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1. Forankring  
 

1.1. Formålet med kommunal planstrategi  
I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) av 2008 §10-1 skal kommunestyret minst en gang i hver 

valgperiode, og senest innen ett år etter konstitueringen utarbeide og vedta en kommunal 

planstrategi. Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 

starte opp, rullere eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling.  

10-1.Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og 

vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg 

knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 

vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer 

og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for 

behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets 

behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 

revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det 

er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres 

eller oppheves. 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av 

arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 

 

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til ønsket 

samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorens virksomhet og 

vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.  Det understrekes at planleggingen skal være 

behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Planstrategien er et verktøy for å 

prioritere plan- og politikkområder, og vurdere kommunens samlete plansystem, planressurser og 

planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner og andre temaplaner.  

.2  
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1.2. Planlegging etter plan- og bygningsloven 
Formålet med Plan- og bygningsloven (pbl.) fra 2008 er å fremme bærekraftig utvikling for den 
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Videre skal planlegging etter loven bidra til å 
samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av 
ressurser (pbl. § 1-1). 
 
 
Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven følger av pbl. § 3-1 at innenfor rammen av § 1-1 skal 

planer etter denne lov: 

a) sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner 

og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses 

b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer 

c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 

d) legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling 

e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler 

av landet 

f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kriminalitet 

g) ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport 

h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, 

materielle verdier mv. 

 

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i 
sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og 
mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og 
allmennheten. 
 
Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring 
og ikke være mer omfattende enn nødvendig. 
 
Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens 
virkeområde. Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat 
virksomhet i planområdet. 

 

1.3. Nasjonale forventninger  
Regjeringen utarbeider hvert fjerde år nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
(pbl.  § 6-1). De nasjonale forventningene skal legges til grunn for og følges opp i arbeidet med 
regionale og kommunale planstrategier og planer, og bidra til at planleggingen i fylker og kommuner 
tar opp viktige utfordringer i samfunnsutviklingen. 
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De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver 
og interesser som regjeringen mener det er viktig at 
fylkeskommunene og kommunene fokuserer på i 
planleggingen i den kommende perioden for å bidra 
til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk.  
Planleggingen skal baseres på en vurdering av ulike 
interesser og bygge på økonomiske og andre 
ressursmessige forutsetninger for gjennomføring 
hvor også kostnader og nytte avveies.  
 

Forventningene vil derfor være retningsgivende, men ikke bestemmende, ved utarbeiding av 
regionale og kommunale planer. En klargjøring av regjeringens forventninger er samtidig ment å 
bidra til at planleggingen blir målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. Første del av 
dokumentet omhandler gode og effektive planprosesser. Andre del omhandler planlegging 
for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt. Tredje del omhandler planlegging for attraktive 
og klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt.   
 
Regjeringens forventinger til planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling: 

• Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på reduksjon av klimagassutslippene, 

energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, 
boliger, infrastruktur og tjenester.  

• Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin 
samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides risiko- 
og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og 
redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og 
fremtidige klimaendringer.  

• Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, 
friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale planer. Tilgjengelig 
kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til.  

• Fylkeskommunene legger til rette for bedre tilgang på kompetent og relevant arbeidskraft som 
møter det regionale arbeidsmarkedets behov. Planleggingen skjer i partnerskap med utdannings-, 
arbeidsmarkeds- og næringsaktørene, og på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.  

• Fylkeskommunene og kommunene samarbeider om planlegging for verdiskaping, bærekraftig 
næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og regionale og lokale aktører. Det 
settes av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling som ivaretar næringslivets behov, og som er 
lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  

• Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder, og legger til rette for nye og 
grønne næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, mat med lokal identitet og 
utnyttelse av bioenergi. 

 • Fylkeskommunen og kommunene sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og 
samfunnsliv, og samiske interesser sikres deltakelse i planleggingen der disse berøres. Planleggingen 
sikrer reindriftens arealer, samtidig som hensynet til reindriften veies opp mot andre 
samfunnsinteresser. 
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 • Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i 
kystsoneplanleggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
Arealbehovet ses i et regionalt perspektiv.  

• Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig 
utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på 
byggeråstoffer ses i en regional sammenheng. 

 • Det tas hensyn til Forsvarets arealbehov når dette er nødvendig for å ivareta landets forsvarsevne 
og i henhold til nasjonale forsvarsplaner. 

 

1.4. Nasjonale og regionale planer   
Følgende nasjonale og regionale planer kan nødvendig informasjon til kunnskapsgrunnlag i 
kommuneplanlegging, samt føringer for kommunens planstrategi:  
 
      -  Nasjonal transportplan  

- Nasjonal vannforvaltningsplan for vannregion Troms 

- Fylkesplan for Troms 2014-2025,  

- Havbruksstrategi for Troms 

- Regional plan for transport 2014-2023,  

- Regional plan for landbruk 2014-2025, - 

- Regional plan for handel og service 2015-2024  

- Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 2016-2027 som nylig ble vedtatt i 

fylkestinget, og 

- Klima og energistrategi for Troms 2015-2025.  

- Regional planstrategi (under utarbeidelse)  

- Regionalplan for reindrift (oppstartet)  

- Regionalplan for idrett og anlegg (oppstartet)  

- Strategi for økt verdiskaping i marin næring(fiskerinæring) (planlagt) 

- Nord Troms regionrådets strategidokument 

 
 

2. Planstrategi prosess  
Formannskapet har lagt følgende løp for planstrategi- prosessen:   

Tidsperiode  Oppgaver  

Mars - april 2016  Varsling om oppstart av planstrategiarbeidet. Nabokommuner, statlige og 
regionale myndigheter tilskrives og inviteres til å komme med innspill 
innen 22.04.2016.  
 
Administrasjonen utarbeider oversikt over eksisterende planer, og 
oversikt over utviklingstrekk og utfordringer for kommunen som samfunn 
og organisasjon som han ha betydning for vurdering av planbehovet.  
 

April – juni 2016  Prosess for utfordringer og planbehov- hovedutvalg.  
Administrasjonen utarbeider et forslag til planstrategi på bakgrunn av 
prosess 



 
6 

Vedtatt planstrategi 2015-2019 i sak 48/16 

 

Juli - August 2016  Planutvalget behandler av forslag til planstrategi. Forslag til vedtak 
offentliggjøres i 30 dager.  

September 2016  Endelig vedtak i kommunestyret 21.9 

 

Formannskapet deltar i arbeidet som planutvalg, og forutsetter at hovedutvalgene har en aktiv rolle i 

den videre prosessen.  Hovedutvalgene har drøftet forslaget på utvalgsmøter i juni 2016. Forslag er 

innarbeidet i dette dokument.  

Kvænangen kommune har fått innspill fra følgende instanser ved varsling om oppstart av 

planstrategiarbeidet.  

- Fiskeridirektoratet (30.03.2016) 
- Statens vegvesen (30.03.2016) 
- Nord Troms Regionråd (18.04.2016) 
- Mattilsynet (20.04.2016) 
- Troms fylkeskommune (20.04.2016) 
- Fylkesmannen i troms (22.04.2016) 
- Sametinget (22.04.2016) 
- Kystverket (02.05.2016 

 
På overordnet nivå pekes det på at statlige og regional føringer, politikk og planer vil være førende 
for planstrategien og bør innarbeides kommunens planstrategi arbeid. 
 
 Fylkesmannen påpeker at kommunene bør samkjøre prosessene kommunereformen og arbeidet 
med kommunal planstrategi, der det er naturlig. Arbeidet med planstrategien og arbeidet med 
kommunereformen bygger i stor grad på de samme drøftingene av utviklingstrekk og utfordringer i 
kommunene. Prosessen har felles prosesselementer og temaer er blant annet medvirkning, 
kartlegging og tilstandsvurdering av for eksempel tilbud innen utdannelse og helse, tilrettelegging av 
gode oppvekstvilkår, attraktivitet, sentrumsutvikling, bosetting og verdiskaping/ sysselsetting. 
 
Fylkesmannen ser det som viktig at kommunen i sin planstrategi og i alt planarbeid tar 
Utgangspunkt i den demografiske utviklingen og hvordan den økonomiske handlefriheten er for 
kommunen i dag og utsiktene i årene fremover. Utvikling i folketall og befolkningssammensetning og 
de langsiktige trendene her er grunnleggende faktorer som kommunen må ta hensyn til ved 
dimensjonering av tjenestetilbudet og prioritering av midler mellom de ulike sektorene. Dette bør 
gjenspeiles i planstrategien og i de ulike kommunale planene.  
 
De øvrige innspillene er innarbeidet i kapittelet om utviklingstrekk og planbehov.  
 
 

3. Utviklingstrekk og overordnede føringer 
Dette kapitlet omhandler sentrale utviklingstrekk i Kvænangssamfunnet.  Kapitlet er basert på 

statistikk, sentrale funn i undersøkelser og utredninger, samt krav og innspill fra overordnede 

myndigheter.  Hensikten er få fram kunnskap om muligheter og behov, og hvilke planleggingskrav det 

medfører.    
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3.1. Befolkningsstruktur og bosetning 

3.1.1. Færre fastboende i bygdene 
Bosettingsstrukturen i Kvænangen kommune kjennetegnes av små bygder og spredt bosetting. 

Tjenestetilbudet i bygdene reduseres, i takt med nedgang i innbyggertallet. Denne utviklingen har 

styrket behovet for diskusjon om fremtidig boligstruktur, fremtidig tjenestetilbud i bygdene og 

fordeling av ressurser mellom bygdene.  

I prosessen for kommuneplanens arealdel (2015) har bosetningsstruktur vært et sentralt spørsmål, 

og i denne prosessen ble følgende overordnet mål definert «I Kvænangen skal det være levende 

bygder og at det skal bo folk i hele kommunen». I planbeskrivelsen (2015) understrekes det at 

bosetning i bygdene har tradisjonelt vært knyttet til stedbundne næringer som landbruk, 

næringskombinasjoner og utmarksnæringer. Folk i bygdene skaper verdier av naturressurser og 

holder tradisjonene i hevd. En masteroppgave om sosiokulturell analyse av utvikling i Kvænangen 

(Bæhr, 2016) viser at det oppleves en rivalisering mellom bygdene som virker hemmende for 

utvikling av bygdene, kommunesenteret og hele kommunen. Kjernen i denne debatten er 

innbyggernes subjektive følelser, meninger og tilknytning til stedet, og diskusjonen dreier seg om 

hvilke steder vi ønsker å ha, og hva som gjør stedet attraktivt.  

Nyere stedsforskning (Cruickshank og Lysgård, 2012) viser at steder gjøres meningsfulle på to måter: 

1) sted som autonomt sted og 2) sted som bosted. 

 Et sted som et autonomt sted, er et sted hvor bygda 

betraktes som en samfunnsform, et lokalsamfunn som er 

mer enn et bosted og et nabolag. Stedene er delvis 

autonome kulturelle og økonomiske enheter, med natur 

og kultur som utgangspunkt for lokale arbeidsplasser og 

produktivitet. Tradisjonelle nettverk og familie er av stor 

betydning. Et sted som et bosted, med natur og kultur 

som arena og ramme for rekreasjon og sosial omgang. Det 

lokale tjenestetilbudet er viktigere enn et lokalt 

arbeidsmarked, og arbeid foregår i eneyrker/ ansatte, 

gjerne gjennom utpendling.  

Fylkesplanen for Troms (2015- 2024) legger opp til en senterstruktur i fylket med forskjellige 

senterfunksjoner knyttet til ulike senternivåer. Det skisseres med en modell med 5 senternivåer, med 

kommunesenter og lokale sentre som de to laveste nivåene.  Det understrekes at kommunesentrene 

utgjør grunnelementet i senterstrukturen. Her skal befolkningen kunne få utført tjenester for å dekke 

daglige behov. I Kvænangen er Burfjord kommunesenteret, og det er befestet i planprosessen og i 

kommuneplanens arealdel (2015).  Alle steder skal ha en utvikling, men ikke nødvendigvis den 

samme utvikling. Utfordringen er å definere lokale sentre/steder og utvikle mål og strategier for 

innhold og tilbud i de ulike sentrene/bygdene. 

 

3.1.2. En attraktiv hytte og fritidskommune 
Kvænangen er en attraktiv fritidskommune. Det største utbyggingspresset ventes innenfor 

fritidsbolig og turisme, ifølge vurderingene i kommuneplanens arealdel (2015). Fraflyttede/nedlagte 

gårder blir brukt som fritidsboliger, og det bygges flere hytter og fritidsboliger enn boliger i 

kommunen. 90 % av innspillene til kommuneplanens arealdel fra grunneiere, gikk ut på etablering av 

nye hytte- og fritidsområder på egen eiendom. Dette engasjementet kan tyde på at det er ønske om 

Foto: Eivind Johansen 
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enda mer hyttebygging i Kvænangen. Samtidig oppleves det mangel på tilgjengelige boliger, det er 

veldig vanskelig å få leid hus eller kjøpt boliger, spesielt i kommunesenteret, men også i bygdene.  

Kommunestyret i Kvænangen vedtok i 2015 å ta imot inntil 45 flyktninger over 3 år. Dette vil øke 

behovet for utleieboliger og øke presset på boligmarkedet.  

Over 50 % av boligmassen (inkl. hytter), kan i dag beskrives som fritidsboliger. I den pågående 
arealplanprosessen har det vært diskusjoner om det skal tillates boliger og fritidsboliger i samme 
område. Det argumenteres med både positive og negative sider med en slik blanding, sosialt 
felleskap er positivt, samtidig som støy i helger og høytider kan være negativt. Det pekes på at det er 
uheldig å tillate hyttebygging i områder hvor det er gjort kommunale grunnlagsinvesteringer, med 
påstand om at slik praksis tilrettelegger for hyttebygging.  Hyttebygging i bygdene oppfattes som 
båndlegging av framtidige boligtomter og landbruksområder. På den andre siden påpekes det at 
fritidsboliger vil finansiere driftskostnader for kommunal infrastruktur, spesielt i områder hvor det 
ikke oppleves press på boligtomter. Det argumenteres også med at økt hyttebygging vil skape større 
kundegrunnlag for lokalt næringsliv. I planbeskrivelsen for kommuneplanens arealdel(2015) vurderes 
at satsingen på fritidsboliger og turisme vil medføre en del ulemper for tradisjonell landbruksdrift og 
reindrift.  

Det oppleves en dreining i boligmassen fra helårsboliger til stor økning i antall fritidsboliger. 
Konsesjonsloven gir mulighet for å kunne motvirke utviklingen der bolighus i økende grad benyttes til 
fritidsformål. Både gjennom aktiv bruk og oppfølging av boplikt på landbrukseiendom, og eventuelt 
for andre boligeiendommer gjennom nedsatt konsesjonsgrense har kommunen gode 
styringsverktøy.     

 

3.1.3. Færre innbyggere og flere eldre 
Kvænangen kommune har over år hatt negativ befolkningsutvikling, der man på midten av 1970-
tallet hadde over 2000 innbyggere, hadde man pr 1. juni 2016 i 1233 innbyggere. En analyse av 
nedgangstallene viser at fødselstallet er lavere enn dødstallene, og at det flytter flere ut av 
kommunen enn til kommunen.  

 

Framskriving av befolkningstallet, viser at denne utviklingen forventes å fortsette. Ifølge SSB vil 

kommunen ha 1136 innbyggere i 2024 (forventet middel nasjonal vekst). Det registreres også at en 

større andel av befolkningen blir eldre, mens barnekullene blir mindre. Antall barn under 16 år vil 

være forholdsvis stabilt. Forskning om tilbakeflytting til utkantstrøk (Nilsson, 2011) viser at ungdom i 

Kvænangen flytter fra kommunen i 16-20 års alderen, for å ta utdanning. Undersøkelsen viser at de 

som flytter tilbake, blir borte i gjennomsnittet i 23 år.  Det betyr at de fleste har passert 40 år før de 

flytter tilbake til kommunen, og de viktigste drivkreftene for tilbakeflytting er arbeid og livsstil. Med 
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en aldrende befolkning vil Kvænangen kommune være avhengig av tilflytting for rekruttering av 

arbeidskraft. Innbyggertallet har direkte innvirkning på kommunale inntekter.  

 

3.1.4. Stor andel sesongbeboere i Kvænangen 
Kvænangen har gjennom tidene vært vertskap for reindrift i Kautokeino. Reindrift er familiebasert 

næring, og ifølge tall fra reindriftsforvaltningen er det 400 personer fra omlag 50 driftsenheter 

/siidaenheter som har sommerboplass i Kvænangen. Det er en forholdsvis stor tilvekst av innbyggere 

i sommerhalvåret, i forhold til innbyggertallet i Kvænangen. Under oppholdet i Kvænangen er disse 

brukere av tjeneste- og aktivitetstilbud i kommunen, og er dermed kunder for lokalt næringsliv og 

brukere av offentlige tjenester. Denne næringen er ikke registrert som næringsvirksomhet i 

Kvænangen og blir omtalt som gjestenæring. I Kvænangen er det lange tradisjoner på bruk av natur 

og ressurser både på tvers av og i samhandling mellom næringer og kulturer. I mange tilfeller blir det 

hevdet at reindriften beslaglegger arealer, og at næringens arealbruk virker hemmende for utvikling 

av lokalsamfunnet.  Mediebildet har til tider vært preget av arealkonflikter med reindriften.  

Fylkesmannen og Sametinget understreker at det i det planarbeidet er viktig å inkludere 
reindriftshensynet og ha kontakt med reindriftsnæringen i alle planer og enkeltsaker hvor 
denne kan berøres. Videre er de berørte reinbeitedistrikter selvstendige høringsinstanser og 
skal ha de saker som berører reindriften på høring. 
 

 

3.2. Helse og omsorg 

 

3.2.1. Folkehelse – trivsel og tilhørighet for alle  

Ny lov om folkehelsearbeid trådte i kraft 1.1.2012. Formålet med loven er å bidra til en 

samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, og utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet 

skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å 

forebygge psykisk og somatisk sykdom eller skade. Loven legger til rette for et langsiktig og 

systematisk folkehelsearbeid, med blant annet krav til kommunene om å utarbeide en oversikt over 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer, som skal rulleres hvert fjerde år. I Kvænangen er ikke denne 

oversikten laget. Fylkesmannen påpeker at en slik oversikt skal være utgangspunkt for 

folkehelsearbeidet i kommunen. Sametinget ber kommunen vurdere om det er behov for å utrede 

folkehelseutfordringer blant den samiske befolkningen i kommune.  

I forhold til universell utforming og likestilling har regjeringen en visjon om at Norge skal være 
universelt utformet innen 2015. Universell utforming skal gjøre samfunnet tilgjengelig for alle, hindre 
diskriminering og sikre like rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er et viktig 
grep og verdigrunnlag for å sikre alle likeverdige muligheter til utvikling og deltakelse i Kvænangen. 
Fylkesmannen understreker at arbeidet med kommunal planstrategi er et godt utgangspunkt for 
politikerne å fastsette verdigrunnlag for kommunen som tjenesteleverandør. I likhet med andre 
kommuner står Kvænangen overfor store utfordringer når den offentlige bygningsmassen skal gjøres 
tilgjengelig for alle. Universell utforming fremheves som en del av rammeforutsetningene/ 
verdikriteriet i alle planer og tiltak i Kvænangen kommune. Universell utforming skal være et 
overordnet prinsipp i all planlegging, tilrettelegging og tjenesteleveranse. Sektoransvarsprinsippet 
ligger til grunn ved at ansvaret for å følge opp tiltak ligger innenfor de enkeltes faglige 
ansvarsområde. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og styresmakter.  
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I kommunens arbeid med kommunal planstrategi er det svært viktig at bosetting av flyktninger og 
integrering av disse belyses og ivaretas som et eget tema. Fylkesmannen påpeker at Kvænangen 
kommune bør ha både et kortsiktig og langsiktig fokus på mangfold og integrering i kommunen, og 
bør derfor i sitt planstrategiarbeid si noe om utfordringer og strategivalg knyttet til: 

 Tjenesteleveranse 

 Arealutfordringer og plassutnyttelse (institusjonsbygging for framtiden som kan benyttes av 
ulike grupper i samfunnet) 

 Hvordan se på flyktninger/asylsøkere som en ressurs for vårt samfunn? For eksempel med 
tanke på mangel av arbeidskraft, demografiske utfordringer etc. 

 Samarbeid over kommunegrensene for å lykkes med integreringspolitikk. Det er viktig å se til 
andre kommuner som har lykkes med integrering og bosetting. 

 
Folkehelseprofilen for Kvænangen 2016 viser at kommunen ligger signifikant dårligere an enn landet 
som helhet på en rekke indikatorer på levekår, levevaner og helse og sykdom. Som samfunnsutvikler 
er det viktig at kommunen jobber for å redusere helseplager, både gjennom forebyggende 
helsearbeid, og gjennom å skape gode levekår i samfunnet. Folkehelseinstituttet legger vekt på at et 
godt miljø kan fremme helse, for eksempel ved å oppmuntre til fysisk aktivitet og sosial kontakt. 
Motsatt kan omgivelsene våre begrense mulighetene for aktivitet og opplevelse samt påføre oss 
fysiske belastninger. Folkehelse skal inngå som tema i kommuneplanens samfunnsdel, for dermed å 
synliggjøre at folkehelse og forebyggende helsearbeid er noe hele kommunen er tillagt ansvaret for. 
Videreføring av sjumilssteget - Kommunens arbeid med barn- og unges helse, trivsel og 
oppvekstsvilkår skal også implementeres i kommunal planlegging.  Fylkesmannen og 
Fylkeskommunen påpeker den nære koblingen mellom folkehelseloven og kommunal planstrategi og 
anbefaler at Kvænangen kommune implementerer folkehelse i alle planoppgaver kommunen skal 
starte opp med og/eller videreføre.  
 

3.2.2. Helse og omsorg- nye behov 
Befolkningsframskrivinger viser at andelen eldre vil øke de neste årene. Den demografiske 

utviklingen kan tilsi at det kan bli utfordringer å tilrettelegge for et godt omsorgstilbud, med økt 

behov for investeringer, samt behov for økt bemanning, med påfølgende økte driftskostnader. 

Målrettet arbeid for en bærekraftig og god omsorg fordrer videre at kommunen tar i bruk nye 

velferdsteknologiske løsninger.  

Legekontoret har til tider problemer med å rekruttere lege/legevikar. Et velfungerende legekontor er 

av stor betydning for sykestue og sykehjem. Rekrutteringsutfordringene må derfor møtes med tiltak. 

Fylkesmannen påpeker at følgende planer innen helse- og omsorgssektoren er lovpålagte: 

  Plan for helsemessig og sosial beredskap (jfr. helseberedskapsloven § 2-2) 

 Smittevern (jfr. Smittevernloven § 7 -l) 

 

3.2.3. Økende behov for tilbud innen rus og psykiatri  
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) vil kreve tettere oppfølging og større krav til ettervern. 
Rus ligger i dag under NAV, men kan alternativt organiseres som en enhet under helse.  
St.meld. 33 (2015-2016) om NAV inneholder forslag å stimulere til større NAV-kontor, både gjennom 
kommunesammenslåinger og interkommunalt samarbeid.  
 
Det er vanskelig å finne bolig til personer som av ulike grunner blir akutt uten bolig. Kommunestyret 
vedtok i desember 2015 å lage en helhetlig boligstrategisk plan som tar utgangspunkt i utfordringer 
med å skaffe boliger til alle som ønsker å bosette seg i denne kommunen 
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Kommunens handlingsplanen psykiatri (2006-2010) er ikke lenger aktuell. En ny plan bør inneholde 
strukturer for samarbeid, og at det satses på kompetanse innen kognitive atferdsterapi for effektiv 
behandling av angst og depresjoner. Det vil også være behov for årlige handlingsplaner på området 
psykisk helse og rus for å imøtekomme behovene og kravene innenfor dette fagfeltet.  
 
 
 

3.3. Barn og unge  

 

3.3.1. Oppvekst og utdanning – kvalitet og organisering 
Endring i demografi og bosetningsstruktur i kommunen fremkaller diskusjonen om organisering av 

tilbud til barn og unge.    Skolestørrelse og skoletilhørighet kan ha betydning for elevenes 

læringsmiljø, sosiale miljø, helse og trivsel på skolen.  Kommunestyret vedtok i desember 2015 at 

skole- og barnehagestrukturen skal gjennomgås. Utredningen har vurdert læringsmiljø, psykososiale 

miljø, reiseavstander, driftskostnader samt andre konsekvenser ved endring av dagens struktur. 

Denne utredningen skal danne grunnlag for arbeidet med fremtidig skolestruktur i kommunen, med 

mål om endelig vedtak i april 2017.  Det er gjort et vedtak om nytt skolebygg i Burfjord, med 

byggestart i 2016. Idrettsanlegget i Burfjord blir opprustet med kunstgressbane. Badderen barnehage 

vurderes å organiseres som en avdeling under Polarstjerna barnehage.  

 
Fylkesmannen etterlyser tiltak i skolesektoren i henhold til det som ble bebudet i planstrategien for 
2012-2015. Fylkesmannen gjentar derfor at kommunen for inneværende planperiode bør utarbeide 
en kommunedelplan til kommuneplanens samfunnsdel for oppvekst- og utdanningsområdet som tar 
for seg hele løpet fra barnehage til videregående skole. I denne planen bør man se på skole- og 
barnehagestruktur, hvor behovet for antall skoler og barnehager utredes. Videre bør man i en slik 
plan se på: 

 generelt oppvekstmiljø 

 overganger mellom barnehage/grunnskole/videregående skole 

 psykisk helse 

 rusforebyggende arbeid 

 forebygging og tiltak mot mobbing 

 tiltak mot frafall fra videregående skole 
I denne sammenheng er det viktig å videreføre satsingen på Sjumilssteget med mål om iverksette 
barnekonvensjonen i kommunen.  
 
Sametinget peker spesielt på kommunens ansvar for samisk språkopplæring i barnehager og skoler, 

samt ansvar for tiltak som kan ivareta og styrke den samiske identiteten hos barn og unge i 

Kvænangen. Kvænangen kommune arbeider med å etablere et språksenter i som skal i vareta 

språksatsingen i samisk og kvensk, og jobbe med revitalisering av språkene.  

 

3.3.2. Kultur- og idrett - aktive lag og foreninger  
Ildsjeler og frivillige er en viktig utviklingsaktør i lokalsamfunnet. I Kvænangen er det omkring 50 
aktive lag og foreninger som organiserer ulike tilbud innen tilbud kultur og idrett for alle 
aldersgrupper.  Ved å involvere ildsjeler utenfor rådhuset, og gi disse en rolle som 
samfunnsutviklingsaktører kan kommuner styrke sin utviklingskapasitet og utviklingskompetanse 
betraktelig. Dette er en av konklusjonene i studien Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid som Norsk 
institutt for by og regionforskning (NIBR) har utarbeidet for Distriktssenteret. 
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Troms fylkeskommune understreker i høringsinnspillet at kultur skal bidra til regional utvikling, 
kompetansebygging og til deltakelse og opplevelser av høy kvalitet. Tilgang til og tilrettelegging av 
gode møteplasser slik at flest mulig kan drive kulturell virksomhet, idrett og friluftsliv bidrar til bolyst 
og aktive lokalsamfunn. Det anbefales derfor å ha en oppdatert status av kultursektoren i 
kommunen. Fylkeskommunen viser til nasjonal register for anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og 
peker på at denne oversikten skaper god grunnlag for prioriteringer innenfor dette området.  
 
For å opprettholde et mangfoldig friluftsliv må det være et vidt spekter av arealer med gode 

kvaliteter, ulik grad av tilrettelegging og god tilgjengelighet. Det omfatter områder både i nærmiljøet, 

friluftsområder som er spesielt tilrettelagt for alle, og helt inngreps- og støyfrie naturområder. I 

planbeskrivelsen for kommuneplanens arealdel (2015) understrekes det at friluftsliv er viktig for folk i 

Kvænangen. Klima og Miljødepartementet har lagt frem en ny melding om friluftsliv til Stortinget 

(Melding St.l8 (2015-2016) «Friluftsliv Natur som kilde til helse og livskvalitet». Denne redegjør for 

regjeringens politikk for friluftsliv, og omhandler temaer som samarbeid, naturbasert reiseliv, helse, 

fritidsboliger, grøntområder i og ved byer og tettsteder, landbruk og lovverket.  

Fylkesmannen påpeker i denne sammenheng at 

Kvænangen kommunes friluftskart bør tas i bruk 

samtidig som kommunen bør vurdere å definere nye 

friluftsområder som bør sikres/erverves. 

Nærområder er et prioritert felt.  Troms fylkes 

regionale plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 

2016-2027, vedtatt i fylkestinget i mars 2016, er et 

dokument som gir viktige føringer for Kvænangen 

kommune. Planverk innen friluftsliv, vilt og 

innlandsfiske i Kvænangen kommune bør bygge på 

denne planen. 

Foto; Jarle Bjerkås 

 

3.3.3. Kulturhistorie og kulturminner – skjulte skatter?  
Kulturstyrking og -satsing basert på lokale tradisjoner, kultur og kulturminner kan være et viktig 

satsingsområde og bidrag når det gjelder omdømmebygging, nyskapning og næringsutvikling i 

kommunen. «De tre stammers møte» har satt preg på både næringsvirksomhet, byggeskikk, 

tradisjoner og språk, men kulturene og kulturmiljøer blir i liten grad omtalt i gjeldende kommunale 

planer.  

Ifølge kulturminnesøk er det registrert 486 kulturminner i Kvænangen, derav er 333 fredet. 

Sametinget peker på at registreringene av kulturminner i kommunen er fortsatt mangelfulle. I store 

områder er det ikke gjort noen dokumentasjon av samiske kulturminner. Kjente kulturminner utgjør 

derfor sannsynligvis en liten brøkdel av den totale kulturminnebestanden. Sametinget anser 

potensialet for nye funn av hittil ukjente automatisk fredete samiske kulturminner i Kvænangen som 

stort. I utbyggingssammenheng blir vernede kulturminner ofte betraktet som hinder for utvikling, 

fordi erfaring tilsier at slike kan stanse planlagt utbygging.  

Riksantikvaren skal etablere et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Registret 

skal bli et verktøy for kommunene slik at de kan ivareta viktige landskapsverdier i sin planlegging. 

Målet er at kommunene skal forvalte de kulturhistoriske landskapene gjennom bruk av egne 
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virkemidler, først og fremst gjennom plan- og bygningsloven. Riksantikvaren oppfordrer kommunene 

til å synliggjøre og ivareta landskapsverdiene i sine arealplaner og ha et bevisst forhold til disse 

verdiene når områder skal utvikles. 

 Kystverket peker på kystkultur som en kulturhistorisk verdi i Kvænangen. Staten har etablert en del 

infrastruktur opp gjennom historien i Kvænangen kommune. Moloene og allmenningskaiene i Seglvik 

og på Spildra trekkes spesielt frem, og det poengteres at en plan for forvaltning av den 

kulturhistoriske verdien som representeres av overnevnte vil være viktig for ivaretakelse av identitet 

og historie. 

 

3.3.4. Kirkeliv  
I Kvænangen er det 8 aktive trossamfunn. Den norske kirke er den største, med i overkant av 1000 

medlemmer. Kvænangen menighetsråd skriver i årsmeldingen for 2015 at søkningen til 

gudstjenestene i menigheten er over gjennomsnittet i Norge, men det er merkbar nedgang fra 

tidligere år. Gudstjenester og forsamlinger har vært viktig tradisjon i kommunen og regionen. Ivar 

Bjørklund skriver i bygdeboka (1985) at læstadianismen var av stor betydning for bevaring av samisk 

og kvensk identitet og sosialt samhold i datiden.    

Skorpa kirke er Kvænangens eldste bygg og var hovedkirke frem til 1997. I dag er Sekkemo kirke 

hovedkirke i kommunen.  Burfjord kapell er renovert og ombygd til kirke. Vi har 3 kirker og 4 

kirkegårder i bruk. Kirkegårdene er på Nordstraumen, Storeng og Skorpa. 

 

 

3.4. Næring og sysselsetting 
 

3.4.1. De fleste jobber i offentlig sektor 
Kvænangen defineres som et selvstendig bo- og arbeidsmarked (Cruickshank m.fl., 2014), det betyr 

at de fleste som bor i Kvænangen, har arbeidsplassen sin i Kvænangen. I følge tall fra SSB er i 63 % av 

den yrkesaktive befolkningen sysselsatt i offentlig sektor, og med kommunen som den største 

arbeidsgiveren. De fleste arbeidsplassene er i helse- og omsorgsektoren og i skolesektoren.   

 Statistiske tall viser at det de siste 5 årene 

har vært betydelig nedgang i 

sysselsettingen i primærnæringene, og en 

liten økning i sekundærnæring. 

Sysselsettingen i tertiærnæringene er 

stabil på et ganske høgt nivå, med økning i 

offentlig tjenester. Det har vært en 

betydelig reduksjon i antall sysselsatte 

varehandel og hotellnæringen i de siste 5 

årene.  

 

 

Figur 2 Prosentvis sysselsetting i Kvænangen 2016 (SSB) 
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3.4.2. Verdiskapning, tilflytting og vekst – store endringer på kort tid  
Næringslivet i Kvænangen består av to hjørnesteinsbedrifter, Kvænangen kraftverk og Marine 

Harvest, og mange småbedrifter, gründere som har skapt sin egen arbeidsplass i tilknytning til 

hjemmet. Rundt 70 % av alle bedriftene i Kvænangen er enkeltmannsforetak. Det har vært nedgang i 

sysselsettingen i privat sektor i Kvænangen over lengere tid, og utviklingen viser at sammensetningen 

i næringslivet er i ferd med å endre seg. Etter hvert som sysselsettingen i primærnæringen går ned, 

blir sysselsettingen i servicenæringen og sekundærnæringen stadig viktigere.  

I den forrige kommuneplanen (1991) ble det påpekt at nedgang i primærnæringene, blir møtt med 

vekst i offentlig sektor, og at det skaper balanse.  Det er annerledes nå, kommunesektoren opplever 

nedgang i inntekter, og innsparinger skjerpes i samtlige sektorer.     

 

Konklusjonen i rapporten for omstillingsbehov i Troms (Vareide m.fl.,2015) er at Kvænangen 

kommune må øke fokus på næringsutvikling og bostedsattraktivitet for å skape vekst og utvikling i 

kommunen. Intensjonen med kommuneplanens arealdel (2015) er å legge til rette for økt 

verdiskapning, både i eksisterende og nytt næringsliv. Det understrekes at et sterkt næringsliv vil 

sikre stabil bosetting og rekruttering. I kystsoneplanen (2015) vektlegges attraktive 

rammebetingelser for opprettholdelse av eksisterende virksomhet og næringsutvikling i kystsonen.  

 

Telemarksforsking har utviklet en modell der den stedlige veksten blir sortert i tre 
attraktivitetsdimensjoner: Attraktivitet som bosted, besøkssted eller som bedriftssted. 
 
Denne modellen brukes for å analysere steders vekst eller 
nedgang. En attraktivitetsanalyse gjort av 
Telemarksforskning i 2010 (Vareide og Nyberg) viser at 
besøksattraktiviteten i Kvænangen er i positiv utvikling og at 
reiselivsnæring, kulturnæringer og servicenæringer har 
vekstpotensial i Kvænangen. Analysen viser at bedrifts og 
bostedsattraktiviteten har hatt nedgang de siste 10-15 
årene.  
 

 

Sosiokulturell analyse (Bæhr, 2016) viser at det finnes ulike oppfatninger og meninger blant 

kommunens innbyggere, om sammenhengen mellom tilflytning, arbeidsplasser og vekst i 

Kvænangen.   Variasjonene går i hovedsak ut på hvilken type arbeidsplasser vil gi tilflytning og vekst.   

For det første pekes de på at det er viktig å opprettholde og øke sysselsettingen i primærnæringen, 

ved å i større grad utnytte tilgjengelige jordbruks- og skogbruksressurser. Nasjonale satsinger på 

bygdenæringer og gårdsgründer, hvor gårdbrukere oppmuntres til bruke gårdsressursene for å skaffe 

biinntekter, underbygger denne forståelsen. 

Den andre måten tilflytting kan gi vekst, er at gründere tar med seg jobben sin eller skaper nye 

arbeidsplasser av natur og kulturgitte verdier i kommunen. Det argumenteres med at dette kan være 

en måte å skape arbeidsplasser for personer med høyere utdanning som flytter til Kvænangen. Den 

regionale entreprenørsatsingen «Hoppidè» i nord troms, støtter dette synet.   

Den tredje varianten som trekkes frem i denne analysen er at Kvænangen må satse på næringer med 

mange arbeidsplasser. Det er tilgang på arbeidsplasser som gir tilvekst og tilflytting. Utsagn som «Vi 

 Figur 3: Attraktivitetsmodell utviklet av 
Telemarksforskning (Distriktsenteret,2012) 
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er nødt til ha å flere bein å stå på, vi må tørre å satse på noe stort, turisme, gruvedrift og Marine 

Harvest. Vi er nødt til å utvikle oss.», representerer dette synet.  

Den analysen viser at diskusjonen om arbeidsplasser og vekst, handler om identitet, tilknytning og 

interesser på samme måte som diskusjonene om bosetningsstruktur.  I planleggingssammenheng 

møter planleggere ofte utsagn om at vi er avhengig av å skape noe, og har ikke råd å si nei til initiativ 

eller forslag. I den pågående arealplanprosessen ser man antydninger til interessekonflikter mellom 

primærnæringer og annen næringsvirksomhet både på land og vann. Gjennom arbeidet med den 

gjeldende kystsoneplan ble det belyst ulike interesser mellom havbruksnæring og fiskerinæringen. 

Kommunestyret ønsker spesielt fokus på arealbruk i kystsonen og har i sak 70/15 vedtatt at « Det skal 

utarbeides en fiskeristrategi som presenteres for kommunestyret i løpet av 2016. Her vil støtte til modernisering 

av flåten, nødvendig infrastruktur og rekruttering stå sentralt. 

Kvænangen kommune har lange tradisjoner innenfor tradisjonelt fjordfiske. Det er vesentlig og viktig for 

kommunen at partene innen havbruk og fiskeri har god dialog og samarbeider. Kvænangen kommune be 

partene strekke seg langt for å finne omforente løsninger som skaper vekst og utvikling i vår felles blå åker.  

Havbruks- og fiskerinæringen har tidvis motstridende interesser. Bruk av arealer kan gi fordeler til en næring og 

ulemper for en annen. Når en «storebror» i næringen gis tillatelse til bruk av arealer til fortrengsel for mindre 

aktører bør «storebror» strekke seg langt for å kompensere ulempene for de små.  

Det arbeides med å få på plass et maritimt næringsfond som kan bygge opp under de tiltak kommunen 

prioriterer i ovennevnte fiskeristrategi. Et bidrag til et slikt fond vil trolig være med på å dempe ulempene ved 

tap av fiskeriområde.» 

 
Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Sametinget peker på at arealplanlegging bør være et verktøy for 
å unngå konflikter og sikre forutsigbare utviklingsvilkår for de ulike næringene. Fylkesmannen nevner 
spesielt landbruk, reindrift og akvakulturnæringen i sitt innspill til planstrategien.  Sametinget 
påpeker utviklingsvilkår for samiske næringer som reindrift, fjordfiske, landbruk og utmarksnæringer.  
 
Kvænangssamfunnet står overfor viktige veivalg som kan være avgjørende faktorer for kommunens 
samfunnsmessige utfordringer, nemlig å skape vekst, stabilisere og reversere folketallsutviklingen og 
skape arbeidsplasser.  Sektormyndighetene påpeker at det er i planstrategiarbeid er viktig å se 
helhetlig og tverrfaglig på næringsutvikling innen de ulike næringene, og poengterer at er 
sammenheng mellom infrastruktur, samfunnsplanlegging, planer og utvikling.  
 

3.5. Samferdsel –behov for oppgradering og standardheving av infrastruktur  
E6 går gjennom kommunen, med kommunikasjoner sør og nordover. Regularitet over 

Kvænangsfjellet kan være en utfordring vinterstid. Med stengninger og kolonnekjøring er strekningen 

ofte en flaskehals. Dette skaper ikke bare problemer for Kvænangen kommune, men også for hele 

regionen. Statens vegvesen viser i sitt innspill til kortsiktige tiltak som er igangsatt og forventes 

fullført i 2016. Det er videre igangsatt tiltak og planlagt investeringer for langsiktige løsninger på 

Kvænangsfjellet.  
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Veinettet i kommunen er på 177 km og består av E6 (54 km), 

fylkesveier (72 km) og kommunale veier (51 km). Kvænangen 

kommune er veimyndighet for de kommunale veiene og har 

også vedlikeholdsansvar for disse. Det er et etterslep på 

vedlikehold og utbedring av kommunale og fylkeskommunale 

veier.  

 

Foto: Jarle Bjerkås 

Statens vegvesen peker på at Kvænangen kommune av trafikksikkerhetshensyn bør gjennom sin 

planlegging legge til rette for at vegnettet i kommunen utvikles etter prinsippet med differensiering 

etter transportfunksjon og atskillelse av trafikantgrupper. Trafikksikkerhetsplan for Kvænangen 

kommune er utdatert.  Statens vegvesen opplyser om muligheten for å gjennomføre mindre 

trafikksikkerhetstiltak med fylkeskommunale midler som disponeres av Troms fylkes 

trafikksikkerhetsutvalg(TFTU). Det forutsetter en oppdatert trafikksikkerhetsplan og en kommunal 

egenandel på 20% av finansieringsbehovet. Kommunen må foreta en prioritering av de ulike 

prosjekter i planen, samt satte av økonomiske midler til egenandel. Statens vegvesen anbefaler på 

generelt grunnlag at kommunale trafikksikkerhetsplaner utarbeides som kommunedelplaner etter 

plan- og bygningsloven, blant annet for å sikre medvirkning fra ulike aktører i samfunnet. 

 

For ytre del av Kvænangen er båttransport eneste kommunikasjonsmulighet. Gode havner og 

anløpsforhold, samt et godt rutetilbud er viktig både for person og gods/næringstransport, og en 

forutsetning for framtidig bosetting ute på Spildra og i ytterfjordene. Troms Fylkeskommune har 

ansvaret for kollektivtransporttilbudet i fylket. Kommunen har ansvaret for infrastrukturen. Det er 

kommunale kaianlegg i alle steder med fast båtanløp og på Skorpa. Kaiene i kommunen har 

gjennomgående stort etterslep på vedlikehold. I denne sammenheng påpeker Kystverket viktigheten 

av havnestrategi, som grunnlag for eventuelle havnkrav (post 30 i statsbudsjettet) og 

tilskuddssøknader (post 60 i statsbudsjettet). En havnestrategi vil bidra til helhetlig planlegging og 

oversikt over behovene til næringsliv og befolkning. Tema som bør dekkes er gods- og 

persontransport, fiskeflåten og fiskerinæringens behov, akvakulturnæringen, fritidsflåten og reiseliv. 

 

Når det gjelder kommunal teknisk infrastruktur, har kommunen har 7 vannverk og 4 avløpsanlegg. 
Fylkesmannen understreker at god miljøtilstand i vannforekomstene i kommunen er en viktig 
oppgave. Fylkesmannen oppfordrer at vannforvaltningsplanen for vannregion Troms (2016-2021) 
med tilhørende tiltaksprogram, implementeres i kommunes planstrategi for planperioden.  
 
Kommunens hovedplan for vann 2009 – 2018 (2009) har som mål å tilfredsstille krav i 
drikkevannsforskriften i hele kommunen.  Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å utarbeide en 
helhetlig vann- og avløpsplan som tar høyde for virkninger av klimaendringer. Mattilsynet 
understreker fokuset på ledningsnett i nasjonale mål for vann og helse.  Vannverk skal ha kart og 
oversikt over ledningsnettet og kummene. Det skal føres oversikt over alder og kvalitet, og det skal 
være en vedlikeholdsplan som sikrer at ledningsnettet blir fornyet etter behov slik at den samlede 
kvaliteten ikke svekkes over tid. Mattilsynet påpeker at Kvænangen kommune må vurdere behovet 
for vedlikehold av ledningsnettet i planperioden og få oppgraderingen nedfelt i planstrategien.  
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3.6. Miljø, klima og samfunnssikkerhet i planlegging 
Kommunene har en nøkkelrolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap som planmyndighet, 
tjenesteprodusent og pådriver innenfor samfunnsutvikling på lokalt nivå. Fylkesmannen peker på at 
kommunen skal ha en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse jfr. sivilbeskyttelsesloven og forskrift om 
kommunal beredskapsplikt § 2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse skal legges til grunn for 
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet, herunder også ved utarbeiding av arealplaner etter plan 
og bygningsloven jfr. lov om kommunal beredskapsplikt § 14 annet ledd.  Fylkesmannen konstaterer 
at Kvænangen kommune ikke har helhetlig ROS-analyse. Helhetlig ROS-analyse skal være en 
grunnpilar for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Fylkesmannen i Troms ber 
Kvænangen kommune om å utarbeide en helhetlig ROS-analyse i inneværende 
kommunestyreperiode. Kystverket peker på at Kvænangen kommune har kystfiskefartøy som kan 
være en viktig ressurs i kystnær oljevern- og generell beredskap mot akuttforurensing, og anbefaler 
at det lages en beredskapsplan for kystnært oljevern. 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) forutsetter at kommunene skal 
ta hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin samfunns- og arealplanlegging og 
byggesaksbehandling. Kommunene skal sikre at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser for 
utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere aktuelle risiko- og 
sårbarhetsforhold. Det skal tas særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og fremtidige 
klimaendringer. Utfordringen i Kvænangen er blant annet at marin grense går på oversiden av 
mesteparten av bebyggelsen i Kvænangen. Statens vegvesenets undersøkelser fra 70- og 80- tallet 
dokumenterer funn av til dels «meget vanskelig byggegrunn» i områder i kommunen, på grunn av 
leire.  
 
Fylkesmannen påpeker at det i arbeidet med kommunal planstrategi er det svært viktig at 
utfordringer knyttet til eksisterende og framtidige klimaendringene ivaretas. Rapporten «Klima i 
Norge 2100» er oppdatert i 2016, og konsekvenser av kommende klimaendringene er det nødvendig 
at dette ivaretas i kommunens planlegging. Kommunens utfordringer knyttet til klimagassutslipp, 
energi og klimatilpasning bør synliggjøres i kommunal planstrategi. Fylkeskommunen viser at 
klimautfordringene handler om å møte følgene av pågående klimaendringer gjennom strategier og 
tiltak for å redusere fortsatt utslipp av klimagasser. For å kunne konkretisere mål og tiltak i samsvar 
med utfordringer lokalt, bør planprosessen bidra til å synliggjøre «lokale klimautfordringer» hvordan 
disse utgjør muligheter og begrensninger for framtidig nærings og samfunnsutvikling. Statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene anbefales som veiledning i denne 
prosessen. Fylkeskommunen ber kommunen vurdere om gjeldende Klima og energiplan bør 
revideres som ny plan eller om de kartlagte klimautfordringene skal innarbeides i andre planer.  
 
Gjengroing og gjenlagt skrot er vesentlige miljømessige utfordringer i kommunen. Prosjektet «Rent 

og pent» ble gjennomført i 2013 og 2014, med registrering av miljørelatert avfall i hele kommunen, 

og holdningsskapende arbeid i forhold til miljø og forurensing.  Prosjektet ble avsluttet etter 2 år og 

det det gjenstår en god del «skrot» rundt omkring i bygdene. Manglende skjøtsel og drift av 

kulturlandskapet og skogarealene medfører redusert opplevelsesverdi samtidig som det er en 

uutnyttet ressurs som kan gi grunnlag for økt verdiskaping i lokalmiljøet.  Et godt utbygd skogsveinett 

er en viktig forutsetning for tilgjengelighet til skogarealene i forbindelse med hogst og annen 

skogbehandling. Kommunen oppfordres til å utarbeide hovedplan for skogsveger med kartfesting av 

eksisterende skogsveier og framtidig veibehov. 
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Det er noe motsetninger mellom ulike 
brukerinteresser i forhold til motorisert 
ferdsel i utmark. Kjøreskader etter 
barmarktransport regnes som et problem 
enkelte plasser i kommunen Fylkesmannen 
antyder at hovedplan for skogvegbygging bør 
inn i planstrategien. Også på snøføre er det 
konflikter, men her kan en revisjon av 
løypenettet bidra til et bedre tilbud til denne 
brukergruppen samtidig som ferdselen i 
større grad kanaliseres til et avklart løypenett. 
Fylkesmannen mener at kommunen skal 
synligjøre hvor de ønsker å tillatte 
fornøyelseskjøring og hvor de ønsker at 
samfunnet skal oppleve stillhet og ro. Kommunen bør legge sin generelle dispensasjonspraksis til 
grunn for planlegging av evt. snøskuterløyper. Praksisen kommunen har i dag bør gjennomgås 
dersom en ønsker å åpne for fornøyelseskjøring. 
 
Av hensyn til miljø og arealkrevende næringer er det viktig å få på plass gode arealplaner. Dette vil 
bidra til et helhetlig og langsiktig utbyggingsmønster med minst mulig miljøkonsekvenser. Det er 
blant annet en rekke grustak både på privat og kommunal grunn. Flere av disse trenger planmessig 
avklaring og driftsplan i henhold til mineralloven av 2009.  

Kunnskapen om naturmangfoldet i kommunen med naturtyper og arter utgjør et viktig grunnlag for 
planer som gjelder areal, og kan i tillegg være viktig i andre sammenhenger som kunnskapsformidling 
i skole, barnehage og for allmennhet. Fylkesmannen antyder at kunnskapsgrunnlaget om 
naturmangfold i Kvænangen bør bli bedre. Sametinget understreker at det i 
planleggingssammenheng er viktig å ta i bruk tradisjonell kunnskap, lokal kunnskap og forståelse på 
lik linje med forskningsbasert kunnskap.   
 
 

4. Planstatus og planbehov i Kvænangen kommune 

 

4.1. Plansystem  

Følgende modell brukes for kommuneplanlegging, jmf. kommunens planstrategi for 2011-2015.  

 

Figur 1: Det kommunale plansystemet Boksen til høyre holdes utenfor denne planstrategien, da det er en del av den årlig 
virksomhetsplanleggingen.  

Foto; Erik Dissing 
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4.2. Oversikt over kommunale planer i Kvænangen kommune  
Oversikten nedenfor viser status for planer i Kvænangen kommune. Oversikten er laget med 
utgangspunkt planstrategien for 2012-2015. I forrige periode ble kommuneplanens arealdel og 
samfunnsdel prioritert, og målet var å få overordnet plan på plass, før behovet for 
kommunedelplaner og temaplaner vurdert, jmf pkt 7 i planstrategien for forrige periode.  I denne 
planstrategien antydes at de fleste planene er «planer i skuffen», og som i liten grad brukes som 
styringsverktøy.   
 

Plantype  Plantittel  Vedtak  Kommentarer 

 Økonomiplan /virksomhetsplan/ 
budsjett  

Årlig Hjemlet i kommuneloven 

K
o

m
m

u
n

e
-

p
lan

e
n

s 

are
ald

e
l 

Arealplan 1994-2014 Sak 43/95 Gjeldende plan for behandling av 

arealsaker og dispensasjoner 

Høringsutkast pr. - 
Kommuneplanens arealdel  

01.07.2015 

i FKS 

1. gangs høring gjennomført i desember 

2015  

K
o

m
m

u
n

e
-p

lan
e

n
s 

sam
fu

n
n

sd
e

l  

  Samfunnsdel  
 

1985 Det ble utarbeidet et forslag i 1991, men 

aldri formelt vedtatt. Utarbeiding av ny 

plan er ikke påbegynt.  

Målhierarki  2007 Dokumentet er brukt som veiledende i 

forbindelse med plan og utviklingsarbeid  

Plantype  Plantittel  Vedtak  Kommentarer 

K
o

m
m

u
n

e
d

e
l p

lan
er 

(te
m

atisk e
lle

r areal)  

Kystsoneplan  2015  Tidligere vedtak om at kystsoneplanen 

skal rulleres i 2016.  

Anlegg for idrett og friluftsliv  
 

2011 Rullering, høringsfrist 15.05.2016  

Rulleringen av planen har ikke fulgt 

prosesskravene i planloven og vil ikke bli 

godkjent som kommunedelplan  

R
e

gu
lerin

gsp
lan

er  

Områdeplaner 

 Alteidet 

 Badderen 

 Burfjord 

 Jøkelfjord 

 Kvænangsbotn 

1994  

Reguleringsplaner  
- Kommunale og private  
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Virksom-
hets 
område 

Temaplaner 
 

Vedtak  Kommentarer 

Ø
ko

n
o

m
i o

g 

p
e

rso
n

al  

Seniorpolitisk plan  2007  

Bemanningsplan  
 

1999  

Beredskapsplan/ Kriseplan for 
Kvænangen kommune 
  

 Oppdateres jevnlig  

N
æ

rin
g, u

tviklin
g o

g te
kn

isk  

Boligsosial handlingsplan  2002 (KS) Vedtak i kommunestyret i desember 2015, 

om utarbeidelse bolig strategisk plan  

Energi- og klimaplan  2011-2015 Felles plan for kommunene i Nord Troms. 

Fylkesmannen ber kommunen å vurdere 

om denne planen skal rulles om temaet 

skal inngå i andre planer.  

Hovedplan vann 2009 -2018 

(KS) 

Vedtatt i kommunestyret 16.12.2009. 

Forskyvninger i tiltaksplanen.  

Hovedplan avløp  1999 Utslippstillatelse fra 1997. Fylkesmannen 

foreslår at det lages en felles plan for vann 

og avløp.  

Friluftsområde karlegging  2012 (FKS)   

Tiltaksplan for skogbruk  1990  

Strategisk Næringsplan  1993  

Trafikksikkerhetsplan  
2003 – 2012 
 

 Ikke oppdatert. Trafikksikkerhetsplan er et 
utgangspunkt for tildeling av midler til 
trafikksikkerhetstiltak.  

O
p

p
ve

kst 

o
g ku

ltu
r   

IKT Barnehage og skole  2011 Skal jobbes med i 2016 

Overgang barnehage og skole   

H
e

lse
 o

g 

o
m

so
rg  

Handlingsplan for rus og psykiatri  2006-2010   

Smittevernplan  2008  

 

 

4.3. Vurdering av planbehov   
 

4.3.1. Budsjett og økonomiplan  
Kvænangen kommune har forholdsvis høye inntekter og høyt driftsnivå med voksende gjeldsgrad. 

Økonomisk handlingsrom er en grunnforutsetning både for å utføre planoppgavene og ikke minst å 
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være i stand til å gjennomføre planene.  Det vil etter alt å dømme bli nødvendig å omstille løpende 

driftsnivå til å lavere forventede inntekter og nye oppgaver. Det utarbeides en egen personalplan 

som omfatter opplæring, internopplæring, kundebehandling m.m.  

Kvænangen vil fortsatt være en liten kommune som er avhengig av å kunne samarbeide med andre 

kommuner for å levere tjenester og utføre oppgaver. Pr. juni 2016 er det endelige utfallet av 

kommunereformen ukjent, men det er lagt opp til å vurdere formen på eksisterende flerkommunale 

samarbeidsområder og eventuelt å utvide eller styrke dem.  

 

4.3.2. Kommuneplanens samfunnsdel  
Kvænangen kommune har ikke vedtatt kommuneplanens samfunnsdel etter plan – og bygningsloven 
krav. Det ble laget en samfunnsdel i 1991, men den ble aldri formelt vedtatt. I 2007 vedtok 
kommunestyret en målstruktur som er brukt som styringsverktøy for plan- og utviklingsarbeid.  
 
Kvænangen kommune har fått flere pålegg fra fylkesmannen å ferdigstille kommuneplanen. 
Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides etter bestemmelsene i § 11-2 - § 11-4 i plan- og 
bygningsloven. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde 
en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen 
 
Temaer som barn og unge, friluftsliv og folkehelse, miljø- og klima, samferdsel og infrastruktur, 
næringsutvikling, stedsutvikling og kommunen som organisasjon og utviklingsaktør i lokalsamfunnet 
vil være viktige plantemaer i samfunnsdelen. Administrasjonssjefen vurderer at kommuneplanens 
samfunnsdel må prioriteres og arbeidet igangsettes umiddelbart.   
 

4.3.3. Kommuneplanens arealdel  
Kvænangen kommune er i gang med kommuneplanens arealdel, og har gjennomført 1. gangs høring 

av kommuneplanens arealdel i 2015. Administrasjonssjefen vurderer at det samlet har vært en bred 

medvirkningsprosess, med god deltakelse og involvering av berørte parter og innbyggere. Allerede i 

forbindelse med melding om oppstart av planarbeidet i 2013, ble det sendt inn mange konkrete 

innspill på arealbruk og formål fra grunneiere og lag/ foreninger.  Alle innspill i denne prosessen er 

vurdert og utredet i planforslaget.  Det er også avholdt særmøter med sektormyndigheter, 

reindriften, barn og unge via «Barnetråkk», næringsaktører, samt avholdt temadager i 

kommunestyret. Føringer fra disse prosessene er innarbeidet i planbeskrivelsen og plankartet. 

Merknadsbehandling og gjennomføring av 2. gangs høring av arealdelen gjenstår og bør prioriteres i 

2016. Engasjement og deltakelse i planprosessen har skapt både eierskap og forventinger til 

arealdelen. Det er store forventninger både lokalt og fra sektormyndighetene, at planen ferdigstilles. 

Administrasjonssjefen anbefaler at arealdelen gjennomføres som planprogrammet legger opp til, og 

at den eller deler av arealdelen legges til rullering om nødvendig etter at samfunnsdelen er vedtatt i 

2018. Kommunestyret vedtok i sak 48/16 at kystsoneplanen skal innarbeides i arealdelen, med 

eventuelle endringer.  

 

4.3.4. Kommunedelplaner  
Kommunedelplan er betegnelse på en plan for et bestemt område, tema eller virksomhetsområde, i 

henhold til pbl. §11-1. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk i henhold til pbl § 

11-5. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat 

kommunedelplan, ev. at det aktuelle temaet i stedet tas opp som et tema innenfor en samlet 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-2-kommuneplanens-samfunnsdel/id556798/
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kommuneplan. Det er bør lages kommunedelplaner for temaer og områder som ansees som viktige 

for samfunnsutviklingen og for utviklingen av kommunen som organisasjon.  

Kvænangen kommune har vedtatt Kystsoneplanen etter kommunedelplan etter plan og 

bygningsloven. I behandling av kystsoneplanen ble det vedtatt at deler av kystsoneplanen skal 

rulleres i 2016. Det har vært et overordnet mål å implementere kystsoneplanen i kommuneplanens 

arealdel, men det kan være en fordel å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel før man gjør dette 

grepet. Administrasjonssjefen foreslår at kystsoneplanen implementeres slik den foreligger i den 

pågående prosessen med kommuneplanens arealdel.  Organisasjonen har ikke kapasitet å 

gjennomføre rullering av kystsoneplanen i 2016, og rulleringen av kystsoneplan og arealdel gjøres 

samlet etter at samfunnsdelen er vedtatt.   

Kommunen har ellers ingen andre vedtatte kommunedelplaner etter plan og bygningsloven av 2008, 

og starter med planlegging fra starten på de alle fleste områder. Helse og omsorgsetaten påpeker en 

kommunedelplan vil bli et viktig verktøy for utvikling av tjenestetilbudet, og foreslår at det lages en 

kommunedelplan for helse og omsorg. Dette arbeidet foreslås å starte opp parallelt med arbeidet 

med kommuneplanens samfunnsdel.   

Fylkesmannen har ved mange anledninger påpekt at kommunen har ikke utarbeidet en helhetlig 

risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med kravene i sivilbeskyttelsesloven. En slik analyse vil være et 

viktig grunnlag og en nødvendig utredning i forbindelse med arbeidet med samfunnsdelen. Forskrift 

om kommunal beredskap skal legges til grunn for planarbeid. Det foreslåes derfor at det utarbeides 

en kommunedelplan for sikkerhet og beredskap og at arbeidet starter opp parallelt med 

samfunnsdelen. Beredskapsplanen oppdateres i henhold til denne analysen. 

Fylkesmannen påpeker at kommunen for inneværende planperiode bør utarbeide en 

kommunedelplan for oppvekst- og utdanningsområdet som tar for seg hele løpet fra barnehage til 

videregående skole. Oppvekst og kulturetaten har gjort en del utredninger som vil kunne være et 

godt grunnlag for en slik plan. Etaten foreslår at man starter med planlegging av kommunedelplanen 

for oppvekst og utdanning, når det nye skolebygget står ferdig i 2018.  

Kvænangen kommune har igangsatt en rullering for kommunedelplan for anlegg for idrett og friluft, 

planen har vært høring, med høringsfrist den 15.05.  Man har i liten grad oppnådd ønsket 

engasjement og involvering i planarbeidet. Etaten foreslår at man avslutter den igangsatte prosessen 

og lager et nytt planprogram for kommunedelplan som omfatter kultur, idrett, friluftsliv. Nasjonale 

og regionale føringer og planer legges til grunn for dette forslaget. Etaten foreslår planprogrammet 

for planen sendes på høring høsten 2016.  

Utredningen om omstillingsbehov i Troms fra 2015 viser at Kvænangen kommune bør sette fokus på 

næringsutvikling og bostedsattraktivitet. Kommunestyret har vedtatt å søke om omstillingsstatus. 

Det foreslås at utarbeides en kommunedelplan for næringsutvikling. Denne planen gjøres som en del 

av omstillingsprosjektet.  Planlagt oppstart i januar 2017. Arbeidet med fiskeristrategien (jmf vedtak i 

kommunestyret i sak 70/15 ) , implementeres i denne prosessen.    

 

4.3.5. Detaljplaner – område- og reguleringsplaner 
I planbestemmelsene for Kystsoneplanen (2015) og planforslaget for kommuneplanens arealdel 

(2015) er det definert et generelt plankrav som går ut på at tiltak, jf. pbl §1-6 kan bare settes i gang 

på bakgrunn av godkjent reguleringsplan. Dette gjelder i områder og arealer som er avsatt til nye 

boligområder, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, fritids- og turistanlegg, caravanoppstillingsplasser, 
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veier, råstoffutvinning, idrettsanlegg, havner, akvakulturanlegg og småbåthavn.  Allerede godkjente 

reguleringsplaner videreføres i arealplanen.  Reguleringsplaner for Burfjord sentrum og Badderen 

(Sætra) må justeres som en følge av forslag i arealdelen. I gjeldende arealplan er det en del områder 

som ikke oppfyller plankravet om detaljplanlegging, og det foreslåes at det lages reguleringsplan for 

disse områdene. I forbindelse med reguleringsarbeid vil det være krav om grunnundersøkelser og 

andre utredninger.  

 

4.3.6. Temaplaner og tiltaksplaner  
De fleste temaplanene i Kvænangen kommune er utdatert jmf. pkt. 4.2.  Det er behov for å rullere 
eller lage nye planer i alle sektorer. En temaplan blir utarbeidet for å ivareta et bestemt fagområde 
eller tema. Flere av disse planene utvikles enten på bakgrunn av lovkrav, for å sikre juridisk hjemmel i 
forvaltningen, eller av politiske og/eller administrative behov. Temaplanen bør inneholde en 
analysedel samt anbefalte tiltak.  
 
Temaplanene er ikke hjemlet i plan og bygningsloven, og kommunen bestemmer således selv 

prosessen for disse planene. Det er imidlertid viktig at målsettinger og strategier i temaplanene 

forholder seg til og samsvarer med kommuneplanen og kommunedelplaner. Det er vil være 

etatsledere og sektorlederne som er ansvarlig for disse planene. I kapittel 5 er temaplaner prioritert i 

forhold til etatene.  
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5. Prioritering av planoppgaver 2016-2019  
 

Ans  Plantype- og navn  Vår 
2016 

Høst 
2016 

Vår 
2017 

Høst 
2017 

Vår 
2018  

Høst 
2018 

Vår 
2019 

Høst 
2019  

  

Kommuneplan  
        

NUT Samfunnsdel    Oppstart   

NUT  Arealdel  Pågående     Rullering 

 Kommunedelplan          

NUT  Kystsoneplan  Innarbeides i 

kommuneplanens 

arealdel, med 

eventuelle endringer 

(vedtak i sak 48/16)  

     

HO Kommunedelplan for helse og omsorg   Oppstart     

OK Kommunedelplan for oppvekst og utdanning       Oppstart 

OK Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv   Oppstart      

NUT Kommunedelplan for næringsutvikling    Oppstart    

ADM  Samfunnssikkerhet og beredskap    Oppstart     
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Ans  Plantype- og navn  Vår 
2016 

Høst 
2016 

Vår 
2017 

Høst 
2017 

Vår 
2018  

Høst 
2018 

Vår 
2019 

Høst 
2019  

 Område- og reguleringsplaner          

NUT  Reguleringsplan Badderen grustak (plankrav i 
gjeldende arealplan, videreføres i ny plan)  

        

NUT  Reguleringsplan Badderen industriområde 
(plankrav i gjeldende arealplan, videreføres i 
planforslaget) 

        

NUT  Reguleringsplan Alteidet  
Industriområde (plankrav i gjeldende 
arealplan, videreføres i planforslaget) 

        

NUT   Reguleringsplan «kraftlaget» industriområde  
Burfjord (plankrav i gjeldende arealplan, 
videreføres i planforslaget) 

        

NUT  Reguleringsplan Burfjord fiskerihavn, (Plankrav 
i kystsoneplan) 

        

NUT  Reguleringsplan for Nordbotn natur- og 
friområde (plankrav i kystsoneplan)  

        

NUT  Områdeplan nytt industriområde?          

NUT Reguleringsplan utvidelse  
Sætra boligområde 

        

NUT Reguleringsplan nytt boligfelt Alteidet          

NUT  Reguleringsplan nytt boligfelt Burfjord          

NUT  Områdeplan Burfjord          
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Ans  Plantype- og navn  Vår 
2016 

Høst 
2016 

Vår 
2017 

Høst 
2017 

Vår 
2018  

Høst 
2018 

Vår 
2019 

Høst 
2019  

 Temaplaner          

HO Rekrutterings- og kompetanseutviklingsplan 
(Kk er med i interkommunalt samarbeid(ny) 

Interkommun

al pågår  

Oppstart      

HO Demensplan (ny) 
 

   Oppstart    

HO Plan for hverdagsrehabilitering (ny)     Oppstart   

HO Smittevernplan (rullering) 
 

 Oppstart      

HO Plan for psykisk helse og rus (ny) 
 

  Oppstart     

NUT Trafikksikkerhetsplan (rullering)  

 
  Oppstart     

NUT Plan scooterløyper – ny  
 

 Oppstart      

NUT Plan for vann og avløp (rullering)  
 

   Oppstart     

NUT  Hovedplan for skogsvei  
 

        

NUT Klima, energi og miljøplan (rullering)    Utgår, innarbeides i 

samfunnsplan  

  

NUT  Plan for boligstrategi   Oppstart      
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NUT  Fiskeristrategi  jmf sk 70/15 i kommunestyret ( 
inngår i kommunedelplan for næringsutvikling 
)  

 Inngår i 

kommunedp 

for næringsutv 

     

OK  IKT i barnehage og skole      Oppstart   

OK  Overgang mellom barnehage og skole       Utgår som egen plan 

innarbeides i 

kommunedelplan 

ADM  Eierskapsmelding kommunale anlegg         

ADM  IKT-plan    Oppstart      

ADM Informasjonsstrategi og –plan    Oppstart     

ADM  Personalplan         

ADM  Beredskapsplan/kriseplan  Rulleres årlig  

          



 

6. Organisering av planarbeid og ressursbehov 
 

NUT koordinerer planleggingsarbeid i kommunen. Det forutsettes at planlegger stillingen besettes 

fom 01.01.2017.  

Fagetatene er ansvarlige for gjennomføring av prioriterte planer i etaten. Hver en plan defineres som 

et prosjekt, med definert tids- og ressursramme.  Det oppnevnes en prosjektleder for hver plan. 

Prosjektleder er faglig ansvarlig å gjennomføre planprosessen i samsvar med vedtatte mål og i 

henhold til prosjektplan. Etatsleder er prosjektansvarlig og er ansvarlig for at det er tilstrekkelig 

ressurser til planarbeidet, og vil også være et kontaktledd mellom planutvalg og prosjektleder.   

Interne ressurser brukes til koordinering og planlegging. 

 

Kommunestyret skal godkjenne planprogram, og er eier av plan og oppdragsgiver for oppgaven. 

Planutvalget (formannskapet) fungerer som styringsgruppe for den enkelte plan.  Planutvalget skal 

sørge for mandat og mål for arbeidet er klart for detaljplanleggingen igangsettes. Planutvalget 

godkjenner prosjektplan med tids-, ressurs- og kostnadsplan, og evt endringer i planene underveis. 

Planutvalget kan gjøre strategiske beslutninger underveis i prosessen, for eksempel knyttet til 

milepæler.  Faglige prosjektgruppe, referansegruppe og arbeidsgrupper opprettes ved behov 

avhengig av planens innhold og omfang. Prosjektgruppe og referansegruppe er faglige ressurser og 

skal delta og /eller bidra i utførelsen av planen. Arbeidsgrupper opprettes når det ønskes 

mobilisering, medvirkning og/eller forankring fra andre enn de som tar beslutninger i prosessen.  

 

Det legges opp til mye planarbeid i denne valgperioden for å oppfylle lovkrav, samt imøtekomme 

politiske føringer både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.  Det forutsettes bruk av interne 

ressurser til koordinering og ledelse av planarbeidet og de planlagte oppgaver. Det kan imidlertid 

oppstå behov for å kjøpe tjenester i forbindelse med utredninger og undersøkelse, som for eksempel 

grunnundersøkelser og rasundersøkelse, samt andre ekstraordinære oppgaver de ulike i 

planprosessene. Planoppgavene ses som så sentrale at det etter alt å dømme vil bli nødvendig å 

budsjettere med større ressurser enn hittil i budsjett og økonomiplanene 2017-2020.  
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