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Forventningsnotat Regionalt planforum 19. september 2019 

Kommuneplanens samfunnsdel Tromsø kommune 2020 – 2032 

Notatet er utarbeidet med bakgrunn i Planprogrammet (heretter omtalt PP) for kommuneplanens 

samfunnsdel for Tromsø kommune 2020 – 2032. Samfunnsdelen utarbeides med en arealstrategi. 

Heretter omtalt KPS. 

 

Formannskapet har vedtatt å legge PP ut til 6 ukers offentlig ettersyn i perioden 4. september til 18. 

oktober 2019. Vedlagt ligger «Planprogram – versjon til offentlig ettersyn» datert 22. august 2019.  

Som det fremgår av PP kapittel 5.4 er det lagt opp til en relativt hurtig fremdrift i planarbeidet. Dette 

skyldes primært to grunner. For det første ønsker kommunen at KPS vedtas tidligst mulig å neste 

kommunestyreperiode for å sikre at dokumentet blir det reelle styringsdokumentet det er ment å 

være. For det andre ønsker vi å ferdigstille planen tidlig nok til at kommunens Handlings- og 

økonomiplan 2021 – 2024 kan forankres i ny KPS.  

 

I Regionalt planforumet ønsker Tromsø kommune å orientere om følgende:  

- Bakgrunn for revisjonen 

- Innhold i revisjonen 

- Forventinger og ambisjoner for ny KPS. Herunder effektmål, resultatmål og prosessmål 

- Valg av utredningsteama (PP kap. 3 og 4.2) 

- Behovet for en overordnet arealstrategi (PP kap. 4.3) 

Som del av tilbakemelding fra Regionalt Planforum ønsker vi: 

- En generell tilbakemelding på planprosessen frem til nå. 

- Diskusjon om de fire utredningsteamene som er «0-punktene» for det videre arbeidet: 

o Bærekraftig samfunnsutvikling 

o Rasjonell og innovativ drift av kommunens tjenester 
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o Økonomisk verdiskaping 

o Det gode liv 

- Tilbakemelding på de arbeidsoppgaver som er identifisert for arbeidet med ny samfunnsdel 

og ny arealstrategi (PP kap. 4.2 og 4.3). 

- Diskutere opplegget for medvirkning (PP kap. 5.3) med særlig fokus på hvordan 

planforumets medlemmer ønsker å medvirke i planprosessen. 

- Andre innspill/merknader som planforumets medlemmer mener er relevant for det endelige 

planprogrammet. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Magnus Skjelmo Kristiansen 

Samfunnsplanlegger 

 


