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Båtsfjord Kommune 
 

Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. 

 

1 INNLEDNING 
 

1.1 Planstrategi 
Båtsfjord kommunestyre har gjennom sitt vedtak om planstrategi besluttet å utarbeide 

samfunnsdel til kommuneplanen. Vedtaket om planstrategi sier følgende om dette: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides på nytt. Den skal sluttbehandles innen 

31.12.2013. I samfunnsdelen skal følgende inngå:  

o Båtsfjord kommunes verdigrunnlag  

o Overordnet ROS-analyse  

o Vurderinger i forbindelse med folkehelse  

o Vurderinger i forbindelse med universell utforming  

o Vurderinger i forbindelse med klimautfordringene og energibruk  

o Minst tre alternative framtidsscenarier for Båtsfjords utvikling  

 

Siste samfunnsdel til kommuneplan for Båtsfjord kommune ble vedtatt i 1992 og har derfor 

ikke lengre noen praktisk verdi.  

 

1.2 Lovgrunnlag 
Plan- og bygningsloven er det juridiske grunnlaget for kommuneplanen. Loven sier følgende 

om hva kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde (materielle krav): 

 

§ 11-2. Kommuneplanens samfunnsdel  
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.  

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i 

kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal 

gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og 

private.  

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som 

angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal 

revideres årlig.  

For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel gjelder §§ 11-12 til 11-15.  

 

Videre sier loven følgende om hvordan arbeidet med planen skal foregå (prosesskrav): 

 

§ 11-12. Oppstart av arbeid med kommuneplan  

Kommuneplanen kan utarbeides samlet eller for samfunnsdel og kommuneplanens 

arealdel hver for seg, jf. §§ 11-2 og 11-5. 

Når planarbeid, herunder revisjon av plan, igangsettes, skal berørte offentlige organer og 

andre interesserte varsles om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Det 



2 
 

skal alltid kunngjøres en melding om dette i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, 

og gjennom elektroniske medier. 

Plan- og bygningsloven krever også at det utarbeides et planprogram i forkant av at selve 

samfunnsdelen blir utarbeidet: 

§ 11-13. Utarbeiding av planprogram  

For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til 

planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med 

varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom 

elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 

Planprogrammet fastsettes av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere myndigheten 

i samsvar med kommunelovens regler. Kommuneplaner med retningslinjer eller rammer 

for framtidig utbygging skal inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse av planens 

virkninger for miljø og samfunn, jf. § 4-2 andre ledd.  

 

1.3 Planprogrammet 
Plan- og bygningsloven har følgende bestemmelser om planprogrammet og dets funksjon: 

 

§ 4-1. Planprogram  

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart 

utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister 

og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli 

særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til 

planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av 

planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. 

Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til planprogram 

vurderer at planen kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, 

skal dette framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram. 

Dersom planen får vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, skal planmyndigheten sende 

forslag til program for planarbeidet til berørte myndigheter i denne staten til uttalelse.  

I planprogrammet skal det altså avklares hva som er de viktigste spørsmålene i planarbeidet, 

hvilke tema som skal konsekvensutredes og hvordan planarbeidet skal legges opp blant 

annet med hensyn til medvirkning.  

Gjennom høringen av planprogrammet skal det komme viktige innspill om planarbeidet fra 

blant annet Fylkesmannen, statlige sektormyndigheter og fylkeskommunen. 
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1.4 Formålet med kommuneplanens samfunnsdel 
I Båtsfjord, som i mange andre mindre kommuner, har mange planer blitt utarbeidet som en 

følge av at staten knytter krav om planverk opp mot tilskudd eller tillatelser innenfor 

forskjellige områder. Som eksempler på dette kan nevnes: 
 

- Krav om detaljert reguleringsplan for sjøområder i indre havn for at Kystverket skal 

utføre mudring 

- Krav om kompetanseplaner for å få tilskudd fra staten til kompetanseheving innen 

forskjellige områder (helse, skole, barnehage) 

- Krav om kystsoneplaner for å få konsesjoner på fiskeoppdrett innenfor 

kommunegrensene 

 

Når slikt planarbeid i tillegg er svært omfattende, tidkrevende og dyrt, får planarbeidet lett et 

noe negativt preg. Kombinert med en generelt lav kompetanse innen planarbeid, både hos de 

ansatte i kommunen og blant politikere og befolkningen generelt, har dessverre de positive 

siden ved god samfunnsplanlegging hatt altfor lite oppmerksomhet i Båtsfjord kommune. 

Planer har blitt sett på som en hindring for utvikling. Det å søke og å bli innvilget 

dispensasjon fra planen har blitt sett på som positivt, og dette har blitt støttet av politikernes 

lite restriktive praksis når det gjelder dispensasjoner. 

 

Det vil være et krevende arbeid å endre disse holdningene til planarbeid og respekt for planer. 

Det er derfor desto viktigere å involvere Båtsfjords befolkning bredest mulig i planprosessen 

slik at vedtatt samfunnsdel til kommuneplanen har aksept og legitimitet lokalt. 

 

Båtsfjord kommune har heller ikke hatt egen stilling som kommuneplanlegger siden slutten av 

1990-tallet. Hver gang det skal utarbeides planer av et større omfang, må vi kjøpe inn 

kompetanse. Dette gir ikke alltid de beste lokale løsningene da den innleide konsulenten ofte 

mangler viktig lokalkompetanse. 

 

Båtsfjord kommunes overordnede mål med kommuneplanens samfunnsdel er: 

 

1. Båtsfjord kommune skal være et trygt og godt sted å bo for alle som ønsker det bl.a. 

ved at: 

- Legge til rette for en best mulig folkehelse 

- Universell utforming blir ivaretatt 

- Kommunale beredskapsplaner er oppdaterte og virksomme 

- Viktige miljømessige hensyn blir ivaretatt 

- Næringslivet styrkes slik at mangfoldet øker og Båtsfjord kommune har 

utfordrede arbeidsplasser å tilby 

- Arbeidsledigheten holdes lav, målsetting under 4,5 % i snitt pr. år for 

planperioden 

 

2. Den skal danne grunnlag og angi mål og retningen for Båtsfjord kommunes arbeid 

med å utvikle Båtsfjord samfunnet bl.a. på følgende måter: 

 

- Båtsfjord befester og styrker sin stilling som fiskerihovedstad 

- Båtsfjord kommune skal avklare sin strategiske holdning til gass/ olje-

virksomhet i Båtsfjord 

- Båtsfjord kommunes kommunale tjenester skal videreutvikles på en slik måte 

at de er et konkurransefortrinn i kampen om arbeidskraft 
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- Øke det generelle utdanningsnivået i Båtsfjord slik at andelen av befolkningen 

over 16 år som har grunnskole som høyeste utdanning skal være på 

landsgjennomsnittet innen 2020 

 

3. Befolkningen øker med minst 20 % innen 2020 

 

Kommuneplanens samfunnsdel skal også: 

 

- Danne grunnlag for alle andre planer i kommunen 

- Gi legitimitet til kommunens planarbeid generelt, både i befolkningen generelt og hos 

politikere og ansatte  

 

1.5 Høring planprogram 
 

Plan- og bygningsloven pålegger (§ 4-1) at planprogrammet sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Videre sier loven: 

§ 11-13. Utarbeiding av planprogram 

For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til 

planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig 

med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom 

elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 

Planprogrammet fastsettes av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere 

myndigheten i samsvar med kommunelovens regler. Kommuneplaner med 

retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging skal inneholde en særskilt 

vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn, jf. § 4-2 andre 

ledd.  

 

Det legges derfor opp til at Båtsfjord kommunestyre 30.01.13 vedtar å sende dette utkastet til 

planprogram, med evt. endringer, på høring etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Høringsfrist settes da til: 01.04.2013. 

 

 

2 OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER 
 

2.1 Statlige og regionale forutsetninger 
Statlige og regionale forutsetninger skal ligge til grunn for kommuneplanarbeidet. Statlige 

forutsetninger for kommunal planlegging kommer som følge av lovverk, rikspolitiske 

retningslinjer, stortingsmeldinger, verneplaner, planer og skriv til kommunene fra 

statlige organ. 

 

Regionale forutsetninger kommer hovedsakelig som følge av fylkeskommunale planer/ 

fylkesdelplaner. 

 

Noen relevante statlige forutsetninger som vil ligge til grunn for arbeidet er: 

 

 Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter og planveileder mm., og annet 

relevant lovverk 
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 Nasjonal Transportplan (NTP) 

 Universell utforming  

 Vanndirektivet 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (kgl. res.) 

 

Regionale forutsetninger er blant annet: 

 

 Regional planstrategi for Finnmark 

 Fylkesplan for Finnmark 

 Regionalt utviklingsprogram (RUP) 

 Øvrige relevante fylkeskommunale planer for Finnmark 

 

 

2.2 Kommunale forutsetninger 
Båtsfjord kommunes planstrategi gir en god kortfattet oversikt over utviklingen i kommunen 

og status for planarbeid. Den inneholder også en del relevant statistikk og andre registerdata 

som ikke tas med her. 

 

 

3 BEHOV FOR UTREDNINGER OG LIGNENDE 
Gjennom Båtsfjord kommunes vedtatte planstrategi er det lagt følgende føringer vedrørende 

utredninger og lignende: 

 

o Båtsfjord kommunes verdigrunnlag  

o Minst tre alternative framtidsscenarier for Båtsfjords utvikling  

 

I tillegg gjennomføres det en innbyggerundersøkelse vedrørende kommunale tjenester.  

 

Det legges derfor opp til at følgende utredninger gjennomføres som grunnleggende 

forutsetninger og premisser for det videre planarbeidet: 

 

 

3.1 Båtsfjord kommunes verdigrunnlag 
Dette vil ikke være en tradisjonell utredning, men det må internt i kommuneorganisasjonen 

gjennomføres en prosess med å avklare Båtsfjord kommuneorganisasjon sitt verdigrunnlag. 

Dette vil bli en viktig premiss for de valg og prioriteringer som gjøres i den videre 

planprosessen. 

 

3.2 Tre alternative framtidsscenarier 
Her utarbeides, med ekstern bistand, tre ulike framtidsscenarier for Båtsfjord. Disse er: 

 

1. Moderat vekst i næringsliv og folketall som en følge av økt verdiskaping innen 

fiskerier 

2. Stagnasjon og nedgang i næringsliv og folketall som en følge av redusert verdiskaping 

innen fiskerier 

3. Sterk vekst i næringsliv og folketall som en følge av økt verdiskaping innen fiskerier 

og supplytjenester til oljenæringen + fornybar energi 
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3.3 Gjennomføring av innbyggerundersøkelse 
For å finne frem til hvordan befolkningen oppfatter de kommunale ytelsene vil vi våren 2013 

gjennomføre en kvantitativ spørreundersøkelse om brukertilfredshet av kommunale 

ytelser. Her vil vi bruke Kommuneforlagets innbyggerundersøkelse i bedrekommune.no. 

Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli utnyttet i det videre planarbeidet. 

 

 

4 UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER 
 

En liten kommune som Båtsfjord har begrensede ressurser både til planlegging 

gjennomføring av tiltak. Derfor er det viktig å ha nøkterne ambisjoner. 

 

Gjennom Båtsfjord kommunes vedtatte planstrategi er det lagt følgende føringer vedrørende 

utfordringer og satstingsområder: 

 

o Overordnet ROS-analyse  

o Vurderinger i forbindelse med folkehelse  

o Vurderinger i forbindelse med universell utforming  

o Vurderinger i forbindelse med klimautfordringene og energibruk  

 

De tre utredningene nevnt ovenfor vil danne grunnlaget for følgende aktuelle 

satsingsområder. Her er tatt med svært mange. Noen av disse kan falle helt bort underveis i 

arbeidet med samfunnsdelen: 

 

4.1 Næringsliv og næringsutvikling 
Båtsfjord kommune har i perioden 2007 – 2012 vært omstillingskommune med særskilte 

bevilgninger til næring/ omstillingsarbeid fra fylkeskommunen. Fra 2013 går dette arbeidet 

inn i en mer ordinær driftsfase. Ny strategisk næringsplan bør utarbeides så snart 

kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt. 

 

4.1.1 Fiskerihovedstaden Båtsfjord 
Båtsfjord kommune ønsker å framstå, både nasjonalt og regionalt, som ”Fiskerihovedstaden”. 

Hva dette innebærer bør konkretiseres i forhold til følgende: 

 

4.1.1.1 Båtsfjord havn 

Havnestyret har i desember 2012 vedtatt strategisk havneplan for perioden 2013 -2016. 

Planen angir mål og visjoner for viderutvikling av Båtsfjord havn. Denne planen må 

integreres i kommunens øvrige planverk, da særlig handlingsdelen til kommuneplanen og 

økonomiplanen. 

Det er også påtrengende behov for både fylling i sjø og mudring i Båtsfjord havn. Her inngår 

bl.a. Kystverkets planer om mudring. Båtsfjord kommune bør, i nært samarbeid med 

Kystverket og Fylkesmannen, få til en mest mulig forurensingsfri havn. For å realisere dette 

prioriterer Båtsfjord kommune arbeidet med reguleringsplan(er) for Båtsfjord havn (sjøsiden).  

 

4.1.1.2 Fiskeri og sjømatnæring 

Båtsfjord kommune bør ta stilling til på hvilke måter kommunen skal bidra til å utvikle den 

lokale fiskerinæringen, både på sjøsiden (fiskere) og landsiden (fiskeindustri, oppdrett og 

service- og leveransenæring).  
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Det må også utredes hvordan vi kan få til utdanning, FOU og kompetansearbeidsplasser 

knyttet til fiskeri og sjømatnæring. 

 

4.1.1.3 Service- og leveransenæring 

Tradisjonelt har denne vært bygd opp rundt fiskeriene og sjømatnæringen. Det er viktig at 

dette viktige konkurransefortrinnet for Båtsfjord videreutvikles. 

 

4.1.1.4 Turisme og reiseliv 

Dette har ved siden av fiskeri og fiskeindustri vært et hovedsatsingsområde i 

omstillingsperioden uten at aktiviteten har blitt særlig omfattende med tanke på antall 

arbeidsplasser. Videre strategisk satsing må inngå som en del av ny strategisk næringsplan og 

kanskje spisses mer inn mot Båtsfjord kommune som fiskerihovedstad.  

 

4.1.2 Et mer allsidig næringsliv 
For at Båtsfjord skal kunne videreutvikle seg som lokalsamfunn vil det også være viktig å 

utvikle næringsliv og arbeidsplasser som ikke kun er relatert til fiskeri og sjømatnæring.  

 

4.1.2.1 Olje, gass og vindkraft (energi) 

Dette har potensiale til å bli vekstnæringer i Båtsfjord. Dette potensialet må utredes nærmere.  

 

4.1.2.2 Service- og leveransenæring 

Som sagt har denne tradisjonelt har denne vært bygd opp rundt fiskeriene og sjømatnæringen. 

Den bør utvikles til også å levere til andre næringer slik som olje/ gass og vindkraft. 

 

 

4.2 Folkehelse 
Det er viktig å trekke inn folkehelse i hele planarbeidet, dvs. at det skal være fokus på 

folkehelse på alle områder i kommuneplanen.  

De viktigste folkehelseutfordringene må konkretiseres, bl.a. med utgangspunkt i 

folkehelsebarometeret for Båtsfjord kommune som utarbeides årlig av Folkehelseinstituttet. 

 

4.3 Trygghet i nærmiljøet 
Det skal være trygt og godt å bo i Båtsfjord. Dette skal gjelde alle. Hva dette innebærer i 

praksis kan bl.a. konkretiseres gjennom følgende: 

 

4.3.1 Universell utforming. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal beskrive på hvilke måter Båtsfjord kommune sikrer 

universell utforming i vår kommune. 

 

4.3.2 Samfunnssikkerhet 

For å bygge trygge og robuste lokalsamfunn, må sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn 

innarbeides i den ordinære kommuneplanleggingen. 

Ny plan- og bygninglov setter strengere krav til kommunene om å ivareta samfunnssikkerhet 

ved all planlegging, og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS analyser) ved utbyggingsplaner. 

 

4.3.3 Mangfold og integrering 

Båtsfjord har lenge hatt arbeidsinnvandring med arbeidere fra mange nasjonaliteter og 

kulturer. I perioden 2009 – 2013 har vi også bosatt 20 flyktninger. Kommunen må etablere 

systemer for en best mulig integrering i lokalsamfunnet, både i arbeid og på fritid.   
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4.4 Bærekraftig utvikling og energi 
Bærekraftig utvikling kan defineres slik: ”en utvikling som tilfredsstiller dagens generasjoners 

behov uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille 

sine behov”. (Brundtlandkommisjonen) 

 

Båtsfjord kommune har i 2011 vedtatt en klimaplan som må følges opp og rulleres. 

 

4.5 Boligbygging 
Det er behov for å tilrettelegge flere boligtomter og stimulere til økt boligbygging i Båtsfjord. 

Dette gjelder både utleieboliger og privatboliger. 

 

4.6 Oppvekst- og levevilkår 
En kommune som ønsker å øke i folketall må ha særlig fokus på bolyst, ikke minst for de 

yngste. Det er også et krav i Plan- og bygningsloven at det skal tas særlig hensyn til barn og 

unges behov for gode oppvekstvilkår og et godt nærmiljø. 

 

4.7 Utdanning 
Båtsfjord kommune er en av de ti kommunene i Norge med lavest utdanningsnivå. 49 % av 

befolkningen over 16 år har fullført grunnskole som høyeste utdanning (2011). 

Landsgjennomsnittet er på 28,6.  En viktig utfordring er å sørge for en grunnskole som gir et 

best mulig grunnlag for at alle kan fullføre videregående skole. Det må være et permanent 

tilbud med videregående skole i Båtsfjord. I tillegg bør det tilrettelegges lokalt for at voksne 

gjennomfører videregående skole, enten ved å ta fagbrev eller oppnå studiekompetanse.  

Det må også tilrettelegges for desentraliserte utdanningstilbud i Båtsfjord. 

 

4.8 Offentlige tjenester 
Kommuneplanen skal beskrive tjenestetilbudet i dag, utviklingstrekk og mål for 

kommuneplanperioden. Gjennomført innbyggerundersøkelse våren 2013 vil danne et viktig 

grunnlag for prioriterte tiltak sammen med folkehelsedata. 

 

4.9 Samferdsel 
Ansvaret for samferdsel er fordelt mellom stat, fylke (region) og kommunene. De viktigste 

føringene for statlig og regionalt samferdselspolitikk ligger i Nasjonal Transportplan. 

 

Båtsfjords flyplass må sikres et ruteflytilbud på minimum dagens nivå. Det samme gjelder 

Hurtigruta og godsbåttrafikk over Båtsfjord havn. 

 

Gjennom forvaltningsreformen ble RV 891 omgjort til regionvei fra 1.1.2010. 

Fullføring av fortau langs FV 891 i Båtsfjord, samt tilfredsstillende kvalitet på veidekket på 

FV 891 i Båtsfjord tettsted er det svært viktig å få realisert. Det arbeides også videre med vei 

mellom Syltefjord og Hamningberg. 

 

Det er i 2012 gjennomført og 2013 lagt opp til diverse trafikksikkerhetstiltak i henhold til 

kommunal trafikksikkerhetsplan. Dette arbeidet må videreføres.  

 

 

4.10 Teknisk infrastruktur 
Infrastruktur omfatter all samfunnsmessig tilrettelegging for at et komplisert samfunnsliv skal 
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kunne utøves. Det omfatter alt fra kommunalt vann- og avløpsnett til el- tilførsel, veinett og 

bredbånd. I kommuneplanen må de overordnete forhold avklares, da særlig arealmessige 

tilrettelegging. Et samarbeid med el. verk om linjeføringer er nødvendig. Her avklares 

mulige endret arealbehov for vann og avløpsanlegg. For øvrig legges planer for vann og 

avløp i egne sektorplaner (hovedplaner VA). 

 

4.10.1 Veier 

Det aller meste av kommunale veier vil ha en tilfredsstillende standard når vei til Syltefjord er 

ferdig asfaltert i løpet av 2013. 

 

4.10.2 Vann 

Det har de siste årene vært gjennomført store prosjekter med utskifting av vann- og avløpsrør 

i Båtsfjord tettsted. Det vesentligste av dette arbeidet er planlagt fullført i 2013. 

 

Det bør vurderes å bygge ut Båtsfjord vannverk med et høydetårn for å sikre mer stabil 

vanntilførsel over hele Båtsfjord. 

 

4.10.3 Avløp 

Det har de siste årene vært gjennomført store prosjekter med utskifting av vann- og avløpsrør 

i Båtsfjord tettsted. Det vesentligste av dette arbeidet er planlagt fullført i 2013. 

 

Et stort antall avløpsledninger går i dag ut i havnebassenget i Båtsfjord og medfører helsefare 

og tilgrising. Disse utslippene må kartlegges og tiltak for endring av dette må gjennomføres. 

 

4.10.4 Avfall 

Kommunen er medeier i ØFAS, og disse står for all innsamling og av husholdningsavfall. 

Behandling skjer utenfor kommunen. 

Båtsfjord kommune utreder i 2013 framtidig ordning for håndtering av eget næringsavfall. 

 

4.10.5 Energi 

Hamnefjell vindkraftverk fikk i 2012 konsesjon. Båtsfjord kommune vil i nær kontakt med 

utbygger og konsesjonshaver stimulere til en snarest mulig realisering av vindkraftverket. 

 

For øvrig må tiltak i gjeldende kommunale klimaplan følges opp og planen må rulleres. 

 

4.11 Kultur, idrett og friluftsliv 

Kultur, idrett og friluftsliv er viktige dimensjoner for befolkningens trivsel. Båtsfjord 

kommune har et aktivt kulturtilbud og allsidig idretts- og fritidstilbud i regi av frivillige lag og 

foreninger, og det er allerede gjennomført flere tiltak for å legge til rette for aktiviteter og for 

å bedre fritidstilbudet til barn og unge i kommunen.  

Kommunen har gode rutiner på rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. 

Framtidig rullering av planen må imidlertid ses mer i sammenheng med folkehelse. 

 

4.12 Fritidsboliger 

Et viktig forhold som sikrer trivsel i Båtsfjord kommune er også muligheten for å ha egen 

fritidsbolig.  

Det drives reindrift i hele kommunen, noe som kan komplisere arbeidet med slik 

tilrettelegging. Følgende bør vurderes nærmere: 

 

 Avklare behovet for fritidsboliger og hvilken ønsker og forventninger til fasiliteter og 
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infrastruktur som foreligger. 

 Legge føringer for avgrensning mellom boliger og fritidsboliger. 

 

4.13 Kommunal økonomi- kort og langtidsbudsjett 

Kommunens økonomiske situasjon er avgjørende for å oppnå det overordnede mål med 

kommuneplanen. Utredningen av tre scenarier for framtidig utvikling i Båtsfjord kommune 

kan gi et godt grunnlag for å utforme langtidsbudsjett med høyere kvalitet. 

 

Det er svært viktig å få til gode rutiner på kobling av planverk og utarbeidelse av 

økonomiplan og årsbudsjett. Slike rutiner mangler i dag. 

 

 

5 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
Gjennom vedtak om planstrategi har kommunestyret vedtatt at kommuneplanens arealdel skal 

forlenges for denne kommunestyreperioden. 

 

 

6 HANDLINGSPROGRAM 
Kommuneplanen skal ha et handlingsprogram som angir hvordan planene skal følges opp de 

neste fire årene. Om dette sier plan- og bygningsloven følgende (mine understrekninger): 

 

§ 11-3. Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet 

og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen. 

Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, 

planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens 

økonomiske rammer. 

 

§ 11-4. Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av 

handlingsdel 

Ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner gjelder 

bestemmelsene om kommunal planstrategi, jf. § 10-1, og om behandling av 

kommuneplan, jf. §§ 11-12 til 11-15. 

For den årlige rullering av kommuneplanens handlingsdel, jf. § 11-1, skal kommunen 

innhente synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar 

for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal 

gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.  

 

 

7 MEDVIRKNING OG FREMDRIFT 
 

7.1 Medvirkningsprosess 
Plan- og bygningsloven har følgende prosesskrav til kommuneplanens samfunnsdel: 
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§ 11-14. Høring av planforslag  

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én avis som er alminnelig 

lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi 

uttalelse og eventuelt å fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være 

minst seks uker. 

Av saksframlegget skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne 

uttalelser til planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved 

vedtaket. Det skal også framgå hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn.  

 

§ 11-15. Vedtak av kommuneplan  

Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Dersom kommunestyret vil treffe vedtak 

om kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært 

gjenstand for høring under planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes 

endret, tas opp til ny behandling. 

Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Et 

eksemplar av planen skal sendes til departementet, fylkesmannen, regional 

planmyndighet og berørte statlige myndigheter. 

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.  

 

Plan- og bygningsloven stiller altså krav om medvirkning i hele planprosessen, og ikke bare i 

forhold til sluttproduktet. 

Kommunen kan i stor grad selv bestemme hvordan organisasjoner og enkeltpersoner skal 

involveres i planarbeidet for å få til den offentlige debatt. 

Arbeidet med plan- og stedsutvikling involverer et mangfold av aktører, ofte med ulike og 

motsetningsfylte interesser, og ofte defineres planlegging som ”en kontinuerlig forhandling”. 

Planleggeren blir ofte en prosesskonsulent som veksler mellom flere roller: som ekspert, 

saksbehandler, katalysator og talsmann. 

 

I de folkemøtene/ verksted som skal holdes vil vi fokusere på følgende: 

 

 Innbyggernes syn på hvordan Båtsfjords identitet (for eksempel som fiskerihovedstad) 

og verdisyn kan videreutvikles 

 Behov for endring for å utvikle ny næringsvirksomhet 

 Behov for endring for å utvikle kommunens tjenestetilbud innenfor de rådende 

økonomiske rammer 

 

Følgende aktiviteter er aktuelle ved medvirkning: 

 

 Bruk av kommunens internettsider, også med kommentarer til planarbeidet. 

 Bruk av sosiale medier som for eksempel blogger, facebook og twitter 

 Dialog med parter og interessenter som blir direkte berørt av kommuneplanen. 

 Møter med representanter fra interesse- og fritidsorganisasjoner som vil bli invitert 

spesielt til temamøter og andre åpne møter. 

 Informasjonsmøter, eventuelt åpne ”kontordager” der det vil bli gitt informasjon om 

det pågående planarbeid og åpnet for innspill. 

 

I kommuneplanprosessen legger en opp til følgende medvirkning med offentligheten og 

samråd med statlige instanser: 
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 Etter at planutvalget/ kommunestyret har sluttet seg til planprogrammet legges det ut 

til offentlig ettersyn og sendes høringsinstanser.  

 Planprogram legges ut på kommunens nettsider og en søker å få oppslag i lokalavisa 

 Det avholdes informasjonsmøter. 

 Det vurderes dialogmøte med statlige instanser før 1. gang behandling av 

kommuneplan i kommunen. Det vurderes om det er behov for møte med 

nabokommuner som blir berørt. 

 Etter 1.gang vedtak i planutvalg og kommunestyret legges planen ut til offentlig 

høring. 

 kommuneplan legges ut på kommunens nettsider og en søker å få oppslag i 

lokalavisene 

 Det holdes åpent informasjonsmøte, eventuelt med spesielle grupper. Åpen 

kontordag avholdes.  

 Drøftingsmøte med statlige organ før 2.gang behandling av kommuneplan i 

kommunen. 

 Vedtak av kommuneplan, samfunnsdel i kommunestyret 

 

7.2 Fremdrift, utredninger og ekstern bistand 
I tabellen under er det vist en fremdriftsplan/ milepelplan. Den legger opp til en 

sluttbehandling av kommuneplanens samfunnsdel i av kommunestyret i siste møte våren 

2014. Skal dette lykkes, er man avhengig av at planarbeidet kan drives kontinuerlig i hele 

2013. Det må snarest tas stilling til hvordan dette kan legges opp i en situasjon hvor 

rådmannen slutter 1. mars og vi ikke vet når ny rådmann er på plass. 

 

Hovedmilepeler:  

1. Kommunestyret har vedtatt forslag til planprogram som sendes på høring: 30.01.2013 

2. Høringsfrist planprogram: 01.04.2013 

3. Kommunestyret har vedtatt planprogram og økonomiske rammer etter gjennomført 

høringsrunde: 19.06.2013 

4. Kommunestyret har behandlet forslag til plan som sendes på høring: Innen 31.12.2013 

5. Høringsfrist samfunnsdel: 01.04.2014 

6. Kommunestyret har vedtatt plan etter gjennomført høringsrunde: Innen 30.06.2014 

 

Følgende aktiviteter/ utredninger starter opp snarest mulig etter kommunestyrets behandling 

av utkast til planprogram: 

 

 Båtsfjord kommunes verdigrunnlag 

 Tre framtidsscenarier 

 Innbyggerundersøkelsen 

 

Vi legger opp til ekstern bistand til: 

 

- Prosess med å klargjøre verdigrunnlag 

- Prosessveileder 

- Framtidsscenarier 


