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Tromsø kommune Innhold

• Formål med planarbeidet

• Bakgrunn for revisjonen

• Forventinger og ambisjoner for ny KPS.

• Effektmål, resultatmål og prosessmål

• Valg av utredningstema (PP kap. 3 og 4.2)

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



Tromsø kommune Ønsker særlig tilbakemelding på:

• En generell tilbakemelding på planprosessen frem til nå.

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

• Bærekraftig samfunnsutvikling

• Rasjonell og innovativ drift av kommunens tjenester

• Økonomisk verdiskaping

• 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.



Tromsø kommune

Kristiansand sin KPS som 
forbilde



Tromsø kommune Eksempel fra Kristiansand – del 1



Tromsø kommune Eksempel fra Kristiansand – del 2



Tromsø kommune Eksempel fra Kristiansand – del 3



Tromsø kommune

Formål med planarbeidet
Bakgrunn for revisjon

Forventinger og ambisjoner

Effektmål, resultatmål og prosessmål



Tromsø kommune Hvorfor revisjon? 

• «Endringsperiode»: klima, demografi, 
livstil og levevaner, teknologi, 
flyttemønster og nye 
samhandlingsmåter.

• Behov for et mer relevant 
styringsdokument.

• Nye nasjonale forventinger til regional-
og kommunal planlegging.

• Behov for mer tverrsektorielle mål og 
desektorisering.

• Arealstrategi



Tromsø kommune

Nasjonale forventinger til regional 
og kommunal planlegging

• FNs bærekraftige utviklingsmål skal 
brukes for å svare på fire nasjonale 
utfordringer:

o Å skape et bærekraftig 
velferdssamfunn

o Å skape et økologisk bærekraftig 
samfunn gjennom blant annet en 
offensiv klimapolitikk og en forsvarlig 
ressursforvaltning

o Å skape et sosialt bærekraftig 
samfunn

o Å skape et trygt samfunn for alle



Tromsø kommune

Hva Tromsø kommune vil oppnå 
med planarbeidet

• Videreutvikle kommuneplanens samfunnsdel som en overordnet og strategisk plan for 
utviklingen av Tromsø i et 12-årsperspektiv. 

• Samfunnsdelen skal legge grunnlaget for strategiske satsinger for et fremtidsrettet 
kommunesamfunn hvor sentrale utviklingsaktører, samarbeidspartnere, innbyggerne og 
kommunen som organisasjon utvikler i fellesskap.

• Samfunnsdelen skal være et retningsgivende og tydelig styringsverktøy for kommunens 
politiske og administrative ledelse og kommunens samarbeidspartnere og innbyggere om utvikling 
av en produktiv by med verdiskaping i hele kommunesamfunnet.

• Tromsø skal videreutvikles som en inkluderende og kompakt kommunesamfunn hvor FNs 
bærekraftige utviklingsmål og de tre dimensjonene av bærekraft (klima og miljø, sosiale 
forhold og økonomi) legges til grunn for videre vekst og utvikling. 



Tromsø kommune Forventinger til plandokumentet 

• Samfunnsdelen 2020 – 2032:

o Er en overordnet strategisk plan som desektoriserer.

o Gir konkrete prioriteringer for andre sektorplaner med «oppstramming» av planhierarkiet

o Tydelig kobling mellom KPS og HØP

o Tar strategiske valg for utviklingen.

o Er et reelt styringsverktøy som brukes i «alle» sammenhenger

o FNs bærekraftige utviklingsmål ligger til grunn

o Kort dokument (maks 16 sider) som kan kommuniserer på 1 PPT-bilde.



Tromsø kommune Samfunnsdelens effektmål

• Kommuneplanens samfunnsdel har følgende langsiktige virkninger – Samfunnsdelen: 

• Har en tydelig visjon med tilhørende strategier og satsinger.

• Viser et omforent utfordringsbilde i lys av lokale, regionale, nasjonale og globale 
samfunnsutviklingstrekk og trender.

• Definerer omforente målbilder i lys av lokale, regionale, nasjonale og globale 
samfunnsutviklingstrekk og trender.

• Bestemmer langsiktige arealstrategier utover planperioden som stimulerer en sosial, 
miljømessig og økonomisk bærekraftig vekst.

• Avklarer kommunens fremtidige byutviklingsprinsipper for et bærekraftig kommunesamfunn 
med tydelige føringer for oppfølging i overordnet arealdel (KPA).

• Gir grunnlag for tydelig prioritering av kommuneorganisasjonens ressurser.



Tromsø kommune Samfunnsdelens resultatmål

• Følgende resultater skal skapes i planarbeidet – Samfunnsdelen:

• Er et styringsdokument med tydelige føringer for øvrige planer og tiltak.

• Formulerer kommunens viktigste satsinger i lys av definerte målbilder.

• Prioriterer og konkretiserer FNs bærekraftige utviklingsmål

• Bidrar til ønsket samfunnsutvikling.

• Skaper samsvar mellom regionale planer, kommuneplanens mål og arealstrategien.



Tromsø kommune Samfunnsdelens prosessmål

• Planarbeidet skal gjennomføres slik at planprosesen: 

• Har vært den viktigste arenaen for overordnede diskusjoner om fremtidig utvikling av 
kommunene.

• Gjør at planarbeidet er godt forankret i kommunen, både politisk og administrativt, og hos 
samarbeidspartnere og innbyggerne.

• Har vært gjennomført med dialogmøter og alternative medvirkningsstrategier hvor vi har 
oppnådd reell medvirkning fra innbyggerne, næringsliv og organisasjoner både i drøftings- og 
høringsfasen.



Tromsø kommune

Gjennomføring av 
planarbeidet
Fasene i planarbeidet, fremdriftsplan og medvirkning



Tromsø kommune Firedeling av planarbeidet



Tromsø kommune Fremdriftsplan

Forenklet fremdrift KPS
2019 2020

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun

Fa
se

 1

Utarbeide planprogram

Planprogram – intern høring/workshop

Saksflyt (10 dager – FSK)

Politisk vedtak om offentlig ettersyn FSK

Planprogram offentlig ettersyn (6 uker)

Merknadsbehandling planprogram

Saksflyt (4 uker – Komiteer og KST)

Vedtak av planprogram (KST)

Fa
se

 2

Utrednings- og medvirkningsfase

Ferdigstille planforslag

Saksflyt (10 dager – FSK)

Fa
se

 3

Planforslag til offentlig ettersyn (6 uker)

Merknadsbehandling

Saksflyt (4 uker via komiteer, råd og utvalg)

Politisk vedtak KST

Fa
se

 4

Tilbakemelding på medvirkning

Innarbeiding av føringer i Hand-lings- og økonomiplan 21-24.

På
gå

en
de Medvirkning

Evaluering av planprosessen



Tromsø kommune Medvirkning

Planprogram
• Internt arbeidsverksted
• Offentlig ettersyn
• Regionalt planforum
• Ungdomsrådet
• Generaldebatt med 

kommunestyret

Planfasen
• Møter med ulike 

aktører internt og 
eksternt

• Politisk seminar

Høringsfase
• Offentlig ettersyn
• Møter med ulike 

aktører internt og 
eksternt

Tilbakemelding
• Synliggjøre 

hvordan 
medvirkningen 
har påvirket



Tromsø kommune

Alternativer og utredninger
Kunnskapsgrunnlag

Startpunkt for utredninger

Arbeidsoppgaver



Tromsø kommune Gjenbruk av kunnskapsgrunnlag



Tromsø kommune Startpunkt for utredninger

Bærekraftig samfunnsutvikling Rasjonell drift av kommunens 
tjenester

Økonomisk verdiskaping Det gode liv i Tromsø



Tromsø kommune Arbeidsoppgaver i planperioden

• SWOT-analyse av Tromsø kommune som organisasjon 
2020.

• SWOT-analyse av Tromsø kommune som kommunesamfunn
i 2020.

• Målbilder for Tromsø kommune som organisasjon for 2032. 

• Målbilder for Tromsø kommune som kommunesamfunn for 
2032.

• FNs bærekraftige utviklingsmål «oversettes» fra en global til 
en lokal kontekst.

• Utforske konsekvensene av prognostisert svak 
befolkningsvekst.

• Framskriving av kommunens økonomiske situasjon frem til 
2032 hvor vedtatte økonomiske handlingsregler og ulike 
vekstscenarier legges til grunn. 

• Videreutvikle de fire identifiserte utviklingsområdene med 
utgangspunkt i målbildene og den økonomiske framskrivingen.

• Tydeliggjøre prinsipper for Tromsø kommunes tilnærming til 
sin regionale rolle i Tromsøregionen, landsdelen og Arktis.

• Utarbeide prinsipper for samspillet mellom politikk og 
administrasjon for å synliggjøre effekten av politiske 
beslutninger og vedtak. Herunder økonomiske og 
samfunnsmessige konsekvenser, forankring til FNs 
bærekraftige utviklingsmål og sammenhengen med 
overordnede planer og allerede gjeldende vedtak.

• Utarbeides korte utredningsnotater der dette er nødvendig 
for å supplere eksisterende kunnskapsgrunnlag.

• Definere en overordnet og tverrsektoriell strategi med valg av 
satsingsområder og prioriteringer for å nå målbildene. 

• Lage en plan for strategisk målnedbryting til kommunens 
avdelinger/staber, seksjoner, enheter og selskaper. 
Målnedbrytingen forankres i Handlings- og økonomiplanen.

• Etablere en overordnet arealstrategi, jamfør 
planprogrammets kapittel 4.3.



Tromsø kommune Arbeidsoppgaver (Arealstrategi)

• Vurdere eksisterende utbyggingsområder med bakgrunn i målet om en bærekraftig utvikling

• Gjennomgå bydels- og knutepunktsstruktur i gjeldende KPA

• Utarbeide overordna strategi for kommunens utvikling for å ivareta samordnet bolig- areal og 
transportplanlegging og langsiktige behov for næringsareal

• Fastsette prinsipp og strategi for langsiktige grenser mellom utbyggingsområdene og bynære 
friluftsområder

• Tilpasning til klimaendringer

• Areal i kystsonen og til landbruk – natur og friluftsområder og reindrift



Tromsø kommune



Tromsø kommune

Gjennomgang av 
utbyggingsområder med 
bakgrunn i bærekraftig 
utvikling.

Skal utbyggingsområder 
tas ut?
Demografi? Økonomi?



Tromsø kommune



Tromsø kommune

Skal sterk boligbygging på Sør-Tromsøya tilsi at kommunen 
erverver gamle læreskolen. En arealutvikling i tråd secenario tett 
(Byutredningen Tenk Tromsø)



Tromsø kommune
• Dilemma;

Workinnmarka skole har 
god kapasitet.

Storstilt utbygging av 
boliger kloss inntil skolen 
har ikke «levert» mange 
skolebarn.



Tromsø kommune



Tromsø kommune

Utdrag av KPA-bestemmelsene.

Det er behov for «rydde i 
begrepene» knutepunkt, 
bydelssentra og gjøre de tydeligere.

Knutepunkt knytta til trafikk.

Bydelsinndelingen med bakgrunn i 
handel sett i forhold til skole som 
«navet» i nærmiljø. 



Tromsø kommune

Tromsømarka

Utbygging av 
idrettsanlegg i 
marka

Tromsø-badet
Charlottenlund

Tilsier det 
endret 
forståelse av 
hva marka er 

Natur – Park?
Utvikling som 
transportåre?

Hva skal vi med 
«Marka-grensa»



Tromsø kommune

Forventingsnotatet



Tromsø kommune Ønsker særlig tilbakemelding på:

• En generell tilbakemelding på planprosessen frem til nå.

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

• Bærekraftig samfunnsutvikling

• Rasjonell og innovativ drift av kommunens tjenester

• Økonomisk verdiskaping

• 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.


