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1. Formålet med kommunal planstrategi 
 

1.1 Lovgrunnlaget 
Alle kommuner er pålagt å utarbeide en planstrategi etter plan- og bygningslovens § 10-1: 

«Kommunestyret skal minst en 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.» 

 

Gjennom dette skal kommunene systematisere planverket og analysere planbehovene tidlig i hver 

valgperiode. Vurderinger i planstrategien gjøres både ut fra politiske føringer/dokumenter, nasjonale 

og regionale føringer samt kommunens egne vedtatte planer. Plan- og bygningsloven fastslår at 

planleggingen i kommunen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for 

gjennomføring. Det betyr at kommunen bare skal utarbeide planer der det er konkludert med behov 

for en plan. Planstrategien er ikke en plan i seg selv, men skal være retningsgivende for kommunes 

prioritering av planoppgaver i valgperioden. Det betyr at det ikke er samme krav til medvirkning 

som ved øvrig planarbeid etter plan- og bygningsloven.  
 

Det har vært en målsetting for byrådet at planstrategien skal legges frem for kommunestyret før 

sommeren 2016, og derav før skiftet av politisk styringssystem.  

 

1.2 Plan- og styringssystemet  
Plan- og bygningsloven gir sammen med kommuneloven hovedrammene for kommunenes plan og 

styringssystem. Plansystemet består av tre planhorisonter; lang, mellomlang og kort. 

Kommuneplanen er kommunens mest langsiktige planelement med en horisont på tolv år. Planer på 

mellomlangsikt er f.eks. temaplaner, økonomiplan m.v., med fireårig planhorisont. Årsbudsjetter er 

gjeldende for kun ett år.  
 

 
Fremstilling av rullerende kommuneplanlegging i praksis. Kilde: KS Samplan/Asplan Viak 
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2. Tidligere vedtak og styringssignaler med betydning for planstrategien 
 

2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 
 

I forrige valgperiode ble det gjennomført en full kommuneplanprosess fra planstrategi, til 

planprogram og til vedtatt kommuneplan.

 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i august 2015. Planstrategien fra desember 2012 satte opp 

hovedområdene som skulle utredes i planperioden. I planprogrammet fra oktober 2014 ble det 

vedtatt hovedutfordringer og delmål, mens det i kommuneplanen ble utformet strategier og tiltak for 

å nå disse i planperioden frem mot 2026. Samfunnsdelen foreslås til en mindre revisjon i 

planoversikten. 

 

En spennende vekstarena 

Kommuneplanen dreier seg om utviklingen av hele kommunesamfunnet. Hovedperspektivet på 

utviklingen av Tromsø, er en kommune med kraftig vekst og store muligheter. Mens veksten i flere 

tiår i stor grad har vært drevet av etablering av statlig virksomhet, er utfordringen fremover å øke 

verdiskaping og sysselsetting gjennom å utvikle privat eksportorientert næringsvirksomhet. 

Kommuneplanen tar til orde for bl.a. å sørge for at Tromsø videreutvikler seg som arktisk hovedstad 

og fremstår som inkluderende internasjonal by og et senter med regionalt ansvar. 

Kommunesamfunnet skal utvikles gjennom å stimulere mangfoldet på kunst- og kulturområdet, og 

gjennom utvikling av idretts- og friluftslivet. 

 

Følger av demografisk utvikling 

En av de viktigste vurderingene i kommuneplanen er forventningene om fortsatt befolkningsvekst og 

hva som trenges av tilpasninger i forhold til det. Det forventes at Tromsø kommunes innbyggertall 

fortsatt vil øke i årene fremover, men tilbakegangen i deler av distrikts-Tromsø gir spesielle 

utfordringer. I samfunnsdelen pekes det på konsekvenser av veksten med hensyn til bl.a. 

kapasitetsutfordringer innen barnehage- og skolesektoren. Tromsø kommune vil i størst mulig grad 
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konsentrere byveksten til områder der sosial og teknisk infrastruktur er på plass. Handlingsrommet i 

økonomiplanen viser at det er svært viktig. 

 

Tromsø kommune forventes fortsatt å ha en ung befolkning i planperioden. Selv om det blir en 

prosentvis kraftig økning i de eldre alderstrinnene, vil kommunen ligge klart under 

landsgjennomsnittet. Vi har ikke en alderstung befolkning i kommunen, og innflyttingen til Tromsø 

bidrar til å opprettholde dette. Likevel vil det bli store utfordringer i omsorgssektoren, med mange 

veivalg i forhold til fremtidig tjenesteyting både for eldre og yngre brukere. En del av disse valgene 

er tatt i strategiene for å utvikle eiendommer til helse og omsorg. Tjenesteutvikling og innovasjon er 

tatt opp i kommuneplanen. Forventningene til kommunen er store og det er derfor fremhevet 

viktigheten av både forebyggende arbeid og det å styrke frivillighetsarbeidet. 

 

En bærekraftig kommune 

Tromsø kommune ønsker at kommunens vekst skal møtes på en bærekraftig og miljøvennlig måte, 

med en infrastruktur som er robust mot de forventede klimaendringene. De lokale miljøutfordringene 

blir viet oppmerksomhet i kommuneplanen, slik at Tromsøs mange gode miljøegenskaper skal 

bevares og om mulig forbedres. Forvaltning av naturmangfoldet er en del av dette. Kommunens 

håndtering av drikkevannskildene, overvanns- og avløpshåndtering er også sentralt i et 

miljøperspektiv. 

 

Planbehov: 
Kommuneplanens samfunnsdel 

Utredningene som ble gjort frem til kommunestyrevedtaket i august 2015 anses for å være 

tilstrekkelige. Det kan være grunnlag for å gjøre en mindre revisjon med tanke på politisk justering 

av mål, strategier og tiltak. 

 

 

2.2 Kommuneplanens arealdel 
 

Kommunestyret vedtok i august 2015 et forslag til ny arealdel i kommuneplanen for perioden 2015-

2026. Vedtaket ble bragt inn for lovlighetskontroll hos fylkesmannen, og i desember opphevet 

fylkesmannen kommunestyrets vedtak. Dermed er det arealdelen i kommuneplanen for 2011-2022 

som er gjeldende. 

 

Det tas sikte på at forslaget til ny arealdel skal legges fram for kommunestyret til ny sluttbehandling i 

løpet av 2016. Prosessen fram til en ny behandling vil ta utgangspunkt i det planforslaget som var til 

offentlig ettersyn i april-mai 2015, og merknader og innspill til dette. Planforslaget legger vekt på et 

utbyggingsmønster basert på en knutepunkt-struktur, samordning av areal- og transportplanlegging 

og effektiv bruk av arealer og infrastruktur. Nye byggeområder ble i stor grad foreslått lokalisert for 

å kunne betjenes med bybyss-ruter. Slik sett er det søkt å legge til rette for og følge opp målsettinger 

nedfelt i samarbeidsprosjektet Transportnett Tromsø, om at veksten i transportbehovet skal løses ved 

kollektivtrafikk, sykling og gange. Også planprogrammet som kommunestyret fastsatte i oktober 

2014 understreker disse målsettingene. Samtidig ble det vektlagt å opprettholde mest mulig av 

sammenhengen i sentrale grønt- og friluftsområder.  

 

Planbehov: 
Kommuneplanens arealdel 

Siden kommuneplanens arealdel behandles i 2016 blir den ikke satt opp til ny revisjon senere i 

valgperioden. 
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2.3 Kunnskapsgrunnlag til planarbeid 
 

Tromsø kommunestyre har de siste årene fått flere kunnskapsgrunnlag som utgangspunkt for videre 

planarbeid og tjenesteutvikling. Det vil være behov for å fornye flere av disse i valgperioden. 

 

 

Utredningsbehov: 
 

 Levekårsanalyse 

 

Levekårsanalysen som ble lagt frem i 2012 bør oppdateres for å vise 

endringer i de ulike levekårsområdene. Med de siste endringene i  

plan- og bygningsloven ble helseperspektivet i kommuneplanleggingen 

tydeliggjort. I § 3.1 f) sies det at planer bl.a. skal fremme befolkningens 

helse og motvirke sosiale helseforskjeller. For å kunne arbeide med dette 

trenges det kunnskap om levekårsutfordringer på områdenivå.  

 

 

 

 

 

 Befolkningsutvikling og boligbygging 

Tromsø kommune utarbeider befolknings-framskrivninger for å prøve ut ulike alternativer for vekst 

og boligbyggefordeling. Resultatvurderingene skal vise mulige konsekvenser på sosial og teknisk 

infrastruktur i byområdet. Det er et viktig styringsgrunnlag i annet planarbeid og ikke minst for å 

koble langsiktige utfordringer mot ressursfordelingen i økonomiplanen. Ny framskrivning er under 

arbeid og ventes ferdig til våren 2016. 

 

 

 Ungdata 

 

Kunnskapen om den oppvoksende generasjonen og hvilke 

utfordringer de har er viktig. I Ungdata undersøkelsen i 2014 ble 

alle elever på ungdomstrinnet invitert til å besvare en nettbasert 

undersøkelse. Denne første undersøkelsen hadde en svarprosent 

på 76 %. En ny undersøkelse bør finne sted i 2017/2018. Funn fra 

undersøkelsene skal brukes i forebyggende og tverrfaglig arbeid 

for barn og unge.  

 

 

 Folkehelseoversikt 

Det er et nytt lovkrav etter folkehelselovens § 5 at kommunene skal utarbeide en oversikt over 

helsetilstanden i kommunen. Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer 

folkehelse, og herunder utjevner sosiale helseforskjeller. I kommuneplanens samfunnsdel er god 

folkehelse innarbeidet som et satsingsområde.i Tromsø kommunes folkehelseoversikt er under arbeid 

og ventes ferdig i løpet av 2016.  
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2.4 Nye politiske føringer 
 

Etter kommunevalget ble det utarbeidet en tiltredelseserklæring fra byrådspartiene Arbeiderpartiet, 

Rødt og Sosialistisk venstreparti. Den ble lagt frem som en orienteringssak i kommunestyret i 

oktober 2015.ii I det følgende nevnes noen momenter fra denne: 

 

Oppvekst og utdanning: Mål for kommunens oppvekst- og utdanningstilbud er å skape et godt 

livsgrunnlag for alle og dermed kunne utjevne de sosiale forskjellene. 

 

Helse: Et godt folkehelsearbeid må foregå på alle samfunnsområder. Helse- og omsorgstilbudet skal 

være fleksibelt og med høy grad av selvbestemmelse for den enkelte.  

 

Bolig i Tromsø: Det er en viktig oppgave for kommunen å sørge for en sosial boligbygging og 

tilrettelegge for et profesjonelt utleiemarked i samarbeid med boligbyggelaget og andre aktører i 

boligmarkedet. Planleggingen må også sikre fornuftig fortetting av byen på en slik måte at vi sikrer 

gode bomiljø. 

 

Samferdsel: Det er et mål å ha et miljøvennlig Tromsø med lave utslipp, effektive transportårer og 

gode muligheter for å gå og sykle. Veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel 

og gange. 

 

Klima- og miljø: Tromsø kommune skal ha en ambisiøs klima- og miljøstrategi der kommunen 

jobber for å løse lokale miljøproblemer og bidrar til å redusere klimagassutslipp. 

 

Grønn byutvikling og friluftsliv: En av de viktigste satsningene for bedre folkehelse er å styrke 

tilretteleggingen for at alle kan holde seg aktive gjennom idrett og friluftsliv.  

 

Næringsliv: Vår oppgave vil være å skape trygge rammevilkår for at Tromsø skal være en attraktiv 

kommune å etablere virksomhet i, og der etablerte bedrifter har gode vilkår for å vokse. 

Næringsutvikling og vekst avhenger av en effektiv og miljøvennlig infrastruktur, veier, havner, 

flytilbud og økt boligbygging. 

 

Kultur og idrett: Samarbeidspartiene vil støtte oppom et rikt og variert kulturliv. Kommunen har et 

spesielt ansvar for at barn og unge skal få kulturelle opplevelser og kunne uttrykke seg kunstnerisk.  

 

Solidaritet og inkludering: Tromsø er og skal være en raus, åpen og inkluderende by.  

 

Urfolksbyen: Samarbeidspartiene vil arbeide for å utvikle innholdet i samarbeidsavtalen med 

Sametinget. 

 

Tromsø er mer enn sentrum: For samarbeidspartiene er det avgjørende viktig å ta vare på og utvikle 

hele kommunen. Våre distrikter er verdifulle lokalsamfunn. 

 

Kommunen som organisasjon: Samarbeidspartiene skal påse at kommunen skal være en god og trygg 

arbeidsgiver, og ivareta medbestemmelsesretten. 
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3. Kommunens rammebetingelser 
 

3.1 Økonomiske rammebetingelser  
 

I økonomiplan 2016-2019iii pekes det på at 

kommunen har en vanskelig økonomisk 

situasjon, med stor avstand mellom inntekter og 

kostnader. Driftskostnadene er ikke 

bærekraftige, og situasjonen krever 

grunnleggende endringer. Tromsø kommune har 

satt som målsettingiv å gjennomføre en 

omstillingsprosess for å ta ned driftskostnadene 

med minimum 150 millioner kroner i løpet av de 

neste tre årene. Det arbeides med en prosjektplan 

for «Forbedringsprogrammet», som skal legges 

frem for byrådet i mai 2016. I dette programmet 

tas tidligere vedtak om besparelser med, noe 

som gir et samlet beløp på 205 millioner kroner. 

 

I økonomiplanperioden venter det 

investeringsoppgaver på omlag fire milliarder 

kroner. Det vil også bli en stor utfordring å 

finansiere driften av disse investeringene. Noen 

satsingsområder og enkeltprosjekter vil måtte stå 

på vent til det blir større økonomisk handlerom.  

 

Dette er et viktige utgangspunkt for vurdering av kommunens planbehov i Planstrategi 2016-2019. 

 

 

3.2 Kommuneorganisasjonen 
Tromsø kommunes arbeidsgiverstrategi ble sist 

ferdigstilt i 2013. Strategien beskriver hvordan 

kommunen som organisasjon skal møte lokale 

arbeidsgiverutfordringer for å tiltrekke, utvikle og 

beholde nok og riktig kompetanse. Rekruttering er et 

av satsningsområdene i arbeidsgiverstrategien og en 

overordnet rekrutteringsplan ble også ferdig i 2013. 

Kommunen har også en lønnspolitisk plan fra 2014. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel har følgende delmål: 

«Tromsø kommune vil jobbe strategisk med å 

beholde og rekruttere nok og riktig kompetanse.»v 

Arbeidsgiverstrategien vil ha behov for revisjon for 

å kunne møte nye utfordringer og krav. 

 

 

Planbehov: 
Revisjon av arbeidsgiverstrategien og lønnspolitisk 

handlingsplan. 
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4. Nasjonale og regionale føringer 
 

4.1 Nasjonale føringer 
I de nasjonale forventningene til regional og kommunal 

planlegging, som ble vedtatt 12.6.2015, vektlegges 

gode og effektive planprosesser, bærekraftig areal- og 

samfunnsutvikling samt attraktive og klimavennlige by- 

og tettstedsområder. I det følgende nevnes noen 

sentrale momenter fra de to siste delene av dokumentet: 

 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling: 
 Reduksjon av klimagassutslipp, energiomlegging og 

energieffektivisering. 

 Ta hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i 

planlegging. 

 Identifisere verdier av naturmangfold og landskap, 

friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø. 

 Planlegging for verdiskaping, bærekraftig 

næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og regionale og lokale aktører. 

 Sikre viktige jordbruksområder og legge til rette for nye og grønne næringer. 

 Sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv. 

 Sikre tilstrekkelig areal til fiskeri- og havbruksnæringen i kystsoneplanleggingen. 

 Sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning. 

 Det tas hensyn til Forsvarets arealbehov. 

 

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder: 
 Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og 

hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektivtrafikken. 

 Legge til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging. 

 Sikre høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger for økt bruk av sykkel og gange. 

 Bidra aktivt i arbeidet med konseptvalgutredninger og statlige planer for store samferdselstiltak. 

 Bidra i samarbeid med statlige fagmyndigheter til at godsterminaler og havner prioriteres i planleggingen. 

 Legger til grunn at transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og følger aktivt opp 

bymiljøavtaler. 

 Aktiv og helhetlig sentrumspolitikk for å skape et godt og levende bymiljø. 

 Sikre trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmuligheter, frie for skadelig støy og luftforurensning. 

 Tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen. 

 Legge til grunn prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming.  

 

Kommunereformen 
Kommunereformen, med mål om større og mer robuste kommuner, vil kunne medføre endringer 

både i geografisk struktur og myndighetsfordeling. 

 

4.2 Regionale føringer 
Troms fylkeskommune har utarbeidet et kunnskapsgrunnlagvi som et forarbeid til den regionale 

planstrategien for Troms 2016-2019. I dokumentet redegjøres det for nåsituasjonen, viktige 

utviklingstrekk samt muligheter og utfordringer i Troms innenfor ni hovedområder:  

Nordområdene, demografi, folkehelse og levekår, klima, energi og naturforvaltning, arealforvaltning, 

natur- og friluftsområder, næring og sysselsetting, utdanning, forskning og innovasjon, kultur, idrett 

og friluftsliv og samferdsel.  
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5. Utfordringer og begrunnelser for planbehov 
 

5.1 Samfunns- og næringsutvikling 
 

Hovedmål fra kommuneplanens samfunnsdel:  
Skape grunnlag for en offensiv næringsutvikling og vekst i kommunen. 

 

Utfordringer 
 

På mange områder står Tromsø kommune overfor mange spennende samfunnsmessige utfordringer. 

 

Byens internasjonale posisjon gir store muligheter, samtidig som det krever at kommunen tar på seg 

et økende ansvar med vekt på mangfold og solidaritet. Å utvikle Tromsø som Arktisk hovedstad og 

kontinuerlig oppdatere den internasjonale strategien, er to helt sentrale oppgaver i dette 

utviklingsarbeidet. Et utviklingsprosjekt knyttet til Tromsø som Arktisk hovedstad kommet i gang. 

Dette vil være et langsiktig samarbeidsopplegg. Arktisk hovedstad har i seg både den historiske og 

kulturelle dimensjonen, og alle de forsknings-, forvaltnings- og næringsmessige aktivitetene og 

mulighetene som preger byen. 

 

Når det gjelder næringsutvikling, er hovedutfordringen å øke verdiskapingen og sysselsettingen i 

privat eksportorientert virksomhet. Det gjelder bedrifter i flere næringer som selger både varer, 

tjenester og kompetanse. Byens geografiske beliggenhet, infrastruktur og tilgang på natur- og 

kompetanseressurser gjør at forutsetningene for vekst er gode. Kommunen skal gjennom 

framtidsrettet planlegging, fysisk tilrettelegging og samarbeid med næringsliv og andre 

samfunnsaktører bidra aktivt til en positiv nærings- og samfunnsutvikling. 

 

Tromsø har også mange utfordringer som er av regional karakter. Det gjelder i samhandlingen med 

nabokommunene, men også resten av Nord-Norge. Næringsarbeidet står sentralt. Det betyr igjen at 

gode transportårer og solid kompetanse må sikres. Det gjelder ikke minst i Tromsøregionen, dersom 

den skal utvikle til en integrert arbeidsmarkedsregion.  

 

En levende by er avhengig av aktivt kultur- og idrettsliv, med god tilgang til friluftsaktiviteter. 

Utfordringen består i å sikre vekstvilkårene for underskogen av kultur og idrettsaktiviteter, samtidig 

som byen legger opp til å få flere nasjonale og internasjonale arrangement. Å ivareta naturkvalitetene 

og samtidig sikre tilgang til og en bærekraftig bruk av naturen, hører med i dette bildet. 

 

 

Planbehov 
 

 Internasjonal strategiplan  

Internasjonal strategiplan vil bli revidert i planperioden. Her vil, i tillegg områder som Arktisk 

hovedstad, næringsutvikling, kunnskap og byen som møteplass for ulike folkegrupper og folk fra 

mange land, også spørsmålet som Tromsø som solidaritetsby bli tatt opp. Kommunen har en viktig 

internasjonal rolle både på hjemme- og utebane.  

 

 Næringsplan for Tromsøregionen 

I arbeidet med den strategiske næringsplanen for Tromsø kommune, har det vist seg at 

kommuneperspektivet ofte er for snevert. Svært mange næringspolitiske spørsmål har en klar 

regional forankring. Tromsøregionen, bestående av Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen og 
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Storfjord, fanger på mange måter opp næringsutviklingsspørsmål på en bedre måte. Andre 

utviklingsprosjekt, ikke minst i Byregionprosjektet, omfatter de samme fem kommunene. Utvikling 

av næringsklynger og sterke regionale innovasjonsmiljø er klart til stede i Tromsøregionen og bør 

være et bærende element i en ny plan. 

 

 Marin og maritim næringsplan 

Tromsø er landets største fiskerikommune, med en allsidig fiskerinæring, alt fra kystfiske, 

landingssted for havfiskeflåten, oppdrett og alt som har med marin forskning og kompetanse å gjøre. 

Maritim virksomhet henger nøye sammen med fiskeriene, men her har byen og regionen mye å gå 

på. 

 

En slik plan vil ha klare koblingspunkter til en regional næringsplan og bør derfor ble en regional 

plan. Poenget er at en marin og maritim næringsplan vil gå mer i dybden enn en generell 

næringsplan. Tromsø vil framover kunne spille en helt avgjørende rolle i den framtidige 

verdiskapingen knyttet havet og den blå revolusjonen. 

 

 Kulturplan 

Kommunedelplan for kultur legges ut på høring våren 2016.  

Del I handler om hvordan alle barn og ungdom gis mulighet til å delta i kulturaktiviteter uavhengig 

av hvor de bor, hvor de kommer fra, helse og funksjonsevne, språk, økonomi og sosiale forhold. Det 

settes fokus på fritidsklubber og kulturtilbud i bydeler og bygder, kulturskoletilbudet, Den kulturelle 

skolesekken, musikk, digitale aktiviteter og satsing på ungdomskulturbyen.  

 

Del II handler om Tromsøs oppgave som kunst- og kultursenter i nordområdene; om festivalene og 

kulturarrangementene, samisk språk og kultur, kulturarven, kulturhusene/scenene, kunsten, 

møteplasser og ytringer i den arktiske hovedstaden. 

 

 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 

Denne planen tar opp spørsmål knyttet til bygging av nye idrettsanlegg, inkludert bruk av 

spillemidler. Den rulleres hvert fjerde år. Arbeidet med neste plan for 2018- 1921 starter i slutten av 

inneværende planstrategiperiode.  

 

 
Vinterturisme i vekst                                               Foto: Mark Ledingham  
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5.2 Velferd og helse (Ikke ferdig) 
 

Hovedmål fra kommuneplanens samfunnsdel:  
Tromsø kommune vil videreutvikle helse- og omsorgssektoren med sikte på god kvalitet og 
framtidsrettet struktur. 

 

Utfordringer 

 

Utfordringene i velferd og helse er mange og av ulik karakter. Det er knyttet til demografi med flere 

eldre, flere innvandrere og endringer i selve sykdomsbilde med flere tjenestemottakere med kroniske 

og komplekse lidelser. Det er også en sterk vekst blant de yngre gruppene av tjenestemottakere. 

Kompleksiteten og bredden i oppgavene i helse- og velferdsområdet har økt gradvis over tid. 

Utfordringsbildet omhandler også forhold som brukerorientering, ledelse, rekruttering -og 

kompetanse, organisering og arbeidsformer, tilgjengelighet, finansieringsordninger, mangelfulle 

IKT-systemer og kapasitetsutfordringer. Framtiden vil kreve en annen innretning på tjenestetilbudet 

til tjenestemottakere i alle aldre med høy grad av fleksibilitet og omstillingsevne.  

 

Med bakgrunn i egne kartlagte behov og analyser, Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2026, og 

sentrale føringer i Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, 

foreslås følgende fokusområder for planstrategien de neste fire årene: 

 

Utvikling av helsebygg 

Framtidig utbyggingsbehov må realiseres ved at vedtatte strategi følges opp og gjennomføres. 

Mangel på institusjonsplasser, dagsentertilbud og bo- og velferdssenter er kostnadskrevende. Det er 

helt nødvendig å bygge ut og dimensjonere en omsorgstrapp som ivaretar behovene på riktig nivå. 

For å få dette til må strategi for utvikling av helsebygg prioriteres i årlige økonomiplaner og 

samordnes med arealplan. 

 

Tjenesteutvikling med fokus på mestring og innovasjon 

I morgendagens helse- og velferdstjenester skal det legges større vekt på tidlig innsats, forebygging, 

mestring, habilitering og rehabilitering. Den enkelte tjenestemottaker skal få mulighet til livskvalitet 

gjennom tilrettelegging og opplæring i mestring, - dette i samarbeid med pasient/bruker og 

pårørende. 

 

 Velferdsteknologi  

Økt satsning på nye velferdsteknologisk løsninger kan gi bedre helse- og omsorgstjenester og 

gi flere muligheten til å mestre egen hverdag. Teknologi skal være en integrert del av 

tjenestetilbudet med fokus tjenestemottakere, kompetanse blant ansatt, infrastruktur og 

systemer, administrasjon og økonomi. 

 Tidlig innsats og forebygging 

«Venstreforskyvning», eller forebygging er ett av hovedmålene for framtidens helse- og 

velferdstjenester. Tidlig innsats skal bidra til å redusere behovet for tjenester ved et senere 

tidspunkt. Det kan gjøres ved en mer aktiv tilnærming til personer som er i risiko for å utvikle 

sykdom, skade eller sosiale problemer, eller forebygge forverring hos personer med etablert 

sykdom og tjenestebehov. 

 Habilitering og rehabilitering 

Habilitering og rehabilitering må implementeres som arbeidsmetode i hele tjenesten. Målet er 

å bedre pasientens og brukerens evne til å mestre eget liv. Det handler om både om 
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organisering, arbeidsmetoder, helse- og sosialpersonell med rett kompetanse og 

tverrsektorielt samarbeid. 

 Brukermedvirkning og pårørendesamhandling 

Framtidens helse- og velferdstjenester skal utvikles sammen med pasienter, brukere og deres 

pårørende. Helse- og omsorgstjenesten må utvikle en aktiv og framtidsrettet 

pårørendepolitikk og utvide denne til å omfatte hele helse- og velferdsfeltet. 

 

Rus og psykisk helse 

Psykiske plager og rusproblematikk er blant de største helseutfordringene i Norge, - med stort behov 

for forbedringer. Det er nødvendig å gjennomføre en kartlegging av behov og analyse av 

utviklingstrekk for å få en helhetlig oversikt over utfordringsbilde innen rus- og psykisk helsefeltet i 

Tromsø kommune. Dette for å ha et grunnlag for å utvikle og utforme et styrket tjenestetilbud. 

 

Rekruttering og kompetanse 

 

Mangfold og inkludering 

 

 

Planbehov 
 

 Overordnet plan/strategi for helse- og velferd 

En overordnet plan som skal ta opp i seg resterende planer som blir temaplaner, eller større 

utredninger. Strategisk styring og retning som skal styre hele tjenesteområdet.  

 

 Strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg 

 

 Rekrutterings- og kompetanseplan 

Ledelse, heltid/deltid, tverrfaglig kompetanse 

 

 Teknologiplan 

 

 Strategi for forebygging, mestring og re-/habilitering 

 

 Rus- og psykiatriplan 

 

 Plan for inkludering- og mangfold 

 

 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

 

 Pårørendestrategi 
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Otium bo- og velferdssenter.                                  Illustrasjon: HRTB Arkitekter  
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5.3 Barn og unges oppvekst 
 

Hovedmål fra kommuneplanens samfunnsdel:  
Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge. 

 

Utfordringer 

 

Tidlig innsats og styrking av helsetjenestene til barn og unge 

For å snu noe av utviklingen med en økende andel yngre med behov for helse- og omsorgstjenester, 

må tidlig innsats og forebygging vektlegges. Det gjelder særlig for barn og unge med risiko for å 

utvikle helsemessige og sosiale problemer. Nyere forskning gir et sikrere kunnskapsgrunnlag om 

risikofaktorer relatert til oppvekst. Det er fra statlig hold utarbeidet handlingsplaner relatert til 

barnefattigdom, vold i nære relasjoner, foreldrestøttene, barn som pårørende. Disse skal følges opp i 

kommunen. Det er også gjort lovendringer som får betydning for arbeidet. Det gjelder bl.a. lov om 

barneverntjeneste, ny lov om helse– og omsorgstjenester og folkehelselov fra 2012.  

 

Sentrale myndigheter har økt kommunerammen til skolehelsetjenesten. I 2016 er rammen ytterligere 

økt til skolehelsetjeneste og helsestasjonstjenester med øremerkede tilskudd.vii Det skal satses på 

helsestasjons– og skolehelsetjeneste i tråd med Meld. St.26 (2014 – 2015) Framtidens 

primærhelsetjeneste.  

 

Kunnskap og kvalitet i skolen 

Tromsøskolen har gjennom flere år oppnådd gode resultater på eksamen og i nasjonale 

kartleggingstester sammenlignet med resten av landet. Det må være en ambisjon at Tromsø 

kommune, med sin størrelse og tilgang på god faglig kompetanse, skal oppnå gode resultater. 

Likevel er det slik at kommunen står overfor en rekke utfordringer som det må tas tak i: 

- Spesialundervisning. Kommunen bruker store ressurser på spesialpedagogiske tiltak. 

Samtidig er behandlingstiden på PPT for lang. Tidlig innsats og økt fokus på gode tiltak 

innenfor ordinær opplæring må vektlegges. Kommunens planer for spesialundervisning må 

oppdateres. Arbeidet med å gi flere elever til opplæringstilbud innen ordinær opplæring må 

fortsette, for å redusere behovet for spesialundervisning. 

- Minoritetsspråklige elever. Antall elever med minoritetsspråklig bakgrunn har økt de siste 

årene. Det er viktig å kunne sette i verk rask og kvalitativt god språkopplæring. Det må 

vurderes om denne utfordringen skal dekkes gjennom en egen plan eller knyttes inn i andre 

planer som f.eks. Plan for arbeid med utsatte barn og unge. 

- Skolestruktur. Det skjer endringer i bosettingsmønsteret i kommunen både ved fortetting i 

sentrale områder og utbygging av nye store områder. Det er startet et utredningsarbeid knyttet 

til skolestruktur, i tillegg er arbeid med en skolebehovsplan igangsatt. I denne forbindelse vil 

det være aktuelt å vurdere revisjon av Kunnskapsskoledokumentet. 

 

Full barnehagedekning med læring i fokus 

Innenfor barnehagesektoren oppfyller Tromsø kommune kravet om full barnehagedekning. Som en 

følge av befolkningsveksten forventes en økning i etterspørselen etter barnehageplasser. Arbeidet 

med kapasitetsøkning og kvalitet må fortsette i tråd med vedtatte planer. Den utfordringen som ligger 

i at det blir flere minoritetsspråklige barn må også vurderes. 
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Planbehov 

 Strategisk plan for forebyggende og helsefremmende tiltak for barn og unge  

Sektorovergripende tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å kunne nå mål om bedre helse- og 

velferdstjenester for barn og unge. 

 

 Strategiplan mot mobbing i barnehager og skoler 

Kommunen skal drive et kontinuerlig arbeid for å motvirke mobbing i barnehager og skoler. 

Planverket og verktøykassen må gjennomgås jevnlig for vurdering av behov for 

endringer/tilpasninger. 

 

 Plan for skolehelsetjenesten 

Skolehelsetjenesten og helsestasjonstjenestene trenger et overordnet styringsdokument å navigere 

etter og evaluere ut fra. Nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjon 0-5 år og en fellesdel som 

omhandler virksomhetens drift i de tre tjenesteområdene; helsestasjon, skolehelsetjenesten og 

helsestasjon for ungdom, er på høring. Et plan for skolehelsetjenesten må ta utgangspunkt i disse nye 

retningslinjene. 

 

 Barnehagebehovsplan 

For å opprette full barnehagedekning også i fremtiden må den samlede barnehagekapasiteten øke i 

takt med etterspørselen. 

 

 IKT-strategiplan for barnehager 2014-2016 

Planen gjelder ut 2016. Revisjon av planen for perioden 2017-2019 må gjennomføres. 

 

 Felles kompetanse og kvalitetsutviklingsplan for kommunale og private barnehager 

Revisjon av eksisterende planverk og inkludering av de private barnehagene i planarbeidet. 

 

 Skolebehovsplan  

Kommunen er i stadig vekst og endring. Det må pågå et kontinuerlig arbeid knyttet til vurdering av 

skolekapasitet i forhold til behov i de ulike deler av kommunen. Skolebehovsplanen må omfatte både 

behov for nybygg og behov for utbedringer og utbygginger ved de eksisterende skolene.  

 

 Kunnskapsskolen – grunnlagsdokument for skolebygg 

Kunnskapsskoledokumentet danner grunnlag for den arealmessige utformingen av nye skolebygg i 

kommunen. Det ble vedtatt i 2012, men det er nå behov for å gjøre endringer/tilføyelser. 

 

 Kvalitetsutviklingsplan for skolene i Tromsø  

Kvalitetsutviklingsplanen ble vedtatt i 2015. Planen viser satsningsområdene for Tromsøskolen og 

det arbeidet som skal foregå ute på skolene. Dette krever kontinuerlig oppfølging. 

 

 IKT-strategiplan for skolene 

Planen krever jevnlig revisjon. 
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Ny Sommerlyst ungdomsskole                                                                                                          Illustrasjon: Econor 

 

  



19 

 

5.4 Naturressurser og miljø 
 

Hovedmål fra kommuneplanens samfunnsdel:  
Kommunens sterke vekst skal møtes på en bærekraftig og miljøvennlig måte, med en infrastruktur 
som er robust mot de forventede klimaendringene. 
 

Utfordringer 
Kommuneplanens samfunnsdel omtaler utfordringer for området naturressurser og miljø: «Det 

handler om nødvendigheten av å få kommunesamfunnet til å bevege seg i retning av et bærekraftig 

samfunn i alle ledd og sektorer. Men det handler først og fremst om svarene kommunene skal ha 

klare på utfordringene et klima i endring vil stille, samt om å utnytte mulighetene endringene kan by 

på.» (Side 51) 

 

I de nasjonale forventningene til kommunal planlegging, som er nevnt tidligere i dokumentet, er det 

lagt stor vekt på bærekraftig areal- og samfunnsutvikling samt attraktive og klimavennlige by- og 

tettstedsområder. Disse føringene må tas med i videre planarbeid. 

 

Grunnlaget for planarbeid på området naturressurser og miljø er også gitt i nye politiske føringer; 

tiltredelseserklæringen til byrådet 2015. Der er en av hovedmålsettingene å redusere utslipp av 

klimagasser med 50 % mot 2030 (i forhold til basisåret 1991) samt å dekke økende transportbehov 

med gange, sykling og kollektivtrafikk. Sistnevnte vil ikke redusere utslippene tilstrekkelig dersom 

det ikke samtidig satses på å erstatte fossilt drivstoff med elektrisk drift og/eller biodrivstoff. Mange 

av forslagene i handlingsplan for miljø må sees i sammenheng med handlingsplanen til Transportnett 

Tromsø. Det gjelder bl.a. forslag til innføring av annen form for brukerfinansiering enn fra 

drivstoffavgiften. Handlingsplan for Transportnett Tromsø gir grunnlag for søknad om bymiljøavtale 

med forslag til finansiering. Målet er 50 % mer miljøvennlig transport i 2030. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel viser til utfordringer innen naturmangfold, og at kommunen skal 

legge vekt på forvaltninga av dette gjennom bruk av naturmangfoldslovens prinsipper i 

arealplanlegging- og forvaltning. Artskartleggingen må forbedres og kommunen har fått statlige 

føringer på å lage en forvaltningsplan for elgbestanden.  

 

Klima og miljødepartementet har sendt NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder, ut på høring 

med frist 3. mai 2016. Det er utredet og fremmet forslag til tilfredsstillende og tydelige 

rammebetingelser for håndtering av overvann i byer og tettsteder. Dette ut fra både dagens klima og 

følger av forventede klimaendringer. Det pekes bl.a. på at kommunene bør ha en overordnet 

overvannsstrategi, og at konsekvenser av nedbør, herunder av økende nedbørsmengder, bør inngå 

som et særskilt tema i kommunens planstrategi. Med økt urbanisering og fortetting i kommunens 

byområde er dette viktig. Det foreslås utarbeidelse av en kommunedelplan med overvann som tema. 

Arbeidet bør startes høsten 2016 med sikte på ferdigstillelse i 2018. 

 

En del av problemstillingene i «overvannsplanen» vil måtte sees i sammenheng med øvrige 

utfordringer for vann og avløp. Kommunen har nå dispensasjon fra sekundærrensekravet. Dersom 

det faglig er mulig å gjennomføre, ønsker kommunen å få utredet hva som vil være resipientenes 

tåleevne innenfor gjeldende primærrenseregime. Det vil være også behov for synliggjøring av 

utfordringer for VA-infrastrukturen i forhold til fremtidige byplangrep. Hovedplan for vann og avløp 

ble vedtatt i kommunestyret i 2015, men foreslås satt opp til revisjon mot slutten av denne 

valgperioden. Revisjonen bør gjennomføres i løpet av 2018-2019. 
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Planbehov 
 

 Hovedplan for klima, miljø og energi 

I Planstrategi 2012-2015 ble det bestilt en ny Hovedplan for klima, miljø og energi. Planen skal være 

ferdig til sommeren 2016 og vil være en tiårsstrategi og et grunnlag for videre arbeid. Den vil 

inneholde en lang rekke forslag til tiltak som må konsekvensvurderes og saksbehandles for senere 

prioritering og finansiering. Hovedplan for klima, miljø og energi vil inneholde noen punkter som 

allerede nå bør vurderes inn som delplaner i planstrategien:  
- Plan for etablering av miljøledelse med miljøsertifisering av rådhuset, og gradvis «alle» 

underliggende enheter i kommunen. 

- Plan for styrking av det kommunale miljøvernansvaret. 

- Plan for omlegging av kjøretøy- og anleggsmaskinparken til drift på elektrisitet og klimanøytralt 

drivstoff. 

 

 Forvaltningsplan for elgbestanden 

Det er et statlig krav gjennom forskrift om forvaltning av hjorteviltviii som i § 3 sier: «Kommunen 

skal vedta målsettinger for utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt 

på arten(e).» Dette gjelder for Tromsø kommune i forhold til jakt på elg. I planarbeidet må det 

skaffes informasjon om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og 

skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. 

 

 Avfallsplan for småbåthavner 

Alle kystkommuner skal utarbeide en felles avfallsplan for sine småbåthavner og private brygger. 

Dette kommer som følge av endringer i forurensningsforskriftens kapittel 20ix, på bakgrunn av 

direktiv fra EU-kommisjonen.x Det er utarbeidet en egen veileder fra Miljødirektoratet (M-147/2014) 

som hjelpemiddel i arbeidet. 

 

 Kommunedelplan for overvannshåndtering 

Aktuelle problemstillinger som bør vurderes i planen: 

- Klimaendringer og klimatilpasning. Basert på en nedskalert regional modell av framtidige 

klimaendringer; Hvilke utfordringer står byen Tromsø ovenfor innenfor overvannshåndtering? 

- Har kommunen et særpreg som gir spesielle utfordringer eller spesielt gunstige betingelser for å 

lykkes med klimatilpasning av overvannssystem, selv om vi samtidig opplever økt urbanisering og 

fortetting? 

- Hvordan kan blå/grønn faktor for utvikling av byrom/uterom også benyttes i 

overvannssammenheng? 

- Hvilke sektorovergripende modeller for samhandling må utvikles for å integrere 

overvannsplanleggingen i byplanleggingen?  

 

 Kommunedelplan for vannforsyning og avløpshåndtering (Tidligere kalt Hovedplan vann og 

avløp) 

Aktuelle problemstillinger som bør vurderes i planen: 

- Klimaendringer og klimatilpasning. Basert på en nedskalert regional modell av framtidige 

klimaendringer: Hvilke utfordringer står Tromsø kommune ovenfor innenfor vannforsyning med 

fokus på kildekapasitet og vannkvalitetsutvikling? 

- Hva betyr kommunale utbyggingsprogram og utvikling av knutepunktstrategi for framtidig 

investeringsprofil innen vannforsyning og avløps- og overvannshåndtering? 

- Vil forholdet mellom resipientkapasitet for mottak av organisk materiale fra kommunale 

utslipp/utslipp fra næringsvirksomhet og demografisk utvikling/utbyggingsområder/næringsutvikling 

gå i retning av sekundærrensing? 
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Både fjell og fjære er viktige turmål for helse og trivsel.  
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5.5 Areal og transport 
 

Hovedmål i arealplanforslaget som ble lagt frem for kommunestyret i 2015: 
Arealplanleggingen skal sikre en robust byutvikling gjennom transformasjon i eksisterende 
byggeområder og fastsetting av nye områder, slik at bydelene supplerer hverandre. Det skal sikres 
gode forbindelser for både gående, syklende og kollektivreisende. 
 

Utfordringer 
 

De nasjonale forventningene til kommunal planlegging legger stor vekt på bærekraftig utvikling. 

Forventingene omfatter bl.a. naturmangfold, friluftsliv, kulturminner, bærekraftig næringsutvikling, 

areal til fiskeri- og havbruk, senterstruktur, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging etc. 

Forventningene til kommunenes arealpolitikk er mange, planstrategien vil fremheve noen viktige 

utfordringer for planleggingen i valgperioden.  

 

Momenter fra forrige kapittel om naturressurser og miljø, er også sentrale i arbeidet med tema areal 

og transport. Kommuneplanens arealdel er omtalt i kapittel 2. Tidligere vedtak og styringssignaler 

med betydning for planstrategien 

 

Samordning 

Det er i gjeldende kommuneplan tilstrekkelig boligareal for en boligbygging de neste 30-40 år. 

Behovet for overordnet areal-, bolig- og transportplanlegging ligger nå mest på samordning og 

gjennomføring. Det må etableres gode rutiner for kommunens tilretteleggingsrolle for utbygging, og 

kommunens eget utbyggingsbehov for skoler og annen sosial og teknisk infrastruktur. Med grunnlag 

i vedtatt samfunnsdel og arealdel til kommuneplanen må det settes i gang planlegging for å håndtere 

byveksten på en bærekraftig, miljømessig og kostnadseffektiv måte. Det skal derfor utarbeides en 

utbyggingsplan i valgperioden. 

 

Planlegging i knutepunkter 

De planbehovene som er beskrevet over under kapittel 5.4 er alle «beslektet» i en samordnet areal-

bolig- og transportstrategi. Det er også nødvendig å sette inn planressurser i de viktigste områdene i 

denne strategien. Knutepunkt er beskrevet i forslag til kommuneplanens arealdel. De viktigste er: 

- Tromsø sentrum 

- Breivika 

- Langnes 

Dernest vil store bydeler kreve planlegging for økt bygging av boliger og offentlige tjenester for å 

spille rollen som knutepunkt. I denne forbindelse tenkes det særlig på: 

- Tromsdalen 

- Kroken 

- Kvaløysletta-Storelva 

Breivika som knutepunkt vil bli planlagt i samarbeid med universitetet, Statens vegvesen og Troms 

fylkeskommune gjennom en områderegulering. Bedre utnytting av arealene på universitetsområdet 

vil inngå i dette. 

 

Kommunedelplan for Stakkevollveien Byutviklingsområde 

Etter oppdrag fra byrådet skal denne planen legges ut til offentlig ettersyn allerede før sommeren 

2016. Den tas inn i planstrategien fordi området vil være et satsingsområde for videre utvikling i lang 
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tid framover. Området vil utgjøre et viktig bindelegg mellom knutepunkt sntrum og knutepunkt 

Breivika. Bygging av kollektivfelt i begge retninger på Stakkevollveien (Tromsøpakke III) 

understreker denne satsingen. 

 

Utfordringer for Tromsø sentrum 

Det er nye utfordringer for Tromsø sentrum siden sentrumsplanen ble vedtatt i 2008. Det trenges en 

tydeliggjøring av forholdet mellom forretning, kontor, restaurant og tjenesteyting på den ene siden, 

og boliger på den annen side. Andre momenter er: 

- Bedre bestemmelser knyttet til verneverdig bebyggelse av nasjonal interesse. 

- Tydeliggjøring av utnyttelse. 

- Bestemmelser om byggehøyder. 

- Konkretisering av gater og offentlige uterom. 

- Revisjon og mulig omfordeling av gategrunn mellom ulike transportformer. 

 

Transportnett Tromsø 

Gjennom arbeidet i prosjektet «Transportnett Tromsø» som legges fram til behandling i 

kommunestyret juni 2016, skal det legges grunnlag for å forhandle om en bymiljøavtale med staten. 

Dette er en ordning som gir mulighet for statlig del-finansiering til transporttiltak i de ni største 

byene i Norge. Med 50 % statlig finansiering kan det være en total ramme på 3-6 milliarder kr. Det 

er to vilkår: Veksten i privatbilkjøring skal stoppe på 2014 nivå og 50 % av finansieringen skal skje 

ved trafikantbetaling. Det er usikkert når Tromsø kan komme i posisjon til å forhandle om en avtale. 

De fire største byene i Norge er prioritert. Inntil forhandlingene starter er det ordinære bevilgninger 

og belønningsordningen som kan finansiere tiltak i henhold til planene. 

 

Natur- og friluftsområder 

I kommuneplanens samfunnsdel kapittel 3.2.3 Kultur, idrett og friluftsliv omtales viktigheten av å 

tilrettelegge for å utnytte friluftsmulighetene både med tanke på bedre folkehelse, bolyst og det å 

videreutvikle en attraktiv friluftskommune. Kommunen må sikre viktige bostedsnære friområder for 

allmennheten og fremtidige generasjoner, det gjelder også fjæraområder. Det er spesielt viktig å sikre 

områder som gir barnehage- og skolebarn nær tilgang til friområder. Det er derfor foreslått 

utarbeidelse av en forvaltningsplan for Tromsømarka. 

 

Tromsø kommune er rik på kulturminner 

Tromsø er den eneste byen i Nord-Norge som kom gjennom 2. verdenskrig uten omfattende skader. 

Det gir det gamle bysentrumet en urban tidsdybde som er unik i landsdelen. Derfor er Tromsøs 

samling av trehus fra slutten av 1700-tallet frem til 2. verdenskrig en del av Riksantikvarens 

nasjonale kulturminneinteresser i by xi, sammen med moderne arkitekturikoner som Tromsdalen 

kirke og Tromsøbrua. Kommunen har også en mengde kulturminner fra steinalderen til i dag, som 

viser den nordnorske fiske- og fangstkulturen, og et levende kystmiljø. Disse kulturminnene har vi i 

mindre grad oversikt over, og det er et behov for en kulturminneplan som omfatter hele kommunen. 

Tap av kulturminner er tap av ikke-fornybare ressurser, og konsekvensen på lang sikt er at vi mister 

viktige kilder til kunnskap, opplevelser og identitet i vårt nærmiljø. 

 

Kulturminnene i Tromsø kommune er registrert i det nasjonale kulturminneregisteret Askeladden, i 

det nasjonale SEFRAK-registeret og i kommunens egen oversikt over bygninger som har et formelt 

vern, dvs. fredet etter kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven.  
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Planbehov 
 

 Kommuneplanens arealdel 

Den siste revisjonen av kommuneplanens arealdel fra 2015 skal gjøres rettskraftig i 2016.  

(Se kapittel 2.2 Kommuneplanens arealdel) 

 

 Utbyggingsplan 

I Boligpolitisk handlingsplan ble det vedtatt at det skal lages en utbyggingsplan for å samordne 

boligbehov, arealplanlegging og prioriteringer i økonomiplan. Kommuneplanens samfunnsdel slår 

fast at byveksten skal konsentreres til områder der sosial og teknisk infrastruktur er på plass og at 

utbyggingsplaner bør brukes som styringsverktøy i det langsiktige boligpolitiske arbeidet. 

 

 Kommunedelplan for Stakkevollveien byutviklingsområde 

Revisjonsbehovet gjelder økning av antall boliger og større satsing på området mellom knutepunkt 

sentrum og knutepunkt Breivika. 

 

 Kommunedelplan for sentrum 

Sentrumsplanen som ble vedtatt i 2008, vil bli satt opp til revisjon i planperioden. 

 

 Kommunedelplan for Tromsømarka  

Markagrensa i gjeldende kommuneplan skal tydeliggjøres bedre i bestemmelser til arealdelen. 

Forvaltningsplanen skal omfatte avklaring og retningslinjer for bruken av Tromsømarka i forhold til 

friluftsaktiviteter, dessuten et opplegg for frivillig erverv av grunn blant annet ved hjelp av midler fra 

Miljødirektoratet. 

 

 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 

Kommunedelplan for kulturminner vil inneholde planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer for 

de vernede kulturminnene. En av hensiktene med planen er å få felles bestemmelser for hele 

kommunen, etter gjeldende plan- og bygningslov. Et annet viktig poeng med en kommunedelplan for 

kulturminner er å etablere digitale registre og søkbare oversikter. Planprogrammet ble lagt ut til 

offentlig ettersyn i forrige kommunestyreperiode og merknadsbehandlet i 2016.  

 

 Transportnett Tromsø (Bymiljøavtale) 

Det er mange delprosjekter som inngår i Transportnett Tromsø, og noen av disse behandles også som 

egne delplaner: 

- Sykkelstrategi 

- Gåstrategi 

- Handlingsplan for trafikksikkerhet 

- Parkeringsplan 

- Kollektivplan 

- Kommunalt vegnett 

- Strategi for uterom i Tromsø sentrum 

- Støv og støy 
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Nye urbane boligområder i utvikling. 
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6. En samlet planoversikt 
 

Etter plan- og bygningslovens § 10-1 om planstrategi skal det som en del av planstrategien gjøres en 

vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Planoversikten viser hvilke planer som skal 

revideres i valgperioden og hvilke som foreslås videreført. Vurderingene er gjort ut fra de 

utfordringene som er omtalt tidligere i dokumentet. Planoversikten er nyttig både for 

«planhukommelsen» og strukturerende for arbeidet i fireårsperioden.  

 

 

Tromsø kommune utarbeidet den første planoversikten i 

Kommuneplanmelding 1996. Da var 30 planer med i oversikten, foruten 

årsmelding, økonomiplan og organisasjonsinterne planer. Allerede året 

etter måtte ambisjonene dempes. 

 

Gjennomgående forklaringer på utsettelser/forsinkelser: 

- ofte mer kompliserte planoppgaver enn først antatt 

- for stramme tidsplaner i forhold til kapasitet 

- vanskelig å få fristilt fagfolk til overordnet planarbeid 

- «dominoeffekt» når flere deloppgaver blir forsinket 

- enkeltsaker tar mye fokus 

 

 

 

 

Planoversikten ble sist vedtatt som kapittel 8 i Planprogram 2012. 

Oversikten inneholder overordnede og strategiske planer. 

Reguleringsplaner og handlingsplaner av mer organisasjonsintern 

karakter var ikke med. 

 

Det ble lagt vekt på ønsket om færre og kortere planer. Til sammen var 

det satt opp 26 planer. 16 av disse var nye og 29 skulle fases ut. En del 

planer ble foreslått slått sammen til større planer. 

 

En gjennomgang av status viser at erfaringene fra tidligere år også 

gjelder nå. Hoveddelen av planene er forsinket i forhold til oppsatt år 

for politisk behandling. 
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Planoversikten er oppdatert til og med kommunestyremøte 30.3.2016 og byrådsmøte 7.4.2016.  
 
Vedtatte planer  
(årstall for tidligere vedtak) 
 

Sist  
vedtatt 

Nytt 
vedtaks 
år 

Prioritet 
Ny kolonne? 

Vedtaksdato/oppfølgingsvedtak 

Kommuneplan 

 

    

Planstrategi 2016-2019 2012 2016 2016 Kommunestyresak 214, 11.12.2012. 

Kunnskapsgrunnlag: 

Levekårsanalyse 

2012 2017  Kommunestyresak 70, 30.5.2012. 

Vedtak om oppfølging i kommuneplanens 

samfunnsdel side 32, strategipunkt 3. 

Kunnskapsgrunnlag: 

Befolkningsutvikling og 

boligbygging 

2012 2016  Kommunestyresak 138, 29.8.2012 

(Oppdatert våren 2014 til byråder og k.dir.) 

Må oppdateres som grunnlag til utbyggingsplan 

mv. 

Kunnskapsgrunnlag: Ungdata 2015 2018  Kommunestyresak 6, 28.1.2015. 

Vedtak om oppfølging i kommuneplanens 

samfunnsdel side 37, strategi 2. 

Kunnskapsgrunnlag: 

Folkehelseoversikt 

NY 2016  Lovkrav etter folkehelselovens § 5. 

Planprogram - kommuneplanens 

samfunnsdel 

2014 2016  Kommunestyresak 168, 29.10.2014. 

Kommuneplanens samfunnsdel  
(1987, 1999, 2007) 

2015 2017  Kommunestyresak 123, 26.8.2015. 

 

Kommuneplanens arealdel 
 

Tidligere todelt: 

1. Byområdet/bynære soner (2000, 

2002, 2007, 2012)  

2. Distrikt (2000, 2007, 2008) 

2011 

 

 

 

2016  Kommunestyresak 195, 28.11.2012. 

Kommunestyresak 48, 30.3.2016. Om ny 

behandling av planforslag etter kommunestyresak 

122, 26.8.2015. 

Tema- og sektorovergripende 

planer: 

Samfunns- og næringsutvikling 

 

    

Internasjonal strategiplan 2015 2016  Kommunestyresak 158, 30.9.2015. 

Strategisk næringsplan for 

Tromsø-regionen 

 2017  Videreutvikles til en plan for Tromsøregionen: 

Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø. 

Strategisk næringsplan 2014-

2020 for Tromsø kommune 

 

 

2014 -  Kommunestyresak 185, 26.11.2014. 

 

Marin og maritim næringsplan NY 2017   

Petromaritim strategiplan 2013 -  Kommunestyresak 66, 18.6.2013. 

Kommunedelplan for kultur 
(1987, 2001, 2007) 

 2016  Legges frem våren 2016. 

Kunstplan  2013 -  Kommunestyresak 13, 27.2.2013. 

Kommunedelplan for idrett og 

friluftsliv  
(1995, 2000, 2005, 2010) 

2014 2017  Kommunestyresak 94, 18.6.2014. 

 

Landbruksplan (2002) 2013 -  Kommunestyresak 39, 24.4.2013. 

Biblioteksplan (2006) 2014 2019  Kommunestyresak 44, 26.3.2014. 

Velferd og helse     

Strategi for utvikling av 

eiendommer til helse og omsorg 

2013 2018?  Kommunestyresak 118, 25.9.2013. 

Boligpolitisk handlingsplan  
 

Tidligere plan som inngår: 

Boligsosial handlingsplan (2007, 

2009) 

2015 -  Kommunestyresak 70, 29.4.2015. 

 

Overordet plan for helse og 

velferd 

 ?   
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Tidligere planer som skal inngå: 

-Handlingsplan for eldreomsorgen 

(Tidligere vedtatt 1992, 2998, 2001, 

2003, 2006) 
- Demensplan (2012, møte 30.5.12, 

sak 73) 

-Plan for koordinering av tjenester. 

Overordnet plan for personer med 

behov for langvarige og 

sammensatte tjenester. (2008) 

-Handlingsplan for tjenester til 

utviklingshemmede (2006) 

-Handlingsplan for psykisk 

helsearbeid (1998, 1999, 2002, 2005, 

2008) 
-Handlingsplan mot diskriminering 

av lesbiske, homofile, bifile og 

transpersoner (2008, 2010 orientering 

28.4.10, k.sak 52) 
-Plan for ergoterapi- og 

fysioterapitjenesten (2013 19.6.13, 

k.sak 85) 

Rusmiddelpolitisk 

handlingsplan  
(1996, 2000, 2005, 2008) 

2012 2016  Kommunestyresak 72, 30.5.2012 

Kommunestyresak 64, 30.3.2016 Statusrapport 

Overordnet plan for beredskap 

og krisehåndtering (2001, 2004) 

- Beredskapsplan for 

miljørettet helsevern 
 

Inngår: 
- Plan for helsemessig og sosial 

beredskap (2012-11.12.12, sak 

231) 

- Beredskapsplan for kultur- og 

fritidssektoren (2012 – 

11.12.12, sak 232) 

2015 

 

NY 

 

 

2016  Kommunestyresak 14, 28.1.2015. 

 

 

Plan mot vold i nære relasjoner 2010 2016   

Overordnet kvalitetsplan for 

helse og omsorg 

 2016  Kommunestyresak 22, 17.2.2016 - UTSATT 

Strategiplan for rekruttering og 

kompetanse i pleie og 

omsorgstjenesten  

2010 ?  Løpende oppdatering. 

Kommunestyresak 153, 15.12.2010. 

Pårørendestrategi NY ?  Vedtak om utarbeidelse i kommuneplanens 

samfunnsdel side 27, strategi 6. 

Teknologiplan NY ?   

Strategi for forebygging, 

mestring og re-/habilitering 

NY ?   

Rus- og psykiatriplan NY ?   

Plan for inkludering og 

mangfold 

 ?   

Barn og unge     

Strategisk plan for 

forebyggende og 

helsefremmende tiltak for barn 

og unge 
 

Inngår: 

Plan for forebyggende barnevern 
(1994, 1999) 

NY 2017  Se rapport forvaltningsrevisjon, kommunestyresak 

78, 27.5.2015. 

Strategiplan mot mobbing i 

barnehager og skoler (2004, 2009, 

2012)  

2014 2018  Kommunestyresak 99, 18.6.2014 
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Plan for skolehelsetjenesten 
(1998) 

 2017   

Barnehagebehovsplan 
(1997, 2005) 

2012 2016  Kommunestyresak 213/2012, 11.12.12 

 

IKT-strategiplan for barnehager 

2014-2016 

2014 2017  Kommunestyresak 152/14, 24.9.2014 

Kommuneplanens samfunnsdel kapittel 5.2.3, 

strategi 3 (side 39)  

Felles kompetanse og 

kvalitetsutviklingsplan for 

kommunale og private 

barnehager 

 

Inngår: 

Kvalitetsutviklingsplan for 

barnehagene 

NY 

 

 

 

 

 

2012 

2016   

 

 

 

 

 

Kommunestyresak 166/2012, 31.10.12 

 

Skolebehovsplan (1995, 2000, 

2008)  

2008 2017   

Kunnskapsskolen – 

grunnlagsdokument for 

skolebygg  

2012 2017  Kommunestyresak 224, 12.12.12. 

Kvalitetsutviklingsplan for 

skolene i Tromsø  

2015 2019  Kommunestyresak 87, 27.5.2015. 

IKT-strategiplan for skolene  2016   

Naturressurser og miljø     

Hovedplan for klima, miljø og 

energi 
 

Inngår: 

Handlingsplan for miljø (2001, 2007) 

Klima- og energiplan (2003, 2008, 

2011-evaluering k.sak 33, 30.3.2011) 

 2016  Jf. Henvisning i kommuneplanens samfunnsdel 

kapittel 6. Naturressurser og miljø. (Planen har 

vært ute på høring i 2015 og er nå under justering.) 

Plan for etablering av 

miljøledelse og 

miljøsertifisering av rådhus m.v. 

NY 2016  (Forslag i hovedplan for klima, miljø og energi.) 

Plan for styrking av det 

kommunale miljøvernansvaret 

NY 2016  (Forslag i kovedplan for klima, miljø og energi.) 

Plan for veiprising NY 2017  (Forslag i hovedplan for klima, miljø og energi.) 

Egen plan? Inngår pr tiden i TNT, og er en del 

av handlingsplanen 

Plan for maskinpark- NY 2017/20

18? 

 (Forslag i hovedplan for klima, miljø og energi.) 

Forvaltningsplan for 

elgbestanden 

NY 2017  Statlig pålegg, jf. forskrift om forvaltning av 

hjortevilt.  

Avfallsplan for småbåthavner NY 2016  Statlig pålegg, jf. forurensningsforskriften.  

Kommunedelplan for 

overvannshåndtering 

NY 2018   

Kommunedelplan for 

vannforsyning og 

avløpshåndtering (Tidligere kalt 

Hovedplan for vann og avløp 

 
Inngår: 

Hovedplan vannforsyning (1991, 

2002, 2007) 
Hovedplan avløp og vannmiljø 
(1993, 2000, 2005, 2009) 

2015 2019  Kommunestyresak 129, 26.8.2015.  

 

Areal og transport 

    

Kommunedelplan 

Stakkevollveien 

byutviklingsområde – plan 253 

 2016  Byrådssak 89, 19.3.2015. 
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Tidligere plan: 

229 - Kommunedelplan for 

Stakkevollveien og Tromsømarka 

(2010) 

 

 
Kommunestyresak 60, 26.5.2010. 

Kommunedelplan for Tromsø 

sentrum  

2008 2018  Kommunestyresak 116, 11.6.2008. 

Forvaltningsplan for 

Tromsømarka 

NY 2017  Vedtak om utarbeidelse i kommuneplanens 

samfunnsdel side 19, strategi 2d, f og g. 

Kommunedelplan for 

kulturminner og kulturmiljø 

NY 2017  Planprogrammet har vært på høring, jf.: 

Byrådssak 279, 10.9.2015.  

Interkommunal kystsoneplan for 

Tromsøregionen 

2015   Kommunestyresak 152, 30.9.2015. 

Transportnett Tromsø  

Delplaner: 

- Sykkelstrategi 

- Gåstrategi 

- Handlingsplan for 

trafikksikkerhet 

- Parkeringsplan 

- Kollektivplan 

- Kommunalt vegnett 

- Strategi for uterom i Tromsø 

sentrum 

- Støv og støy 

 
Tidligere planer:  

Tromsøpakke 3 (2012) 

Konseptvalgutredning for Tromsø 
(2011) 

Transportplan for Tromsø (2008) 

Kommunedelplan for 

trafikksikkerhet (2005) 

Kommunedelplan for gående og 

syklende (1999) 

 

 

 

 

2016 

2016 

2016 

2016 

 (Stikkord: Bymiljøavtale) 

 

Kommunestyresak 45, 30.3.2016 

Kommunestyresak 46, 30.3.2016 

Planen er på høring, merknadsfrist 5. april 2016. 

(Parkeringsnorm – en del av arealdelen 2015-2026, 

som behandles på nytt i 2016.) 

 

Utbyggingsplan NY 2017  Vedtak om utarbeidelse i Boligpolitisk 

handlingsplan og i kommuneplanens samfunnsdel 

kapittel 5.2.6.3, strategipunkt 3. (Side 48) 
Kommuneorganisasjonen     

Arbeidsgiverstrategi 2013 2016  Kommunestyresak 1, 30.1.2013. 

Lønnspolitisk handlingsplan 2014 2016  Byrådssak 203, 18.6.2014. 

Rekrutteringsplan 2013 ?  Byrådssak 370, 11.12.2013. 
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Sluttnoter 
                                                      

 
i Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2029, kapittel 4.2.4 Folkehelse. 
ii Kystens hus-erklæringen ble presentert 30.9.2015 og lagt frem for kommunestyret 28.10.2015, sak 185. 
iii Byrådets tilleggsforslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, kapittel 2 Byrådsleders forord. (Side 4.) 
iv Byrådets tilleggsforslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019, kapittel 4 – punkt 14. (Side 7.) 
v Se Kommuneplanens samfunnsdel kapittel 4.2.5 (side 33) og 5.2.7 (side 49). 
vi Kunnskapsgrunnlaget 2015. Se: http://www.tromsfylke.no/Tjenester/Planlegging/Regionale-planer-og-strategier 
vii Se brev datert 18.12.15 fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
viii Forskrift om forvaltning av hjortevilt. Ikrafttredelse 8.1.2016. 
ix Forskrift om begrensning av forurensning. Sist endret 1.1.2016. 
x EU-kommisjonen 27.11.2000, direktiv 2000/59/EF «skipsavfallsdirektivet». 
xi Dette kan vises i «NB!-registeret», som er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har 

nasjonal interesse. 


