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HVORFOR PLANSTRATEGI?

Kommunal planstrategi
Planstrategien er et lovbestemt arbeid etter plan- 
og bygningsloven § 10-1. Formålet med den kom-
munale planstrategien er å klargjøre og prioritere 
hvilke planoppgaver kommunen bør gjennomføre 
i den kommende valgperioden, for å legge til rette 
for en ønsket utvikling. Planstrategien skal være 
et politisk verktøy for å drøfte utfordringsbildet 
kommunen står overfor og basert på denne drøf-
tingen, gi prioriteringer og føringer for kommu-
nens planleggingsaktivitet.

Planstrategien  bør  være  tydelig  på utfordrin-
gene, men kritisk til planbehovet. Planstrategien 
skal ikke vedta nye mål og tiltak for kommunen, 
men peke ut hvilken retning utviklingen av kom-
munen skal gå i.

Samtidig er planstrategien et godt verktøy for å 
vurdere plansystemet i kommunen, hvilke planre-
surser som finnes og det samlede planbehovet i 
valgperioden. Planstrategien kan brukes til å ryd-
de opp i planregisteret.

Gjennom arbeidet med planstrategien skal kom-
munen innhente synspunkter fra statlige og re-
gionale organer og nabokommuner. Bred med-
virkning og allmenn debatt bør det også legges 
opp til og brukes som grunnlag for behandlingen. 
Forslaget til kommunestyrevedtak skal offentlig-
gjøres minst 30 dager før bahandlingen i kommu-
nestyret.

En viktig del av planstrategien er at kommunesty-
ret skal ta stilling til om kommuneplanen skal re-
videres eller videreføres.

”Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett 
år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.”

jf. pbl § 10-1

Fremdriftsplan planstrategi 2020-2023 Måned/år
Oppstart av arbeid november 2019
1. behandling i formannskapet mars 2020
Høring av forslag mars-april 2020
Behandling av innspill april 2020
2. behandling i formannskapet april 2020
Vedtak i kommunestyret juni 2020

Fremdriftsplan
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UTVIKLINGSTREKK

”Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyt-
tet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 

sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperi-
oden.”

jf. pbl § 10-1

Kunnskapsgrunnlag
Kåfjord kommune ved kommunaldirektør, næ-
ringskonsulent og kommuneplanlegger utarbei-
det i 2019 et notat om befolkning- og nærings-
utvikling. Dokumentet tar for seg statistiske 
utviklingstrekk og fremskrivinger innenfor be-
folkning og arbeid i kommunen. Notatet danner 
et beslutsningsgrunnlag for de kommende årene 
og vil bli lagt til grunn for store deler av plan-
arbeidet som skal gjennomføres. I det følgende 
presenteres utviklingstrekkene kort.

Befolkning
Folketallet i kåfjord er jevnt minkende. Dette har 
pågått i lang tid og ser ikke ut til å stanse i nær 
framtid. Det er et negativt fødselsoverskudd, 
som er større enn netto tilflytting. Fremskivin-
ger viser at kommunen i 2040 vil ligge på rundt 
1800 innbyggere. Demografien kjennetegnes av 
et økende antall eldre i forhold til antall personer 
i yrkesaktiv alder. Kåfjord kommune er allerede 
inne i den såkalte eldrebølgen. 

Balansen mellom folk under og over 67 år vil 
endres i prosentfordeling fra 85-15 i år 2000 til 
65-35 i år 2040. Det relative antall eldre vil altså 
mer enn doble seg. I den samme perioden vil 
antall skolebarn nesten halvveres. Dette stiller 
store krav til utvikiling av tjenestetilbudet til de 

mange eldre, samtidig som det vil være utfordrin-
ger knyttet til oppvekstsektoren med få barn i en 
utstrekt kommune. Utdanningsnivået stiger jevnt 
og ligger generelt et hakk under Nord-Troms som 
helhet. Inntektsnivået i Kåfjord er svært lavt sam-
menlignet med Troms fylke, landsdelen og landet 
forøvrig.

Næring
Næringslivet i Kåfjord kommune opplever i liten 
grad nyetableringer i de tradisjonelle næringene 
som jordbruk og fiske. Færre aktive gårdsbruk og 
mer utleie av matjord er tydelige symptomer på 
dette. Det har ellers vært god vekst innen bygg 
og anlegg de siste årene hjulpet av store offentlig 
finansierte prosjekter i kommunen. 

Det er lav omsetning i varehandelen. Antall kro-
ner brukt per innbygger er halvparten av nabo-
kommunen Nordreisa. Dette tyder på stor han-
delslekkasje fra kommunen. Reiselivsnæringen 
har opplevd en omsetningsøkning de siste årene. 
Veksten har så langt skjedd i etablerte bedrifter, 
og det er få nyetableringer.

Samferdsel
Kåfjord kommune har godt utbygd infrastruktur. 
Det er bygd ut høyhastighets fibernett i hele kom-
munen til alle husstander. I tillegg er det god mo-
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bildekning med høy hastighet hos de aller fleste 
husstander. Europaveg seks har blitt bygd ut med 
tuneller og oppgradering av veien sør i kommu-
nen. Det blir forhåpentligvis en oppgradering av 
de resterende europavegstrekningene i løpet av 
det kommende tiåret. Med unntak av ytterste del 
av kommunen er det godt med tilgang på strøm.

Strategisk utvikling
Bedriftsattraktivitet
Arbeidsplasser og boligbygging er grunnleggende 
for å skape vekst. Det er mange som må ta et an-
svar for å få til arbeidsplassutvikling. Kommunen 
kan bidra med tilrettelegging av fysisk og teknisk 
infrastruktur, arealer og veiledning. Arealplanleg-
ging vil være en viktig faktor for å få til en ønsket 
og bærekraftig utvikling av kommunen. Ulike 
næringer har ulikt lokaliserings- og arealbehov. 
Tilrettelegging, samferdsel og byggeklare arealer 
vil kunne øke kommunens bedriftsattraktivitet. 
Bedriftsattraktiviteten i Kåfjord kommune og 
utviklingen av denne er avhengig av å svar på 
følgende spørsmål.

Hvilke næringer ønsker vi i Kåfjord og hvor 
ønsker vi at de skal befinne seg?

Hvorfor skal bedrifter etablere seg i Kåfjord?

Hva skal til for å øke antall bedriftsetablerin-
ger?

Bostedsattraktivitet
Tilrettelegging for variert boligbygging i Kåfjord 
vil kunne øke kommunens bostedsattraktivitet. 
Arealbehovet for boliger styres i all hovedsak av 
arbeidsplassutviklingen og befolkningsutviklin-
gen. Husholdningsstørrelsen vil avhenge av de-
mografiutviklingen som også vil være avhenging 
av hviken type arbeidsplasser som skapes i kom-
munen. Å tilrettelegge for et variert boligtilbud 
med leiligheter, rekkehus og eneboliger vil være 

attraktivt for folk i alle deler av befolkningen. For 
å få til økt bostedsattraktivitet må blant annet 
følgende spørsmål besvares.

Hvilke boligbehov har vi og hvor ønsker vi 
utvikling av de ulike boligtypene?

Hvorfor skal folk velge å bosette seg i Kåfjord, 
fremfor der de har sitt arbeidssted?

Hva skal til for å få fremtidige Nord-Trom-
singer og andre arbeidssøkende til å velge å 
bosette seg i Kåfjord?

Hvorfor skal folk som bor i Kåfjord fortsette å 
bo her?

Besøksattraktivitet
Besøksnæringene er arbeidsintensive næringer 
som skaper arbeidsplasser og omsetning lokalt i 
kommunen. Prognosene tilsier at det vil være økt 
etterspørsel etter de typiske turistnæringene i 
Kåfjord i årene fremover. Dette er næringer som 
varehandel, servering, opplevelser, overnatting 
osv. Besøksnæringene skaper, i tillegg til turis-
me, også et større tilbud og en større omsetning 
lokalt. Handelslekasjen blir mindre ved etable-
ring av denne typen bedrifter. En økning i be-
søksnæringer og besøksattrtaktiviteten vil kunne 
komme som et resultat av gode svar på følgende 
spørsmål.

Hvordan kan kommunen jobbe for å øke an-
tallet bedrifter i besøksnæringen?

Hva skal til for å skape attraktive tilbud til 
besøkende?

Hvordan få besøkende til å legge igjen verdier 
i kommunen?
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KOMMUNEPLAN

”Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommu-
neplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres 

uten endringer.”
jf. pbl §10-1

Kommuneplanens samfunnsdel
Kåfjord kommunes samfunnsdel ble vedtatt i sep-
tember 2015. Planen legger føringer for Kåfjord 
kommune frem mot 2027. Kommuneplanens 
handlingsdel rulleres årlig i forbindelse med bud-
sjett og økonomiplan.

Prognosene for hvordan Kåfjord kommune vil ut-
vikle seg i framtiden, har endret seg drastisk siden 
den nåværende planen ble vedtatt.

Det er behov for en komplett rullering av kom-
muneplanens samfunnsdel i denne planperio-
den.

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i juni 2017. 
Planen legger føringer for kommunens arealbruk  
frem mot 2025.

Kommuneplanens arealdel ble utarbeidet av fle-
re forskjellige ansatte i administrasjonen i tillegg 
til innleid konsulenttjenester grunnet utskifting i 
kommuneadministrasjonen. Dette har ført til en 
arealdel av varierende kvalitet og sammenheng. 
Prognosene for utviklingen til Kåfjord kommune 
med tanke på aralbruk har endret seg en del siden 
planen ble vedtatt.

Det er behov for en komplett rullering av kom-
muneplanens arealdel i denne planperioden.

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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PLANBEHOV

”Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangset-
te arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør 

revideres eller oppheves.”
jf. pbl § 10-1

Kåfjord kommunes planbehov 2020-2023

Kommuneplaner

Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 X Kommuneplanlegger Rulleres i valgperioden. 
Oppstart 2020.

Kommuneplanens arealdel 2017 X Kommuneplanlegger Rulleres i valgperioden. 
Oppstart 2021.

Interkommunal kystsoneplan 2015 X Kommuneplanlegger
Kan implementeres i, og 
erstattes av ny KPA om 
det er hensiktsmessig.

Økonomiplan, herunder 
kommuneplanens handlingsdel 2019 X X X X Kommunedirektør

Helhetlig ROS 2015 X Beredskapsrådgiver Planarbeid påbegynt 
2019

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol



Kommunedelplaner

Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023
Utvikling

Kommunedelplan for Djupvik - 
Nordmannvik, parsell Engenes 
- Spåkenes

1995 Utgår Kommuneplanlegger
Erstattes av kommu-
nedelplan for Djup-
vik-Engneset

Kommunedelplan for Djup-
vik-Engneset NY X Kommuneplanlegger

Kommunedelplan for energi og 
klima i Nord-Troms 2010 X Kommunedirektør Utføres av konsulent.

Kommunedelplan for folkehel-
se og fysisk aktivitet 2010 Utgår Kulturkonsulent

Erstattes av kommune-
delplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv, og 
KPS.

Kommunedelplan for idrett, 
fysisk aktivitet og friluftsliv NY X Kulturkonsulent Planarbeid påbegynt 

2019
Trafikksikkerhetsplan 2017 X Beredskapsrådgiver

Oppvekst
Kommunedelplan for oppvekst 
- Kåfjordsekken NY X X Erstatter strategisk 

oppvekstplan mot 2025

Helse
Kommunedelplan for helse og 
omsorg NY X Etatsleder helse Planarbeid påbegynt i 

2019

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol



Reguleringsplaner

Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023
Utvikling

Reguleringsplan for Fossenom-
rådet og deler av fylkesveg 332 NY X Kommuneplanlegger Utarbeidet av konsu-

lent. Vedtas 2020.

Skardalen industriområde og 
småbåthavn 2015 Kommuneplanlegger

Må avklare hvem som 
skal utarbeide og ha 
eierskap.

Tematiske og strategiske planer

Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023
Drift og utvikling

Overordnet tospråklighetsplan 2017 X Språkkonsulent

Planarbeid igangsettes 
når evaluering av sa-
misk språk i Kåfjord er 
gjennomført.

Temaplan for kulturminner NY X Kulturkonsulent Planarbeid påbegynt i 
2019, vedtas 2020.

Kulturplan 1995 X Kulturkonsulent
Plan for friluftslivets ferdsels-
årer NY X Kulturkonsulent

Foto: Georg Sichelschmidt



Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023
Strategisk næringsplan for Kå-
fjord NY X Næringskonsulent

Hovedplan vann 2018 X Ingeniør VVA Rulleres 2022
Hovedplan avløp 1995 X Ingeniør VVA
Hovedplan vei NY X Ingeniør VVA

Oppvekst

Strategisk oppvekstplan mot 
2025 - Kåfjordsekken 2015 Utgår Etatsleder oppvekst

Erstattes av KDP for 
oppvekst

Helse
Strategisk plan for helse og 
omsorg 2013 Utgår Etatsleder helse Erstattes av KDP for 

helse og omsorg.

Plan for rus og psykisk helse NY Etatsleder helse Utføres under KDP for 
helse og omsorg

Smittevernplan NY Etatsleder helse Bakes inn i beredskaps-
plan

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol



Plannavn Vedtatt 
år

Ny plan vedtas år
Ansvar Kommentar

2020 2021 2022 2023

Arkivplan NY X Avdelingsleder ser-
vice/IT

Arbeid har pågått siden 
90-tallet

Overordnet strategisk kompe-
tanseplan for Kåfjord X Kommunedirektør Kan gjøres selv, eller in-

terkommunalt

Medie- og kommunikasjonstra-
tegi/plan NY X Kommunedirektør

Beredskapsplan 2015 X Beredskapsrådgiver

Planstrategiens forhold til andre planer
I tillegg til alle planene som er listet opp i planstrategien har de ulike etatene en rekke planer for mindre 
eller større områder og temaer som etatslederne selv prioriterer etter de behov som til en hver tid ek-
sisterer. Prioriteringen gjøres om nødvendig i samarbeid med de respektive politiske utvalgene.

Reguleringsplaner vedtatt før 20.06.2017, og som ikke ellers er nevnt i kommuneplanens arealdel 2015-
2027 punkt 2.4, oppheves ved vedtak av denne planstrategi. For områder som da ikke er omfattet av 
reguleringsplan, gjelder kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan vedtatt etter KPA 2015-2027.

Foto: Bård Bendik Grøtta Fanghol
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