglig arbeid 
for barn og unge.

X X X X

Velferdsteknologi og kursing X X X X

Styrke hverdagsrehabiliteringen. Aktiviteter 
og møteplasser. Ha samarbeid med frivilige 
lag og foreninger.

X

Har økt satsning på barn og unge gjennom 
prosjektmidler, 100% stilling som 
miljøarbeider bør bli fast etter prosjektets 
utløp.

X X X X

Individuell plan, ansvarsgruppemøter, løpende 
kontakt med pårørende. Evaluere tjenestene 
sammen.

X X X X

Sette i system å gjennomføre 
brukerundersøkelser og 
pårørendeundersøkelser

X X X X

Tverrfaglige grupper X

- Skal formalisere samarbeid politikk og administrasjon
- Ha årlige tilstandsrapporter om tjenesteyting til kommunestyret
- Ha jevnlig gjennomgang av nødvendig administrative møter
- Hovedavtalen og medbestemmelse skal benyttes
- Storfjord kommune skal jobbe systematisk med klarspråk

Delmål 3: Skal oppnå helhetlig 
lederskap og styring.

- Etablere infrastruktur for nettilgang i samarbeid mellom
kommunen og brukere av tjenestene
- Avsette midler til utstyr, implementering og kompetanseheving

Delmål 3: Effektivisere og gjøre 
tjenestene bedre og enklere 
gjennom bruk av 
velferdsteknologi.Delmål 4: Natur, offentlig utstyr 
og anlegg skal gjøres lett 
tilgjengelig for alle, uavhengig av 
funksjonsnivå og inntekt.

- Informasjon og veiledning til innbyggere og ansatte
- Videreføre og etablere lavterskeltilbud for fysisk aktivitet
- Søkelys på rehabilitering og frisklivsperspektiv

- Ha overordnede økonomiske handlingsregler knyttet til driftsresultat,
økonomiske buffere, og netto lånegjeld.

Delmål 4: Skal sikre egen 
økonomisk bærekraft

HELSE- OG OMSORGSETATEN

- Kommuneledelse og ledelse for helse- og sosialsektoren skal
vurderer tilgjengelige planressurser for å få godkjent en helhetlig
helse- og omsorgsplan så snart som mulig.

Delmål 1: Utarbeide 
helhetlig helse- og omsorgsplan

- Forbedre overganger mellom tjenestene
- Ha søkelys på et godt pasientforløp

Delmål 2: Sikre at brukerne skal 
ha helhetlige og koordinerte 
tjenester.

Hovedmål: Innbyggerne i Storfjord kommune skal få koordinerte og helhetlige helse- og omsorgstjenester, samt kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og forsvarlig. 
Det skal satses på forebygging, tidlig innsats og egenmestring.

Delmål 5: Tjenesten skal så langt 
som mulig utformes sammen med 
brukeren

- Legge til rette for økt brukermedvirkning og pårørendesamarbeid
- Sikre god informasjon og et forsvarlig tjenestetilbud

Delmål 6: Det skal ytes
tidlig innsats og forebygging for å 
motvirke uheldige helsemessige 
konsekvenser.

- Opprettholde og styrke forebyggende tiltak rettet mot barn og unge
- Ha søkelys på rehabilitering og egenmestring



Helse og omsorg er nå organisert i en egen 
barne og familieenhet, dette for å sikre 
helhetlig oppfølging av barne og unge. og vi 
har økt innsats på det forebyggende arbeidet. 
Fagpersoner som arbeider med barn og unge 
er samlet. Dette er med på å styrker det nye 
barnevernløftet som trer i kraft 01.01.2022. 

X X X X

Vi vurdere å satse på BTI (bedre tidlig 
innsats) for barn og unge. Dette er en 
arbeidsmodell.

X X X X

Leder tetthet. X X X X
Økt satsning på tverrfaglighet. X X X X
Heltidskultur X X X X

Oppvekst 5.1.2

Øke skoleledelse for å sikre forsvarlighet Driftsbuds.
Hatteng og 
Skibotn

Øke barnehageledelse for å sikre forsvarlighet Driftsbuds.
Hatteng og 
Skibotn

Ny overgangsplan bhg-skole fra 2021-22 X X X X Oppvekst
Kompetanseplan for bhg og grunnskole X X X X Driftsbuds. Oppvekst
Fagfornyelsen og elevmedvirkning er 
satsningsområde

X X X X
Inv og drift

Hatteng og 
Skibotn

Fornye og forbedre inventar i bhg og skoler 200 000 200 000 200 000 200 000 Investering
Hatteng og 
Skibotn

Progresjonsplan for barns medvirkning i 
barnehage

X X X X Oteren og 
Furuslottet

Flere tiltak i handlingsplan for å forebygge 
barnefattigdom

X X X X

Sjumilsstegets vår-og høstmøte X X X X
Systematisk samarbeid med vgs X X X X
Tiltak i handlingsplan kom.delplan for Oppv. X X X X Inv og drift
Skolens ekskursjonsplan, samarbeid mellom 
skolene

X X X X
Driftsbuds.

Hatteng og 
Skibotn

Den kulturelle skolesekken -skoleprogram X X X X Driftsbuds. Oppvekst

Gode kostvaner i barnehage og skole X X X X
Økt barnehage- og skoleledelse - se over. X Driftsbuds. Oppvekst
Skoleeiernettverks for Nordtroms og PPT X X X X Driftsbuds. Oppvekst

Implementering av IBS , til Kompetanseløft 
spes.ped

X X X X
Drift(ekst.) Oppvekst

Plan for forebygging av vold og overgrep ny i 
2021

X X X X

Tverrfaglig samarbeid skole/bhg/helse årshjul
X X X X Oppvekst og 

helse

Hovedmål: I Storfjord kommune skal barn og unge oppleve trygghet, mestring, utvikling og læring.

Delmål 4: Sikre at barn og unge 
har en aktiv og variert fritid, med 
bredt og tilrettelagt kulturtilbud.

- Kontakt og samarbeid mellom ungdommene i kommunen
- God deltakelse på aktiviteter i idrettslag/foreninger
- Ivareta og utvikle kulturordninger

Delmål 5: Sikre at barn og unge 
som sliter med fysisk eller 
psykiske helse, får riktig hjelp til 
riktig tid.

- Tilrettelegge for variert aktivitet og sunt kosthold
- Bidra til at krenkelser/mobbing ikke forekommer
- vurdere interkommunalt samarbeid

- Bidra til elevrådene og ungdomsrådet gis reell innflytelse
- Barn i barnehagene, småtrinnet og SFO skal være med å
bestemme over aktiviteter og lek

Delmål 2: Alle barn og unge 
skal få være med å påvirke sin 
egen hverdag.

Delmål 3: Sikre at barn og unge 
får nødvendig hjelp for å få en 
god og trygg oppvekst.

- Tidlig tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier med
behov

Delmål 6: Sikre en trygg 
oppvekst og at utsatte barn skal 
møte voksne som ser, lytter og gir 
riktig hjelp.

- Deltakelse i kompetansehevingsprogrammet «Inkluderende
barnehage- og skolemiljø» (IBS)
- Alle barn som utsettes for vold eller overgrep skal møtes på en
profesjonell og trygg måte

OPPVEKSTETATEN

Delmål 1: Sikre effektiv skole- 
og barnehage- struktur, med 
stabilt og kvalifisert personell 
som sikrer god utdanning.

- Jobbe for at skole og barnehage skal ha gode overganger fra
barnehage, grunnskole og videregående skole

Delmål 7: Helse- og 
omsorgsetaten skal være en god 
og attraktiv arbeidsplass.

- Tilstrebe høy kompetanse og et godt arbeidsmiljø
- Avsette midler til stipend og kompetanseheving
- Lage fleksible turnusordninger

Delmål 6: Det skal ytes
tidlig innsats og forebygging for å 
motvirke uheldige helsemessige 
konsekvenser.

- Opprettholde og styrke forebyggende tiltak rettet mot barn og unge
- Ha søkelys på rehabilitering og egenmestring



Miljø-, drift- og beredskap 5.1.3
B19: Utrede bruk av steinmasser fra tunnel
i Bensjord - Falsnes Egen innsats UE
P 1020  Trafikksikkerhet, fartgrense og 
fartsdumper 200 000 600 000 1 000 000 Investering MDB
P 1004 Oppgradering veier Signaldalen 1 000 000 Investering MDB
P 1138 Oppgradering Horsnesveien 2 400 000 Investering MDB
P 1139 Oppgradering Gammelveien Skibotn

1 900 000 Investering MDB
P 171 Oppgradering av kommunale boliger 500 000 1 000 000 500 000 Investering MDB
P 1000 Oppgradering vannledning på 
Vestersida 500 000 Investering MDB
P 1061 Rehabilitering VA hovedplan 2 500 000 700 000 Investering MDB
P 1085 Hansenskogen VA utbygging 1 500 000 Investering MDB
P 1086 Hansenskogen utbygging veier og 
strøm Investering MDB
Aktiv oppfølging for å få oppgradering av 
våre veier, ikke bare de kommunalt eide, men 
også fylkesveier som f.eks 868 på Vestersia.

X
Tilrettelegging for nye boligfelt i kommunen, 
f.eks i Skibotn og på Oteren 

X MDB/UE
Skogrydding lang fylkes- og kommunal veier
Skog- og kratt ryddning på kommuale 
eiendommer

Arealstrategi - føringer 6.1.
Generelt Før revisjon av arealdelen skal det lages et arealregnskap som viser vedtatte 

byggearealer i gjeldende arealdel, hva som er tilrettelagt med infrastruktur, hva som 
er bygd og hva som er ledig areal. Det skal videre gjøres en nærmere vurdering av 
dagens arealbruk som omfatter landbruksarealer i drift, bebodde hus (boliger), 
tidligere boliger som nyttes til fritidshus, bygningsmasse som ikke nyttiggjøres mm

Tettsteder Arealdelen skal konkretisere og avgrense arealbruk knyttet til tettstedene Hatteng, 
Oteren og Skibotn. Det skal legges til rette for næringsarealer og varierte 
boligtyper, god tilgjengelighet til natur og universelt utformet infrastruktur. Det 
skal utarbeides planer som setter søkelys på stedsutvikling for disse områdene. 
Hensynet til myke trafikanter skal være tydelig, med godt planlagt gang- og 
sykkelvegnett som prioritert område

Hovedmål: Miljø-, drift, og beredskapsetaten skal utføre rask saksbehandling, prioritere og utføre tiltak mot bolig- og næringsetableringer og utføre vedlikehold- og driftstjenester på en god måte.

AREALSTRATEGI
Hovedmål: Storfjord kkommune skal ha søkelys på utvikling av tettstedene i kommunen. Spredt utbygging skal i hovedsak være tilknyttet næring.

Delmål 2: Ha en tilpasset,
opplyst og oppdatert helhetlig
ROS-analyse med tilhørende
beredskapsplan.

- Skal holde seg oppdatert på ny forskning og kunnskap
innenfor klima, miljø, beredskap og samfunnssikkerhet
- Overordnet plan for samfunnssikkerhet skal etterleves i all planlegging
- Kommunen skal ta hensyn til klimaendringer ved etablering av
boligområder og infrastruktur
- Skal bidra, sammen med Statens vegvesen og fylkeskommunen, å
redusere antall ulykker på hovedvegnettet.

MILJØ-, DRIFT- OG BEREDSKAPSSETATEN

- Alle kommunale bygg og kommunale boliger skal ha god standard
- Skal ta i bruk miljøvennlige og egnede tekniske/digitale løsninger for
styring av kommunens energiforbruk og lokal transport
- Ha byggeklare tomter i alle deler av kommunen
- Ha byggeklare næringstomter i kommunes tettsteder
- Ha tilstrekkelig antall gjennomgangsboliger
- Skal ha gode renovasjonsordninger og infrastruktur for vann- og avløp
- Skal være en «trafikksikker» kommune med miljøvennlige og trygge
ferdselsårer. Det skal tilrettelegges for bruk av e-biler.
- Tilrettelegge for høyhastighetsnett (fiber) i hele kommunen
- Skal ha god beskyttelse av drikkevannskilder, bedre ledningsnettet og
knytte flest mulig private anlegg til felles vannforsyningsnett.

Delmål 1: Sikre oppgradering og 
vedlikehold av kommunal
eiendom (bygninger, veger og
vann- og avløpsanlegg).



Mindre tettsteder Aktsomhetsområder for snøskred dekker store deler av kommunens kystlinje og 
den spredte bosettingen er i stor grad tilpasset dette. Elvevoll, og særlig Horsnes- 
området har mulighet til utbygging uten snøskredproblematikk. Arealdelen skal 
vise hovedtrekkene for arealbruk i disse områdene, eventuelt stille krav om 
utarbeidelse av kommunedelplan eller områdeplan.

Spredt bosetting tilknyttet 
primærnæring

Naturgitte næringsarealer som ligger spredt i kommunen (arealer for jord-, 
skogbruk og reindrift), skal gis en verdivurdering. Verdifulle arealer skal sikres til 
de aktuelle næringene og markeres som LNFR-områder med hensynssoner og 
bestemmelser. I arealplanarbeidet skal mål og satsingsområder for ulike 
tilleggsnæringer i alle landbruksområder vurderes som LNFR-områder med 
underformål: «areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag»). Videre skal områder for 
fiske/havbruk og grus/mineralressurser kartlegges og vurderes.

Spredt bosetting tilknyttet andre 
næringer

Mesteparten av den spredte bosettingen langs kystlinja er lokalisert ut ifra 
naturgitte hensyn (skredfare) og den type næringstilpasning som var vanlig for 60- 
70 år siden (kombinasjonen jordbruk/fiske). Fast bosetting i disse områdene er 
svekket.  I mange av disse områdene er landbruksverdien lavere og Storfjord 
kommune ønsker aktiv tilrettelegging for både tilleggsnæringer og nye typer 
næringer. Disse områdene vil vurderes avsatt til LNFR-områder med underformål 
«areal for spredt bolig-, fritids-, og næringsbebyggelse».  Med bakgrunn i 
kommunens søkelys på nærings- og boligbebyggelse, vil fritidsbebyggelse i disse 
områdene avgrenses til særtilfeller (eks. vis til restaurering av gamle bygg som 
bygger opp om bygningsmiljøer og tidligere byggeskikk).

Naturhensyn, kulturminner og 
kulturmiljø

Viktige områder for naturmiljø og naturmangfold skal opprettholdes uten inngrep. I 
arealplanarbeidet skal «tilretteleggingsgrad» for friluftsliv/besøkende vurderes, dvs. 
tilrettelegging med parkering, WC, søppelhåndtering i de mest brukte områdene, 
etablering av turstier, sykkelstier og scooterløyper og «ingen tilrettelegging» i de 
mest uberørte områdene. Strandsonen skal i størst mulig grad være tilgjengelig og 
åpen for allmenn ferdsel. Bevaring av kulturminner og kulturmiljø skal avsettes 
med båndleggingssoner og/eller hensynssoner.

Kommunens sjøarealer Storfjord kommune ønsker å kartlegge mulige næringsmuligheter tilknyttet sjø 
utenom tradisjonell fiske. Kommunen ønsker å legge til rette for sjørelaterte 
næringer, herunder havne- og kaiutbygging. Det er ønskelig å revidere kommunes 
sjøarealer samtidig med revisjon av arealdelen.Regional samarbeid om revisjon av 
kystsoneplanen vil vurderes.


