
Vedlegg: HØP-samlet oversikt med noen utfyllende kommentarer 

 

Folkehelse 4.1.1: 

Indeksjustering av driftstilskudd til lag og foreninger (Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv 2020-2023). 

Vedtatt kommunedelplan (utdrag) 

7. Handlingsplan for 2020 - 2023 

7.1 Handlingsplan for virkemidler 

Økonomiske virkemidler - 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). 

Tilskudd til anleggsutbygging i regi av lag og foreninger, 10 % inntil 100.000,-  (Kommunedelplan for 

idrett, fysisk aktivitet og frilufsliv 2020-2023). 

Vedtatt kommunedelplan (utdrag) 

7. Handlingsplan for 2020 - 2023 

7.1 Handlingsplan for virkemidler 

Økonomiske virkemidler - Tilskudd til anleggsutbygging 

Det kan tildeles kommunale tilskudd til anlegg som er innvilget spillemidler eller friluftsmidler 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. 

 

Gratis treningstid i kommunale bygg samt frikjøp av treningstid i Skibotnhallen til gratis fordeling  

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

Vedtatt kommunedelplan (utdrag) 

7. Handlingsplan for 2020 - 2023 

7.1 Handlingsplan for virkemidler 

Økonomiske virkemidler - 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 lokale lag og foreninger og 

andre sammenslutninger som ønsker å benytte kommunale bygg og anlegg på ettermiddags- og 

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. 

 

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. 

Kommunen må se på muligheten til å få etablert flere ladestasjoner for elbil i kommunen. I dag har vi 

en Tesla stasjon i Skibotn ved Nordkalottsenteret, en ladestasjon ved de nybygde omsorgsboligene i 

Skibotn og en ladestasjon ved Rådhuset på Hatteng. I takt med at flere skaffe elbil så må det finnes 

gode muligheter for lading rundt om i hele kommunen.  

På ladestasjonene ved omsorgsboligene i Skibotn og ved Rådhuset på Hatteng er det i dag gratis å 

lade. Det vil bli etablert betalingsløsninger ved disse.  

 

Forprosjekt Miljøtiltak i vassdrag. 

Utvikle elvene i forhold til bolyst, friluftsliv og næringsutvikling.  

Elvene blir «friskmeldt» i sommer -21. Det er utført utsetting av yngel og settefisk, men det har ikke 

vært tillatt å fiske i elvene på minst 7 år. Kraftutbyggingen skaper mindre vann og dermed dårligere 

vilkår for fisk. De frivillige trenger hjelp for å komme videre og ta dialog med aktører som påvirker 

forholdene. 

− UTARBEIDE NYE FORVALTNINGSPLANER FOR Å KUNNE ÅPEN FOR FISKE 

o Utrede hinder for vandring og behov og muligheter for å sikre overlevelse for yngel  

o Kanalisering av elvene - skape bedre oppvekstvilkår for fisken 

o Etablere laksetrapp  

- RETTING AV SIKRINGSTILTAK (KANALISERING) 

o Det er gjort tiltak ved Egga gård i Signaldalen, og i øvre del av Kitdalen. Dette var i 

utgangspunktet sikringstiltak.   

o NVE har skissert tiltak i nedre del av Kitdalselva, fra Kitdalsbrua til E6/E8. Prosjekt 

10902. Dette har kommunen tatt høyde for i planlegging av Oldersletta, og vil 

samsvare med satsningsområde bomiljø og næring. 

- UTREDE FLERE ELVESTREKNINGER (NVE) 

o Be NVE om å utrede flere elvestrekninger. 

 

Forvaltningsplan/besøksstrategi for reservatene Skibotnutløpet, Røykeneselva og Lullefjellet. 

Forvaltningsplan og besøksstrategi mangler i dag, men reservatene kan være viktige drivere for 

besøksattraktiviteten (jfr. interessen for sjeldne planter langs Lullestien), og da er det en fordel å ha 

på plass dette slik at man kan jobbe med evt. tilretteleggings- og formidlingstiltak. Et av disse 

tiltakene er å etablere en forbindelse mellom Strandpromenaden på Okseneset og rullestolsti på 



Laplassen for å få en helhetlig utvikling og sammenheng i friluftsområdet i tilknytning til 

Skibotnutløpet naturreservat, og legge til rette for trafikksikker ferdsel mellom disse to områdene. 

Søppelcontainer Steindalen. 

I forbindelse med etablering av utedo i Steindalen ble det utplassert en søppelcontainer. Det er satt 

av kr. 10.000,- årlig fra næringsfondet til renhold og renovasjon i Steindalen. Dette er 5.000,- for lite, 

og det foreslås å øke driftsbudsjettet for friluftslivstiltak med kr. 5.000,- for å dekke inn det som 

mangler. 

 

 

Likeverd 4.1.3: 

 

 

Næringsutvikling 4.2.1: 

 

Gjennomføre månedlige møte med næringslivet. 

Den nye utviklingsetaten skal ha en betydelig utadrettet virksomhet, både mot virkemiddelaktører og 

mot samarbeidspartnere lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Ved å arrangere møter for næringslivet en gang i måneden, vil etaten få presentert seg og hvordan 

de skal arbeide framover, samt etablere en plattform for dialog. Etter hvert vil tema variere. 

Forskjellige bedrifter kan få presentere seg, Innovasjon Norge kan f.eks. inviteres, og det kan kanskje 

være mulig å booke en-til-en avtaler etterpå. 

Aktiviteter/tiltak på møter: 

• Dialog med næringslivet om aktuelle saker og utfordringer 

• Etablere system for å ha dialog med våre oppnevnte styrerepresentanter gjennom kvartalsvis 

orientering på møter 

• Mangfold i styrer - tilby styrekurs 

• Kompetanseheving (for eksempel regnskap, dataprogrammer, søknadsskriving, m.m.) 

•  

Forprosjekt "Storfjord i morgen" – rekruttering av innbyggere og arbeidskraft. 

Som i mange andre distriktskommuner, er det demografiske utfordringer og aldring som er den 

største trusselen mot vekst og utvikling i fremtiden. For å møte denne utfordringen ønsker Storfjord 

å særlig synliggjøre seg som et godt og attraktivt sted å bo og arbeide. For å gjøre dette må vi starte 

et forprosjekt som skal utrede hvilke fortrinn og argumenter som er viktige når vi skal rekruttere nye 

innbyggere samt beholde de vi allerede har. Forprosjektet skal så lede opp til et hovedprosjekt som 

forsterker og fremmer resultatet fra forprosjektet i faktiske tiltak og aktiviteter.  

Vurdere evt. kobling mot forprosjekt «Innflytterstrategi» i regi av regionalt næringsforum. 

Skibotn kai og industriområde. 

Divergerende konklusjoner er nå avklart av Rambøll i september 2021 og verifisert av Multiconsult i 

hht NVEs veileder. Eventuelle aktiviteter (bygging, fylling, etc) ut over det som er beskrevet i den 

geotekniske rapporten må hensyntas. Nye aktiviteter i området, som beskrevet foran, må geoteknisk 

prosjekteres av tiltakshaver. 



Etablere et forum for dialog med de private helseaktørene. 

Videreføre dialogen med de private helseaktørene i kommunen. Godt samarbeid bygger på god 

kommunikasjon og dialog, og å ha et forum der man treffes jevnlig vil styrke dette.  

Karriereveiledning i skolen med næringsliv og kommunale etater. 

Tiltaket skal synliggjøre og skape tettere kobling mellom elever og de arbeidsplasser og 

yrkesmuligheter som finnes i kommunen gjennom en reell involvering av lokalt næringsliv/offentlige 

ansatte. Slik får elevene et bedre grunnlag for å kunne ta informerte valg for hvilken retning de skal 

ta på sin videre utdanning. Stimulere ungt entreprenørskap ved å legge til rette for et tettere 

samarbeid mellom skole og lokalt arbeids- og næringsliv.  

Landbruksprosjekt. 

Styrking av landbruket i Storfjord  

Tiltak i prosjektet: 

- Sikring og bedre utnyttelse av arealressursene 

- Styrke sauenæringa 

- Økt produksjon av poteter, grønnsaker, bær, blomster og bier 

- Økt verdiskaping i skogbruket 

- Lokal foredling av mat og drikke 

- Lønnsomme landbruksbaserte reiselivsbedrifter 

- Landbruket som tjenesteprodusent 

Annet: 

- Konkretisere areal og kommunalsatsing 

- Utrede særlige behov og utfordringer 

- Tilrettelegge for matproduksjon også i tilknytning til kommunale boliger og institusjoner 

- Innspill til nyboligplan 

- Oppstartshjelp  

- Støtteordninger 

- Generasjonsskifte 

 

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

Nordkalottens Grensetjeneste eies av Nordkalottrådet og arbeider på mandat fra Nordisk 

Ministerråd. Storfjord kommune er vertskommunen for den norske delen av tjenesten, som er 

lokalisert i Skibotn. 

Grensetjenesten har som mål å legge til rette for grenseoverskridende aktiviteter for enkeltpersoner, 

bedrifter og organisasjoner både i Norden, nasjonalt og regionalt. Et sentralt formål er å koble 

sammen aktører og skape arenaer for samhandling, dvs. legge til rette for grenseoverskridende 

aktiviteter for næringsliv, arbeidsgivere, arbeidstakere, organisasjoner og myndigheter. 

Grensetjenesten arbeider aktivt med å fjerne grensehindre. 

Nord-Norge og spesielt Troms har et betydelig behov for både underleverandører og arbeidskraft 

innen bygg og anlegg.  



Det jobbes politisk for å få på plass en forutsigbar finansiering av tjenesten, samtidig som prosjektet 

jobber med konkrete utviklingspunkter innen næringsutvikling, rekruttering og kompetanse som 

inngår i en videreutvikling av kontoret i Skibotn.  

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

I nedre delen av Skibotndalen er det utfordrende å finne løsninger for utvikling av reiselivsnæringen 

på østsiden av E8. I arealplanen er det satt av et stort område på vestsiden av E8 - umiddelbart nord 

for gamle Brennfjell leir. Ved å tilrettelegge for en undergang vil det åpne opp for nye muligheter 

uten at brukerne trenger å krysse en tungt trafikkert vei.  

Løsninger som for eksempel den som er i Kilpisjärvi vil gi skuterkjørere, hundekjørere, syklister, 

vandrende og skigåere muligheten for å krysse på en sikker måte. 

E8 som digitalt satsningsområde. 

E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi er en av fem norske vegstrekninger valgt ut som piloter for å utvikle og 

teste ITS-løsninger i Norge. Strekningen er valgt ut fordi den har stor samfunnsøkonomisk betydning.  

Gjennom strategisk arbeid ønsker vi å sette Storfjord på kartet som teststed for kjøretøy og annen 

type teknologi. I våre naboland, Sverige og Finland, har de kommet godt i gang med utviklingen av 

testindustrien i arktiske forhold. Vi har her en unik posisjon og mulighet til å tilby et egnet område til 

dette. En slik satsning vil gi store ringvirkninger til lokalt næringsliv. 

Næringsutvikling på Vestersiasenteret: Eksempel på aktiviteter/etablering: Leirskole, reiseliv, 

ungdomsklubb, næringshage, campingmiligheter rundt senteret og i Steindalen. 

Vestersiasenteret er bygg som ikke utnyttes fullt ut slik det er i dag. Det består av en det som er satt 

av til næring og en samfunnsdel. Bygget benyttes i dag av lag og foreninger, utegruppa samt at det er 

utleie til konfirmasjoner, bursdager o.l.  

Eksempel på aktiviteter/etablering: Leirskole, reiseliv, ungdomsklubb, næringshage, kontorutleie, 

campingmuligheter rundt senteret og i Steindalen osv.  

Ny strategi vil bli utviklet i tett dialog med lag og foreninger. 

Et første steg i å ta i bruk senteret er å etablere et ubemannet leirskoletilbud.  

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

Som et ledd i å få etablert toaletter og avfallshandtering ved populære besøksmål vil vi utrede 

muligheten til å innføre parkeringsavgift. Parkeringsavgiften skal dekke driftskostnadene.  

Ferdigstille industriområdet på Hatteng slik at det er klart til etablering. 

I dag er området Hatturanta på Hatteng satt av til industri. For å få etablering her må kommunen 

ferdigstille området slik at alt er klart til etablering.  

Realisere intensjonsavtalen med UIT. 

Storfjord kommune inngikk i 2017 en intensjonsavtale om samarbeid med UiT Norges arktiske 

universitet som omfatter utvikling i Storfjord på følgende områder; innovasjon og lokal 

næringsaktivitet, tilretteleggelse for økt kunnskapsbasert turisme og økt fokus på formidling av 

kunnskap om geovitenskap, biologi og romfysikk som nordlysforskning og astronomi, samt kunst- og 

kulturfag, historie og reiselivsfag. 



 

Bolyst 4.2.2: 

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

hele kommunen. 

Det er nødvendig med kartlegging av behov, prioritering av områder og plan for arbeidet med 

rydding av småskog. 

Sentrumsplan Hatteng og Oteren. 

Planlegging av sentrumsplan for Hatteng og Oteren er igangsatt og skal legges frem til 

politiskbehandling. 

Boligpolitisk handlingsplan. 

Storfjord kommune har behov for flere boliger, både for salg og for leie. Det er i dag en utfordring å 

finne bolig til tilflyttere, vanskeligstilte, unge og gamle. 

Lage en bolig politisk handlingsplan som sikrer en tydelig retning for generell boutvikling i 

kommunen, boligsosiale forhold og som beskriver organiseringen av det boligpolitiske arbeidet. 

UNG i Storfjord 

Økt bolyst blant unge gjennom gode møteplasser og aktiviteter, i samarbeid med ungdommen 

- GODE OG ÅPNE UNGDOMSKLUBBER 

o Klubben på Skibotn har dårlige lokaler, og på Hatteng er lokalene svært dårlig 

tilpasset fritidsklubbens behov. Det ville vært et stort løft for begge om de fikk bedre 

forhold fysisk. Det samme gjelder økt åpningstid / økning i stillingshjemler.  

o Se i sammenheng med gjennomgang av kommunale bygg. 

 

- ETABLERE MEKKEPLASS 

o Utrede mulige samarbeidspartnere: Frivilligsentral, vaktmester/drift, LAV, NAV, 

lærlinger/fylket  

o Vil fange opp ei gruppe som kanskje ellers faller utenom organiserte aktiviteter. 

o Utrede organisering og kostnader (kanskje hente erfaringer fra Aktiv Lyngen) 

o Kan NAV og næringsliv/transportnæringen være med finansier i en pilot? 

 

- INTERNETT/WIFI 

o Teste tilbud av ladepunkter og gratis Wifi-tilkobling ved uterom f.eks. ved lekeplass, 

ballbinge eller gapahuk 

 

- MØTEPLASSER OG AKTIVITETER FOR UNGDOM 

o Etablere ungdomsfrivilligsentral (under frivilligsentral) - også stimulere til ung 

frivillighet 

o Workshop med ungdom: etablere årshjul for aktiviteter som LAN, juleball, spillkveld 

etc. 

o Egen søkbar pott for ungdomsaktiviteter 

o Utrede transportløsninger gjennom samkjøring etc (frivilligsentral koordinator) 



 

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.  

Med henhold til lov om folkebibliotek skal biblioteket fremme opplysning, utdanning og annen 

kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til 

disposisjon for alle som bor i landet. Loven sier også at Folkebibliotekene skal være en uavhengig 

møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.   

Tjenesten skal i sitt tilbud legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. I regional bibliotekplan for 

2017-2028 er det lagt inn tre satsingsområder for bibliotekutviklingsarbeidet: 1. Kunnskap og læring, 

2. Litteratur og kultur og 3. Lokal arena og møteplass.   

Tiltak:   

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.   

Følgende tjenester må prioriteres i planperioden:   

• Studiebibliotekfunksjonen må styrkes (1.)  
• Bibliotekets rolle som aktiv formidler må styrkes (1.)  
• Bibliotekets rolle som kulturarena må styrkes (2.)  
• Bibliotekets ansvar for samisk og kvensk språk og kultur må styrkes (2) 
• Bibliotekets rolle som møteplass og arena for samfunnsdebatt må utvikles (3.) 

Som et ledd i jobben med arealplanen bør kommunen bekoste geoteknologiske undersøkelser i hele 

kommunen avseende skred og kvikkleire. 

Kommunen må få gjort geotekniske undersøkelser i hele kommunen slik at det er gjort avklaringer 

rundt boligområder, næringsarealer m.m slik at vi har områder som er klarert og klar for utvikling.  

Gjøre tomter i allerede regulerte områder byggeklare. 

Tomter i allerede regulerte områder må være klargjort med geoteknologiske undersøkelser, fradeling 

osv. slik at dette ikke er et arbeid som pålegges den som ønsker å kjøpe tomten for å bygge.  

Sette opp 30 skilt og lage fartsdumper i boligfelt. 

I mange boligfelt kjøres det fort og det vil derfor være et godt tiltak å innføre hastighetsbegrensning i 

disse områdene. Lavere hastighet i kombinasjon med fartshinder vil gjøre veiene tryggere for myke 

trafikanter.  

Sette opp lys og komplettere med asfalt i boligfelt. 

Flere plasser i kommunen mangler asfaltert vei og gatelys. Lage en framdriftsplan for ferdigstillelse.  

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

Reklamere for områder der vi har byggeklare boligtomter og næringsarealer ved å skilte langs vei. 

 



I samarbeid med Vestre Storfjord grunneierlag tilrettelegge for småbåthavn på Vestersia. 

På Vestersia er det ønskelig at det tilrettelegges for en småbåthavn da dette ikke finnes der i dag.  

 

Kultur, frivillighet og friluftsliv 4.2.3: 

Få området ved tufteparken i Skibotn omregulert fra næringsformål til friluftsliv slik at man kan 

anlegge en park. 

Området ved tufteparken i Skibotn er i reguleringsplanen avsatt til næring. Her kreves det en 

reguleringsendring slik at området blir omgjort fra næring til friluftsområdet sånn at man heller kan 

etablere en park. En park i sentrum vil være et fint område for rekreasjon.  

Mekkeverksted for ungdom - Samarbeidsprosjekt mellom Frivilligsentralen og Storfjord MCK. 

Ungdommen trenger flere samlingsplasser og et mekkeverksted er etterspurt. 

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

Som et ledd i å forebygge barnefattigdom og for å gjøre arrangementet tilgjengelig for alle skal 

inngang på UKM være gratis. 

Forprosjekt "Storfjord frisk og aktiv 2032 - Tilrettelegging Øvstevatnet". 

” Et friskt og aktivt Storfjord!” er Storfjord kommunes visjon for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Uavhengig av hvilken helsesituasjon vi befinner oss i omfatter den hele Storfjords mangfoldige 

befolkning; barn, voksne og eldre, alle etnisiteter, funksjonsfriske, funksjonshemmede og psykisk 

utviklingshemmede etc. Å legge til rette for at innbyggerne har muligheter til å gjøre helsemessig 

gode valg, motiverer i stor grad til at folkehelseperspektivet automatisk kommer med i fremtidige 

generasjoner. 

Øvstevatnet er i arealplanene satt av som friluftsområde med behov for rehabilitering/oppgradering. 

Prosjektet er en del av en større strategi som tilrettelegger for fysisk aktivitet for alle i Storfjord bl.a. 

gjennom å formidle mulighetene for fysisk aktivitet i kommunen. Dernest medvirke til å øke 

aktiviteten blant folk i alle alder og med ulike forutsetninger f.eks. funksjonsvarierte brukere, som å 

legge til rette for lavterskel fysisk aktivitet i nærmiljøet. 

Prosjektplanen for hovedprosjektet kan sees på som et program med underprosjekter som har 

selvstendig finansiering, for å sikre gjennomføring. 

Folkehelsetiltak for vinteraktivitet. 

Fysisk aktivitet er viktig både sommer og vinter, og trenden de seneste årene er at flere benytter 

naturen på sin fritid. Vi har et av fylkets beste tilrettelegginger når det kommer til sommeraktiviteter, 

men vi må stimulere til at vi også kan benytte naturen vintertid. Dette kan vi gjøre ved å trekke 

skiløyper inn på fjellet flere steder og skape ett løypenettverk (se f.eks. Nonsbu-Tromsdalen), bygge 

skileikanlegg for barna, lage skøytebaner, tilrettelegge for slalåm/snowboard ved hjelp av en enkel 

skitrekk m.m. Tilrettelegge med å brøyte opp parkering flere steder slik at man kan sette fra seg bilen 

på en forsvarlig måte, også på steder der det ikke nødvendigvis er tråkket skispor.  

Utrede interesse for å påbegynne anlegg av crossbane i Silobakken i Skibotndalen. Området er 

allerede godkjent til formålet i arealplanen. 



Crossbanen i Skibotn ble lagt igjen i sin tid med steinmasser fra Nordnestunnelen. Det ble allerede da 

lagt inn i arealplanen at ny crossbane skulle etableres i Silobakken i Skibotndalen. Et forprosjekt skal 

kartlegge interesser og mulighetene rundt etablering av ny crossbane.  

Forprosjekt "Storfjord som sykkeldestinasjon". 

Storfjord er allerede kjent blant sykkelentusiaster som en flott sykkeldestinasjon. Vi har tidlig vår 

hvilket gir oss en stor fordel i konkurransen om sykkelturistene. Vi har variert natur som gir mulighet 

til å sykle stier/løyper i varierende vanskelighetsgrad og det gjør at vi både treffer ekstrem sykelisten 

og familien på tur. Vi har allerede Lavkarittet og Stifestivalen som gode ambassadører og 

markedsførere av kommunen som sykkeldestinasjon. 

Merking for parkering i forbindelse med turstier. 

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

Vedtatt kommunedelplan (utdrag) 

7. Handlingsplan for 2020 - 2023 

7.2 Handlingsplan for aktivitets- og motivasjonstiltak 

Handlingsplanen omfatter kommunens virkemidler og motivasjonstiltak for å legge til rette for idrett, 

egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Tiltak Beskrivelse Kostnad / finansiering 

  Kommunalt 
budsjett 

Brukerbet. Eksterne 
midler/ 
tilskudd 

FYSAK-konkurransen  Postkassekassetrim og 5 på topp 
med premiering av deltakere som 
oppnår konkurransekravene. Gratis 
for brukerne. Finansieres over 
driftsbudsjettet for kulturkontoret 
og fysioterapi. 

20.000,-     
 

Vinterkonkurranse 
FYSAK 

Vinteralternativ til postkassetrim. 
Gratis for brukerne. Driftsbudsjett 
kulturkontoret 
og fysioterapi 

5.000,-     
 

 

Utstyrssentral (Plan for å forbygge barnefattigdom i Storfjord kommune 2021-2024, 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023). 

Vedtatt kommunedelplan (utdrag) 

7. Handlingsplan for 2020 - 2023 

7.2 Handlingsplan for aktivitets- og motivasjonstiltak 

Handlingsplanen omfatter kommunens virkemidler og motivasjonstiltak for å legge til rette for idrett, 

egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Tiltak Beskrivelse Kostnad / finansiering 

  Kommunalt 
budsjett 

Brukerbet. Eksterne 
midler/ 
tilskudd 



Utstyrssentral Kommunal utstyrssentral med base 
på rådhuset. Tur- og fritidsutstyr 
kan lånes gratis fra biblioteket. 
Kajakker kan lånes mot betaling fra 
Vestre Storfjord Lysløypelag. 

    3.500,- 

 

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

Vedtatt kommunedelplan (utdrag) 

7. Handlingsplan for 2020 - 2023 

7.2 Handlingsplan for aktivitets- og motivasjonstiltak 

Handlingsplanen omfatter kommunens virkemidler og motivasjonstiltak for å legge til rette for idrett, 

egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Tiltak Beskrivelse Kostnad / finansiering 
Kommunalt 

budsjett 
Brukerbet. Eksterne 

midler/ 
tilskudd 

Folkebad Lørdagsåpent i Hatteng 
svømmebasseng. Dugnadsbasert. 

0,- 
  

    
 

 

Åpent treningsrom på Oteren på ettermiddagstid (Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og 

friluftsliv 2020-2023). 

Vedtatt kommunedelplan (utdrag) 

7. Handlingsplan for 2020 - 2023 

7.2 Handlingsplan for aktivitets- og motivasjonstiltak 

Handlingsplanen omfatter kommunens virkemidler og motivasjonstiltak for å legge til rette for idrett, 

egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv. 

Tiltak Beskrivelse Kostnad / finansiering 

  Kommunalt 
budsjett 

Brukerbet. Eksterne 
midler/ 
tilskudd 

Treningsrom på Oteren Treningsrommet på Helsehuset er 
tilgjengelig på ettermiddager og i 
helger, som et aktivitetstilbud til 
innbyggere i kommunen. 
Treningsavgiften er øremerket 
vedlikehold og nyinnkjøp. 

  35.000,- 
  

  
  

 

 

Revidere forskrift for snøskuterløyper - utrede nye traseer 

 

 

 



Administrativ organisering 5.1: 

Gjennomføre forstudiet «Næringsvennlig kommune". 

Målet med forstudiet er å beskrive kommunens eksisterende tjenester for næringslivet og evaluere 

næringslivets tilfredshet med tilbudet fra kommunen. Forstudien kartlegger NÅ-situasjonen og 

definerer forbedringsområder for næringsarbeidet i kommunen. Næringslivets behov for kommunale 

og offentlige tjenester er grunnlaget for å tilpasse et effektivt næringsapparat i kommunen. 

Oppstart Kommune 3.0/Tjenestedesign. 

Storfjord kommunestyre vedtok i sak 22/20 å takke ja til invitasjonen fra Troms og Finnmark 

fylkeskommune til å delta i pilotprosjektet for distrikts kommuner. I desember 2020 søkte vi om 

midler til å bli veilederpilot på kommune 3.0, med følgende formål:  

«Storfjord kommune har ambisjon om å bli den ledende veilederpilot på Kommune 3.0 gjennom å 

anvende verktøy og metoder fra tjenestedesign-tilnærmingen til å videreutvikle Storfjord-

samfunnet.» 

Tilsagn er mottatt og oppstart forberedes. 

Prosjekt kommunikasjon og innbyggerdialog. 

Visjonen til Storfjord kommune er Mangfold styrker. Dette betyr blant annet at vår flerspråklige og 

flerkulturelle bakgrunn skal være synlig i det offentlige rom. Vårt verdigrunnlag er Åpenhet, Respekt 

og Etterrettelighet og det skal gjenspeile seg i all vår formidling og kommunikasjon. 

Gjennom god kommunikasjon og innbyggerdialog skal Storfjord kommune bidra til åpenhet og gode 
demokratiske prosesser, sikre medvirkning og involvering av alle innbyggere,  
styrke lokal identitet og stolthet samt skape oppslutning rundt det grønne skiftet.  
 

Informasjon skal være korrekt, entydig og den skal være lett å forstå, og lett å finne.  
Storfjord kommune skal ha gode digitale løsninger. Kommunen skal samtidig ta en aktiv rolle for å 
hindre digitalt utenforskap.  
  
Tiltak: 

• Utforme en kommunikasjonsstrategi som vektlegger klarspråk, flerspråklighet og lokal 
stolthet. 

• Revidere og sikre bruk av designmanual og kommunikasjonsmateriell.  
• Kommunale bygg og anlegg skal som hovedregel skiltes på tre språk 
• Hjemmesiden skal være brukervennlig, oppdatert og universelt utformet.  
• Kommunen skal være i front når det gjelder bruk av digitale verktøy og digitale møteplasser.  
• Biblioteket skal tilby digitalveiledning og gjennomføre tiltak som hindrer digitalt utenforskap.  
• Bruke kampanjer som virkemiddel for å skape oppslutning og stolthet rundt temaer som 

tjenesteproduksjon, tilhørighet, bærekraft og flerspråklighet. 

 

 

 

 



Utvikle innkjøpsstrategi. 

Innkjøpsstrategien for skal legge grunnlaget for en felles, overordnet, tilnærming til kommunens 

innkjøpsprosesser. Gjennom en felles tilnærming skal kommunen tilrettelegge for konsistent 

leveranse når innkjøp planlegges, gjennomføres og følges opp.  

Det overordnede målet (som er hovedmål hentet fra handlingsplan 2020, Innkjøpssamarbeidet i 

Nord-Troms): 

«Kommunens anskaffelser skal bidra til verdiskapning for kommunen og brukerne, ivareta 

samfunnsansvar og skape tillit til Storfjord kommune som innkjøper.»  

Strategien bygger på 7 fokusområder (hentet fra handlingsplan 2020, Innkjøpssamarbeidet i Nord-

Troms, som delmål 1-7):  

• Delmål 1 - Anskaffelser skal være økonomisk og kvalitativt gode 

• Delmål 2 - Anskaffelser skal bidra til bedre behovsdekning og møte fremtidens behov 

• Delmål 3 - Anskaffelser skal ha økt fokus på aktiv leverandør- og avtaleoppfølging 

• Delmål 4 - Virksomheten sine anskaffelser skal gjennomføres raskere, enklere og digitalt 

• Delmål 5 - Virksomheten skal bidra til markedsutvikling i anskaffelsesprosesser 

• Delmål 6 - Virksomheten skal gjennomføre samfunnsansvarlige anskaffelser 

• Delmål 7 - Virksomheten skal ha høy anskaffelsesfaglig kompetanse 
 

Som følge av innkjøpsstrategien vil prosedyrer og anskaffelsesreglement revideres. Dette skal i sin tur 

gjøre at fokusområdene følges opp i kommunens praksis. Imidlertid fordrer dette at en også avklarer 

hvordan dette skal gjøres. Derfor vil strategien skissere ansvarsfordelingen i arbeidet, hvor særlig 

etatenes rolle vektlegges. Alle som gjennomfører innkjøp, på vegne av Storfjord kommune, skal 

etterleve denne strategien og dens tilhørende innkjøpsreglement og innkjøpsprosedyrer. 

Ajourhold av plandatabase og www.kommunekart.com 

Digitalisering av arkiv og innføring av digitale søknadsprosesser 

Utarbeide eierskapsstrategi for selskaper der kommunen har eierandeler. 
Det finns i dag en strategi som ble vedtatt desember 2016 for Nord-Troms kommunene. Denne må 

revideres. 

Storfjord kommune må systematisere samarbeidet med de selskapene vi har eierandeler i som 

verktøy i vårt utviklingsarbeid.  

Som en liten kommune har vi ikke ressurser til å løse alle oppdrag på egenhånd og må derfor 

samarbeide med andre for å løse spesifikke fagområder. Disse samarbeidene er ofte undervurdert og 

vi må bli bedre til å benytte oss av disse. 

Vedta planstrategi 

Rullere samfunnsplanen 
 
Økonomi- og finansreglement oppdateres. 
 

 

 



Helse og omsorg 5.1.1: 

Utkast til helhetlig helse og omsorgsplan. Planen skal sendes ut til høring februar/mars 2022. 
 

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. 

 

Etablert nytt heldøgnstilbud innenfor psykisk helse og rusomsorgen. Og der er det også etablert en 

akuttplass tilknyttet heldøgnsomsorg. 

Styrke hverdagsrehabiliteringen. Aktiviteter og møteplasser. Ha samarbeid med frivillige lag og 

foreninger. 

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

etter prosjektets utløp. 

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

sammen. 

Sette i system å gjennomføre brukerundersøkelser og pårørendeundersøkelser. 

Tverrfaglige grupper. 

Helse og omsorg er nå organisert i en egen barne og familieenhet, dette for å sikre helhetlig 

oppfølging av barn 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 styrke det nye barnevernløftet som trer i 

kraft 01.01.2022.  

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

Leder tetthet.  

Økt satsning på tverrfaglighet. 

 

Oppvekst 5.1.2: 

Øke skoleledelse for å sikre forsvarlighet. 

Øke barnehageledelse for å sikre forsvarlighet. 

Ny overgangsplan bhg-skole fra 2021-22. 

Kompetanseplan for bhg og grunnskole. 

Fagfornyelsen og elevmedvirkning er satsningsområde. 

Fornye og forbedre inventar i bhg og skoler. 

Progresjonsplan for barns medvirkning i barnehage. 

Flere tiltak i handlingsplan for å forebygge barnefattigdom. 

Sjumilsstegets vår- og høstmøte. 



Systematisk samarbeid med vgs. 

Tiltak i handlingsplan kom.delplan for Oppv. 

Skolens ekskursjonsplan, samarbeid mellom skolene. 

Den kulturelle skolesekken -skoleprogram. 

Gode kostvaner i barnehage og skole. 

Økt barnehage- og skoleledelse - se over. 

Kompetanseheving av ansatte. 

Skoleeiernettverks for Nordtroms og PPT. 

Økt barnehage- og skoleledelse -se over. 

Implementering av IBS pågår. 

Plan for forebygging av vold og overgrep ny i 2021. 

Tverrfaglig samarbeid og årshjul. 

 

Miljø-, drift- og beredskap 5.1.3: 

Utrede bruk av steinmasser fra tunnel i Bensjord – Falsnes. 

I forbindelse med at det skal bygges tunnel vil vi få store mengder stein til rådighet. Det må utredes 

hvor disse massene skal plasseres. 

P 1020 Trafikksikkerhet, fartgrense og fartsdumper. 

P 1004 Oppgradering veier Signaldalen. 

P 1138 Oppgradering Horsnesveien. 

P 1139 Oppgradering Gammelveien Skibotn. 

P 171 Oppgradering av kommunale boliger. 

P 1000 Oppgradering vannledning på Vestersida. 

P 1061 Rehabilitering VA hovedplan. 

P 1085 Hansenskogen VA utbygging. 

P 1086 Hansenskogen utbygging veier og strøm. 

Aktiv oppfølging for å få oppgradering av våre veier, ikke bare de kommunalt eide, men også 

fylkesveier som f.eks 868 på Vestersia. 

Vi skal jobbe aktivt for at fylkesveier og nasjonale veier blir oppgradert og at disse holder en god 

standard.  

VA-plan for nytt boligfelt Skoleveien og Gammelveien 
 

Bygge Gang- og sykkelveger/turstier i sentrumsområdene ihht sentrumsplanene 



 

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

Prosjektet «Tilrettelegging for boligbygging» er ett av flere større prosjekter som er i planfasen i en 

videreutvikling av sentrumsnær boligbygging og spredt boligbygging der det er mulig. Dette 

prosjektet skal bidra til å løfte bo- og arbeidsmarkedsregionen der innbyggerne opplever høy grad av 

bo- og blilyst og der næringslivet kan etablere og utvikle seg og skape arbeidsplasser. I tillegg ønsker 

Storfjord å legge til rett for et mangfoldig aktivitetstilbud og høy samfunnsmessig deltagelse, med 

FNs bærekraftsmål som en del av grunnlaget for samfunnsutviklingen. Sett i sammenheng vil dette 

føre til økt attraktivitet, betydelig aktivitet og med permanente ringvirkninger. Det strategiske mål er 

å gjøre Storfjord mer attraktiv som bo- og blilyst kommune.  

Skogrydding lang fylkes- og kommunal veier. 

Skog- og kratt rydding på kommunale eiendommer. 

 

Arealstrategi – føringer 6.1: 


