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Statens vegvesen 
 

 

 
Postadresse Telefon: 06640 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Båtsfjordveien 18 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9815 VADSØ Regnskap 

Postboks 1403   Båtsfjordveien 18 

8002 Bodø Org.nr: 971032081  9815 VADSØ 

   Telefon: 78 94 15 50 

   Telefaks: 78 95 33 52 

 

Se adresseliste 

  

 

 

 

 

 

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Bjarne Mjelde  - 78941792 2010/039935-079  25.06.2012 

     
   

 

Fv. 98 Ifjordfjellet - reguleringsplan med konsekvensutredning. 

Oppdeling av parsell 5 

  

Vi viser til vedtatt planprogram for parsell 5 – Kommunegrensen Gamvik/Tana – Gielas. I 

planprogrammet var det forutsatt at hele strekningen på ca 10 km skulle legges fram som én 

detaljregulering med konsekvensutredning (KU). 

 

Planleggingen av strekningen fra Vegskarvannet/vegskaret og østover tar lenger tid enn 

opprinnelig forutsatt. For ikke å miste tid i forhold til framdriftsplanen ønsker vi derfor å dele 

parsell 5 opp i to deler: Parsell 5A og parsell 5B.  Parsell 5A starter ved kommunegrensen 

Gamvik/Tana (profil 18200) og vil gå til profil 22800. Vi viser til vedlagte kartskisse. 

 

Parsell 5A blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn på sensommeren eller tidlig høst. 

Planprogrammets utredningskrav vil bli tilfredsstilt selv om parsellen deles opp. 

 

Vi ber om at eventuelle merknader sendes oss med kopi til Tana kommune snarest. 

 

Dette brev sendes kun som e-post. 

 

Vegavdeling Finnmark, seksjon plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

 

 

Bjarne Mjelde 

rådgiver 
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Figur 1 Utsnitt som viser Storelva, Holmvann og Vegskarvann 
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1. Innledning
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode vedta en kommunal planstrategi. I
planstrategien vil det bli tatt stilling til hvilke kommunale planer som skal utarbeides,
revideres og/eller videreføres. Dette med sikte på en ønsket utvikling de kommende år.
Planstrategien skal være vedtatt av kommunestyret senest ett år etter konstituering av nytt
kommunestyre, jf. Plan- og bygningslovens § 10-1.

2. Kommunens planstrategi

2.1 Planhierarki

En strategi er en plan av handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om
hva som skal 'øres enn om hvordan noe skal 'øre. Begrepet brukes om langsiktig
planlegging generelt, særlig når det er snakk om planer for å oppnå bestemte mål.

Kommuneplanen består på den ene siden av en samfunnsdel med handlingsplan
(økonomiplan/målkart), og på den andre siden av en arealdel (overordnet arealplan og
reguleringsplan). Planhierarkiet, og samhandlingen mellom de forskjellige delene vises i
nedenstående skisse. "Iverksetting" kan defineres som kommunestyrets bestilling til
rådmannen gjennom årsbudsjettet.

Kommunalpianstrategi

Utviklingstrekk — utfordringer — behov for planer

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel

Reguleringsplan Handlingsprogram/øk.plan

Iverksetting

2.2  Formålet med kommunal planstrategi
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare
hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden. Et viktig siktemål er å styrke
den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Samtidig er det viktig å
være klar over at planstrategien setter sterk fokus på at planlegging skal være behovsstyrt og
ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Kommunens planer skal være et utviklings- og
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styringsverktøy på kort og lang sikt, og skal skape forutsigbarhet og klare rammer for

kommuneorganisasjonen, næringslivet, innbyggerne og andre brukere av kommunens arealer.

Den kommunale planstrategien er altså ikke en plan, men en strategi. Den er følgelig
ikke en arena for å vedta mål og strategier, men å drøfte utviklingstrekk i kommunen
som samfunn og organisasjon som grunnlag for planbehov i valgperioden. Det må også
påpekes at det ikke kan fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi.

Kommunens planarbeid skal i hovedsak utføres ut fra visjonen om at Porsanger kommune er
et samfunn i endrin  . Fra å være en kommune som i stor grad har basert seg på offentlige
arbeidsplasser med stor vekt på Forsvaret må kommunen finne andre alternativer for
næringsutvikling. Følgende momenter kan danne grunnlag for det langsiktige planarbeid:

Lokalsamfunnsutvikling: En attraktiv kommune for innbyggerne og besøkende

Et variert næringsliv

Brukere og tjenester: Levere tjenester med kvalitet

Organisasjon og medarbeidere: Organisasjon tilpasset oppgaver og virksomhet

Kvalifiserte og motiverte medarbeidere

Økonomi: Økonomisk handlefrihet

Langsiktig og forutsigbar økonomisk planlegging

2.3 Kommuneplanens betydning for øvrige planer i kommunens planstrategi
Overordnede kommuneplaner gir retning for kommunens totale virksomhet. Dette innebærer
at drøftelser, vurderinger og prioriteringer er gjort gjennom overordnet planverk. I disse
prosessene har politikere og administrasjon gjort vurderinger av behov og prioriteringer av
tiltak basert på informasjon og innspill fra egen organisasjon, myndigheter og fra berørte

parter.

Kommuneplanprosesser avdekker behov på ulike områder. Dette gjelder arealbehov, men

også behov for sektorvis strategier/handlingsplaner som for eksempel boligsosial
handlingsplan, rusplan m.m. Ved å ha gjennomført overordnede prosesser har kommunens
beslutningstakere et bedre grunnlag for å gjøre vurderinger av hvilke planer det er behov for i
kommunestyreperioden.

3. Planstatus for Porsanger kommune

3.1 Kommuneplanen
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og
arealdel jf. § § 11-1 i plan- og bygningsloven.
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Kommuneplanen skal ivareta både kommunale re ionale o nas'onale mål, interesser og

oppgaver, og bør omfatte viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i
den kommunale planstrategien og legge retningslinjene og pålegg fra statlige og regionale
myndigheter til grunn.

Porsanger kommunes kommuneplan, samfunnsdelen ble vedtatt i 1989/90 med varighet 12 år.
Omtrent samtidig ble den første arealplanen vedtatt. Videre er det vedtatt en arealdelplan for
Lakselv med omegn 07.12.1992. Første rullering av kommuneplanens arealdel ble vedtatt
26.04.00. På grunn av innsigelser til nevnte plan måtte den sluttbehandles av
Miljødepartementet slik at hele planen ble endelig godkjent i desember 2001.

Økonomiplanen som også er en del av Porsanger kommunes plansystem og blir rullert hvert
år.
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3.2 Økonomiplan og handlingsprogram
Kommuneplanens kortsikte del dreier seg om økonomiplan som revideres hvert år. Den
fungerer til en viss grad som en tiltaksplan, men har altså ikke kortsiktige og konkrete tiltak.
Planen tar for seg økonomiske rammer for kommende år, og målsetninger innenfor de enkelte
avdelinger (Oppvekst- og kultur, Helse- og sosial, og teknisk avdeling) i samme periode.
Dette er viktig for avdelingene ettersom det i denne forbindelse man kan planlegge daglig
drift m.v. Handlingsprogram, slik det fremgikk i tidligere plan- og bygningslov har vært en
nedprioritert oppgave i kommunen.

3.3 Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

3.3.1 Samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret desember 1989. Planen har et
tidsperspektiv mot år 2000. Planen omhandler felles målsetning og strategi,
befolkningsutvikling, økonomiske utviklingstrekk og rammer, organisasjonen Porsanger
kommune, næringsliv og sysselsetning. Kommunens overordnede målsetning var å
opprettholde folketallet på dagens nivå (1989 nivået).

3.3.2 Arealdel
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret første gang i 1990. Planen ble rullert
og ny plan vedtatt 26.04.2000 av kommunestyret og sluttbehandlet av
Miljøverndepartementet 16.12.2001. I arealplanen fremgår følgende:

• Byggeområder som dreier seg om boligområder og fritidsbebyggelse

• LNF-områder. Her fremgår generelle bestemmelser, bygge- og anleggsforbud langs
sjø, lokalisering av ulike formål for hvordan områdene skal benyttes, spredt
boligbebyggelse, spredt fritidsbebyggelse og spred ervervsbebyggelse.

• Områder for råstoffutvinning.

• Dispensasjonsmulighetene som åpner for å dispensere fra arealplanens bestemmelser

og ulike sektorlover



Arealplanen skal vise sammenhengen mellom framtidig arealbruk og samfunnsutvikling, altså

skal planen være basert på forventet utbygging.

3.3.3  Erfaring med gjeldende kommuneplaner
Kommuneplanens samfunnsdel ble som nevnt vedtatt i desember 1989. I starten fungerte

planen godt som et overordnet styringsinstrument. Målsetningen ble av mange oppfattet som
lite ambisiøst ettersom man skulle opprettholde folketallet på 1989 nivået. Statistisk ble denne
målsetningen oppnådd så lenge planen ble brukt. I planen var det også bakt inn en
handlingsdel som ble rullert hvert fjerde år. Inntrykket i ettertid er at planen fungerte rimelig
godt som styringsinstrument. Ikke minst medførte planen at man hadde et helhetlig syn på
kommunens drift.

Kommuneplanens arealdel oppfattes av mange lite egnet som styringsverktøy. Årsaken kan

være at ønsker om fremtidig utbygging i liten grad kan forutsies og dermed blir det fremmet
forholdsmessig mange dispensasjonssøknader fra planen.

Områder som i gjeldende arealplan er avsatt til hytteområder er stort sett planlagt i henhold til
overordnet arealplan. Hyttefeltene ligger på Finnmarkseiendommens grunn og det er
grunneier som har fulgt opp detaljplanleggingen (utarbeidelse av
regulerings/bebyggelsesplan).

To av hyttefeltene er ikke gjennomført. Disse er Fransvann og Njakhajavre i Stabbursdalen.
Fransvann på grunn av innsigelse fra reindrifta og Njahkajavre på at grunneier har stanset
planarbeidet. Bakgrunnen for hyttetomtene i Stabbursdalen er en avtale mellom Porsanger
kommune og Miljøverndepartementet fra 1986 da det ble gjennomført midlertidig vern av
Stabbursdalen landskapsverneområde. Det må bli en endelig avklaring om hvorvidt man skal
stå fast på godkjent hyttefeltet slik det fremkommer av vedtatt arealplan eller om dette kan
spres på flere eiendommen med flere mindre hyttefelt. Dersom man skal «spre» tomtene over
flere områder (eiendommer) så kan dette medføre forsinkelser i forhold til ferdigstillelse av
reguleringsplanen.

4. Utviklingstrekk og utfordringer for Porsanger kommune

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, herunder miljømessige
utfordringer, utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, for sektorene og for
utvalgte målgrupper. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier
for samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet og langsiktige arealbehov, samt ta stilling til
hvilken strategi kommunen vil legge til grunn. Hensikten med det siste er å beskrive
sammenhengen mellom de langsiktige mål og strategier som trekkes opp i samfunnsdelen, og
de fysiske konsekvensene.

Arealstrategien i den kommunale planstrategien vil være en viktig premiss for samfunnsdelen
fordi den har betydning for utviklingen av samfunnstjenestene i kommunen.
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All kommunal sektorplanlegging bør være forankret i kommuneplanens samfunnsdel,

eventuelt som kommunedelplanlegging på grunnlag av samfunnsdelen. Kommuneplanens

samfunnsdel vil være en viktig arena for samordning mellom den enkelte sektors utfordringer

og prioriteringer og kommunens samlede utvikling.

Følgende punkter kan være et utgangspunkt for innholdet i samfunnsdelen:

• langsiktige utfordringer i kommunesamfunnet

• langsiktige utfordringer for sektorene enkeltvis og i samarbeid

• miljømessige utfordringer, vurdering av fysiske konsekvenser for planens utviklings-

og vernestrategier, som grunnlag for arealplan
• prioriterte satsingsområder og områder for spesielle virkemidler

• retningslinjer for handlingsprogram og økonomiplan

• strategisk næringsutvikling
• retningslinjer for kommunens planarbeid

4.1 Utfordringer  — kultur, næringsutvikling og boligbygging

Porsanger kommune har pr. i dag relativt betydelig kultur og næringsliv. Mye av dette utføres
av lag og foreninger

Porsanger har en større andel arbeidsplasser i servicenæringen og offentlig virksomhet. Dette
er et grunnlag som bør utvides. Det har vært en merkbar vekst innenfor varehandel, hotell og
restaurant.

Porsanger kommune har derfor behov for:
• Å arbeide for etablering av flere arbeidsplasser for å være attraktiv som bokommune.

• Å konkretisere plan for nærings- og tettstedsutvikling for å kunne prioritere tiltakene
og følge opp disse i handlingsprogrammet.

Utfordringer:  

• Videreutvikle kommunen som kultur og handelssenter baser på etablerte festivaler og
varemesser.

• Kommunen bør også legge til rette for nye etableringer gjennom regulering av

industriområder. Industriområdet på Ildskogmoen bør fullføres med hensyn til
utbygging av infrastruktur slik at det til enhver tid er byggeklare tomter for etablerere.

• Kommunen bør til enhver tid ha byggeklare boligtomter og utleiemarked tilgjengelig.

• Reindriftsnæringa — representerer en betydelig virksomhet i kommunen. Utfordringen

er å legge forholdene til rette for næringsetableringer der reindrifta er en sentral

samarbeidspartner.
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• Befolkningens krav til kvalitet og variasjon i kulturtilbudene øker. Porsanger trenger
innbydende og godt utstyrte kulturtilbud og anlegg.

• Kulturtilbud og uteliv må treffe unge mennesker. Kommunen må skape gode
relasj oner mellom innbyggerne, kulturlivet og næringslivet.

• Å arbeide for etablering av flere arbeidsplasser for å være attraktiv som bokommune.

• Å konkretisere plan for nærings- og tettstedsutvikling for å kunne prioritere tiltakene
og følge opp disse i handlingsprogrammet.

4.2  Utfordringer —rekreasjon og friluftsliv
Porsanger kommune har en flott natur som inneholder alt fra hav og kyst til vidde. Dette er en
ressurs som kommunen kan utnytte og som betyr mye for svært mange av de som bor i
kommunen, og som kan oppleves som attraktivt for mange som vil vurdere Porsanger som
fremtidig bosted.

Store deler av kommunen er vernet i tillegg til at Forsvaret beslaglegger ca. 250 km2. Det er
en stor utfordring i å bruke verna områder i forbindelse med utvikling av turisme. Selv om det
har vært stor motstand mot innføring av vern så er det lite realistisk å tro at vernevedtakene vil
bli opphevet. Det må dog tas et politisk valg om man skal forsøke å utnytte disse områdene til
kommunens beste eller om det skal gjøres forsøk på å få opphevet vernevedtakene.

Utfordringer:  

• For kommunen vil det være svært viktig å avklare forholdet til de vernede områdene.

• Legge til rette for økt bruk av sjøområder/strandsonen.

4.3 Utfordringer —kommunikasjon og samferdsel
Porsanger ligger geografisk midt i Finnmark. Banak flyplass er stamflyplass med
internasjonal status. I tillegg er Lakselv knutepunkt for vegtrafikk. E-6 går gjennom
kommunen.

Utfordrin er:

• Det har vært satset relativt mye på utvikling av Banak flyplass til charterflyplass.
Dette arbeidet bør fortsette slik at chartertraflkken kan øke. Det kan og bør være et
visst utviklingspotensial i vinterturisme basert på nordlys.
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• Kommunen har relativt mange fritidsboliger, og dersom kommunestyrets målsetning
på 1000 nye hytter skal oppfylles så må eksisterende hytteområder fortettes i tillegg til
at nye tomter må planlegges.



Det bør arbeides aktivt for å få godkjenning av veien mellom Karigasniemi og

Porsanger for økt totalvekt til 60 t.

• Oppgradering av E-6, E-69 og Fv 98.

4.4 Utfordringer — demografi, skole, og helse

Befolkningsveksten er et viktig premiss for all utvikling. Per 1. januar 2012 var det 3 946
innbyggere i Porsanger kommunel. Siden 2000 har kommunen hatt en befolkningsnedgang på

rundt 11 prosent. I følge SSB beregningsgrunnlag kan kommunen forvente en fortsatt
nedgang i årene som kommer og vil komme ende på om lag 3 600 innbyggere i 2025. Per i

dag utgjør befolkningen innvandrerbakgrunn eller foreldre med innvandrerbakgrunn en

beskjeden del av befolkningsgrunnlaget i Porsanger. Den kan forventes å øke og vil
sannsynligvis bidra til en bedre befolkningsutvikling. Prognosen for planperioden har ikke tatt

høyde for en større andel av befolkning med innvandrerbakgrunn.
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Betolkningsutvikhng.
etter tid.

Folketalet ved inngangen av kvartalet. Porsanget Porsengu Porsauld.

1  . Vorårtal  00 2. kvartal 01 3. kvartal 02 4 krartal 03 1 kvartal 05 2. lorartal 06 3. kvartal 07 4 kvartal 08 1 krartal 10 2. kvartal 11

Kikle: Statiatisk sentratbyrå

Fra 2005 og framover har det vært en markant nedgang i folketallet. Dette kan ses i

sammenheng med Forsvarets nedbygging/reduksjon av aktivitet i kommunen. Dette har

rammet i særlig grad aldersgruppene som omfatter barnefamiliene.
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PORSANGER KOMMUNE

Framskrevet folkemengde, etter region, kjønn,  alder, alternativ, tid  og statistfickvariabel

Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) Utkjort fra Statistisk sentralbyrå, den 30.4.2012.

Statistikken viser kommunen med et grunnlag basert på middelverdier. Spesielt er nedgangen
i aldersgruppen 6-15 år og økningen i gruppen 68+. Dette indikerer en kraftig demografisk
forskyvning i befolkningssammensetningen. Befolkningen i Porsanger blir vesentlig eldre,
noe som igjen vil gi store samfunnsmessige konsekvenser.

Utfordringer:
Porsanger har store levekårsutfordringer og økende behov for tjenester innen helse & omsorg.
Dette knyttes blant annet til en demografiutvikling ute av balanse. Folkehelsen påvirkes av
mange faktorer:

• Utdanningen blant innbyggerne i Porsanger er lav. Et betydelig antall innbyggere har
kun grunnskole som høyeste utdanning2.

• Arbeidsledigheten er relativt lav3. Det er i utgangspunktet tilstrekkelig med
arbeidsplasser, men innen for visse kategorier er tilbudet lite — særlig
kompetansearbeidsplasser.

• Bo- og nærmiljøer er godt tilpasset med tilstrekkelig plass og rom. Likevel er det
begrensede muligheter i Lakselv området med tilrettelagte arealer som kan sikre gode
bo- og nærmiljøer.

• Andelen uføretrygdede er noe over snittet i Finnmark. Dette påvirker samfunnet og
utviklingen i Porsanger. Et mål må være å bringe dette ned på et normalisert nivå.

2Jf Levekårsundersøkelsen Porsanger 2011.
3 Ca 2 % 2011



• Lønnsnivået i kommunen ligger langt lavere enn gjennomsnittet i Norge. Dette gir

husholdningene mindre kjøpekraft enn ellers i landet. Undersøkelser viser at
husholdninger med god inntekt har bedre kostholdsvaner enn husholdninger med
svakere kjøpekraft.

• Rent vann og ren luft er ofte betraktet som en selvfølge. Man må være påpasselig på at
dette ikke forverres.

• Porsanger kommer dårlig ut sammenlignet med andre mtp livsstilsykdommer. Hjerte-
og karsykdommer i kommunen er høyere enn landsgjennomsnittet

• Røyking er mer utbredt blant unge og gravide i kommunen enn ellers i landet.
Porsanger utmerker seg med at mange kvinner røyker.

4.5 Utfordringer —barn og unges oppvekstsvilkår
Porsanger kommune har hatt en til dels betydelig tilbakegang i folketallet de siste årene.
Kommunesamfunnet blir spesielt sårbart når ungdom flytter.

Utfordringer:  

• Kommunen ønsker å legge forholdene til rette for gode oppvekstsvilkår for barn og

ungdom. Dernest ønsker kommunen å styrke barn og unges innflytelse i kommunalt

planarbeid, og samtidig gi ungdom mulighet for mer innflytelse i eget nærmiljø.

4.6 Universell utforming
Plan- og bygningsloven, samt diskrimineringsloven stiller nye krav til samfunnet for å legge

forholdene til rette for at private og offentlige funksjoner skal kunne brukes av alle —

uavhengig av funksjonsevne.

Utfordringer:  

• Kommunen vil sørge for at bygningsmassen og offentlige rom tilpasses slik at
kommunale tjenester kan brukes av alle. Ivaretakelse av Universell utforming bør skje
i alle planverk.

4.7 Samfunnssikkerhet og beredskap
Planlegging av samfunnssikkerhet og beredskap er i stor grad basert på risiko- og
sårbarhetsanalyser. Hensikten med ROS-analysen er å redusere muligheten for, og

konsekvensene av uhell, ulykker og katastrofer. Analysen er svært viktig for å kunne gjøre
hensiktsmessige og bærekraftige valg, spesielt i arealplanleggingen.
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Porsanger kommune har ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet. Lov

om kommunal beredskapsplikt med krav til gjennomføring av overgripende risiko- og

sårbarhetsanalyser og utarbeidelse av beredskapsplaner vil tre i kraft innen 2013. Ny plan- og



bygningslov har bestemmelser for å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og
viktig infrastruktur. Overordnet risiko- og sårbarhetsanlyser (ROS-analyser) vil bli
gjennomført, og sikkerhet må få en bred plass i areal- og virksomhetsplaner.

Utfordringer:  

• Porsanger kommune må stå rustet til å møte kriser av forskjellig størrelse og
konsekvens — fra skipshavarier og oljeforurensning til pandemier og kriminelle
handlinger. Kompetanse og planverk må tilpasses nye krav. Overordnede risiko- og
sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er gjennomført, og samfunnssikkerhet må få en
bred plass i areal- og virksomhetsplaner.

4.8 Miljø, klima og energi
Myndighetene regner med at været i fremtiden vil bli våtere, villere og varmere. Havnivået på
Finnmarkskysten forventes å stige frem til 2100. Dette vil stille strenge krav til bevaring av
natur- og kulturmiljø. Som følge av nasjonale mål om reduksjon i veksten av CO2-utslipp
forventes en mer energiøkonomisk drift i alle deler av Porsangersamfunnet.

Utfordrin er:

• Planlegging av kommunal infrastruktur bør ta høyde for å takle situasjoner oppstått
som følge av ekstremvær og havnivåstigning. Natur- og kulturmiljø blir en viktig
faktor i arealplanleggingen. Dessuten bør oppvarmingssystemene oppgraderes til å bli
mindre energikrevende.

• Beredskapen bør rettes mot nye utfordringer som man mener vil komme som følge av
global oppvarming. Dette kan være å ta ekstra hensyn når nye utbyggingsområder eller
bedre beredskap i forbindelse med ekstermvær.

4.9 Utmark/meahcci
Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark/meaheci setter føringer for hvordan
kommunen kan ivareta samiske interesser i planarbeidet i sambruk med andre
utmarksbrukere.

Utfordringer:  

• Samiske interesser, herunder reindrift utgjør en vesentlig del av bruken av utmark.
Kommunen vil legge forholdene til rette for at reindriftsnæringa og andre utøvere for
samisk næringsvirksomhet skal ha gode vilkår i kommunen.

4.10 Kommunen som organisasjon
Kommunen er avgjørende for leveranser av kommunale tjenester. Disse er betinget av politisk styring
og prioriteringer, både i form av kvalitet og kvantitet.

Utfordringer:  

• En stadig eldre befolkning preger kommunen og dette gir spesielle utfordringer. Dette
samtidig som store utviklingsprosjekter krever fokus og tilrettelegging.
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• Kompetanseheving vil være viktige satsingsområder

• En eldre befolkning vil stille store krav til helse- og omsorgssektoren.

• Vil nedgangen av unge medføre omprioritering fra skole til helse/omsorg?

• Utviklingsprosjekter vil stille store krav til plan- og næringsarbeidet i kommunen

• Ønske om å tiltrekke seg prosjekter, arbeidskraft og legge til rette for en yngre
befolkning krever en stor innsats fra kommunen og sannsynligvis også et målrettet
virkemiddelapparat.

• Rekruttering av kompetente medarbeidere.

• Bedre kommunens omdømme og skape bolyst. PK må fremstå som en attraktiv
kommune.

5. Kommuneplanens arealdel

5.1 Formål og bakgrunn

Kommuneplanens arealdel har normalt tre hovedformål:

• Forvalte naturressursene i kommunen

• Sikre produktive og verneverdige områder

• Klarlegge arealer for framtidig behov og fastlegge utbyggingsmønstre.

5.2 Hovedmål — revidering av kommuneplanens arealdel

De senere år har behovet for revidering av arealdelen vokst frem blant annet på
grunn av ønske om mer hyttebygging og tilrettelegging for nye bolig-, industri- og
forretningsområder.

Areal lanen skal avklare:
Hvordan Porsangersamfunnet skal utvikles. Skal man søke å forsterke sentrum, eller
skal distriktene vitaliseres. Hva ønsker man med arealplanen?

5.2.2 Bolig- og næringsbebyggelse

Utbyggingsstrukturen i kommunen er formet av bosetting som skjedde i
etterkrigsårene, sentrale reguleringer og statlige økonomiske virkemiddel.
Utbyggingen av Lakselv skjøt fart fra begynnelsen av 1960 årene som av Forsvarets
satsning i kommunen.

Areal lanen skal avklare:
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Ferdsel i utmarka foregår helst til fots, med båt, ATV og snøskuter, men også med
bil, traktor og fly. Ferdselen gjelder i hovedsak egen bruk av utmark, men er også

• Hvor mye potensial til utbygging ligger i allerede regulerte områder?

• Hvor mye areal trengs for å dekke etterspørsel/målsetting og hvor skal det lokaliseres?

• Hvilke typer boliger skal det legges til rette for?

• Hvordan bygge for samtidig å spare energi, miljø og kommunal økonomi

• Størrelse på tomter generelt (ofte behov for plassering av ulikt utstyr på tomta),

• Sameksistens mellom boliger og fritidsboliger

• Nye boliger i distriktene

• Utmark/meacchi

• Båndlagte områder og hensynsoner?

• Plassering og utforming av bolig- og næringsbebyggelse med hensyn til blant annet
utmarksbruk og naturforhold

• Behov for etableringer innen reiseliv?

• Gjennomføring av målsetningen om 1000 nye hyttetomter.

• Caravan områder, parkeringsområder etc

5.2.4 Reindrift

Reindrifta er beskyttet gjennom eget lovverk, der blant annet flytteveier og kalvings
områder sikres. Areal til reindrift skal sikres gjennom kommuneplanens arealdel.
Majoriteten av reindriftsutøvere som bruker arealene i Porsanger kommer fra andre
kommuner.

Areal lanen skal
• Synliggjøre og ivareta reindriftsareal i kommunen, for eksempel ved

bruk av hensynssoner

15

5.2.5 Utmarksnæringer og utmarksbruk

Porsanger kommune er i hovedsak et spredt samfunn etablert med flere små
grendesamfunn. En del driver med jakt og fangst i tillegg til å høste av naturen. Elvene
og de mange fiskevannene er viktige områder for friluftsliv og utfart både for bygdas
folk og tilreisende.



tilknyttet frakt av turister. Informasjon om godkjente barmarks- og snøskuter løyper for
motorferdsel er også en del av dette temaet.

Areal lanen skal avklare:

• Forholdet til utmarksnæring, retningslinjer.

• Omfanget i forhold til utmark og bruk av utmark

5.2.6 Friluftsliv og idrett

Porsanger har aktive lokalsamfunn med et mangfoldig idrettsmiljø hvor mye innsats
legges i frivillig arbeid. Kommunen ønsker å følge opp tilretteleggingen for idrett og
friluftsliv.

Areal lanen skal avklare:

• Områder som bør avsettes til friluftsliv (turområder med mer),

• Areal til idrettsanlegg (skiløyper, turstier, skytebane, og andre idrettsanlegg),

• Oppstillingsplasser for caravanvogner

5.2.7 Primærnæringer (Jordbruk/fiskerier)

Porsanger har for tiden en aktiv landbruk- og fiskerinæring selv om trenden er at
fiere slutter med jordbruk. Kommunen har besluttet å bygge molo i Smørfjord for å
bedre forholdene for fiskeriene.

Areal lanen skal avklare:

• Hvordan ivareta jordvern i kommunen,

• Hvordan kjerneområder landbruk defineres og avsettes

• Utmarksbeite

• Hestehold

• Arealavklaring i sjø

• Fiskerirelaterte anlegg

5.2.8 Råstoffutvinning (Sand, grus, stein og mineraler)

Porsanger kommune har betydelige mengder sand, grus og jord som er utnyttbare til
ulike tekniske formål, og det finnes nok naturgrus i kommunen til å dekke behovene i
overskuelig framtid.

Areal lanen skal avklare:
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• Hvilke nye områder som skal avsettes til uttak av sand og grus?

• Hvilke områder som skal avsettes til uttak av stein/mineraler?

• Arealer til fremtidige næringer som for eksempel olje og gass

5.2.9 Vassdrag og vannkilder

Porsanger har 3 store elver og mange vann som er viktige for kommunen. Elvene og
vannene brukes hovedsaklig til fritidsfiske.

Areal lanen skal avklare:

• Kartlegge utbyggingsinteresser langs vassdrag

• Avsette flomsoner som hensynssoner på plankartet.

• Bebyggelse i 100-metersbeltet langs vassdrag

5.2.10 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
E  6 og Rv 98 går gjennom kommunen. For vegmyndighetene er det viktig å opprettholde
transportfunksjonen, og dette betyr blant annet tungtrafikk gjennom kommunen. Samtidig
som vegene ikke skal være en barriere i tettstedene, skal de handtere trafikk internt og
fungere som skoleveg.

Areal lanen skal avklare:

• Forholdet mellom nye utbyggingsområder og eksisterende veistrukturer.

• Behov for gang- og sykkelveg

• Tilrettelegging av hvileplass for tungtransport.

• Avgrensning av lufthavn i den grad det er avklart

• Rasteplasser og parkeringsplasser

• Barmarkløyper og snøskuterløyper

• Kommuneplanens samfunnsdel som legger grunnlaget for all planlegging ved at
kommunestyrets visjoner og målsetning for kommunen kommer frem.

• Kommuneplanens arealdel som skal legge til rette for utbygging
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5.2.11 Prioriterte planoppgaver
Planstrategien skal avklare prioriteringen i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Det er
3 planutfordringer som skiller seg ut og som bør vurderes nøye for å få et godt grunnlag
for det videre arbeidet. Disse er:



• Kommunedelplan arealdelen for Lakselv med omegn som skal legge til rette for nye
bolig-, industri- og forretningsområder

6. Sammendrag av innspill:
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De aller fleste innspill til planstrategien som er kommet inn dreier seg om arealplanen. Det er
relativt mange private grunneiere som ønsker å omgjøre eiendommene fra
jordbrukseiendommer til fritidseiendommer. I hvilken grad nasjonale føringer vil påvirke
dette vil en planprosess kunne avklare. Kommunen må forholde seg til nasjonale og regionale
føringer når planer utformes.



Vedlegg:

Oversikt over kommunale planer.
Kommuneplan Porsanger, samfunnsdel og arealdel

Kommuneplan, delplan arealdel Lakselv m/omegn

Reguleringsplan Østerbotn Bolig Ledige tomter

Reguleringsplan Østgårdfeltet Bolig Privat, mangler
infrastruktur

Lakselvmoen vest Bolig

Ildskogmoen industriområde Industri Ledig areal

Bakkelyveien Bolig

Gairasmoen avfallsanlegg Ledig areal

Gairasmoen motorsportbane

Bjerklandfeltet Bolig Ledige tomter

Lakselv Kirkegård

Lakselv sentrum Forretning/industri

Opstad feltet Bolig

Smørstadbrinken Bolig

Saarela Bolig

Aitenjarga (Indre Billefjord) Bolig, forretning off. formål

Klubben Industriområde/avfallsdeponi

Olderfjord Bolig/forretning/industri/off

Smørfjord fiskerihavn Industri/havneområde

Laukavann hyttefelt Hytte Utbygd

Laukavann Nord hyttefelt Hytte Ferdig planlagt

Eidevann hyttefelt Hytte

Oldefjorddalen hyttefelt Hytte

Trevikneset hyttefelt Hytte
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Vuolmasjohka hyttefelt Hytte

Oterberget hyttefelt Hytte

Saletjohka hyttefelt Bolig

Nahakkajavre hyttefelt Hytte

Fransvann hyttefelt Hytte

Krokvann hyttefelt Hytte

Børselvnes hyttefelt Hytte

Cahppirjohka hyttefelt Bolig

Roddenes hyttefelt

Bjørnelv 1, 2, og 3 hyttefelt Hytte

Rochi hyttefelt Hytte

Gaggavann hyttefelt Hytte

Gaggavann Nord hyttefelt Hytte

Diverse planer Formål

Strategisk næringsplan Utarbeidet i 2009

Samisk språkplan

Økonomiplan

Beredskapsplan brann

Kommunedelplan for anlegg, idrett og friluftsliv

Plan for kriseledelse

Beredskapsplan ulykker Skarvbergtunellen

Beredskapsplan for Porsanger kommune

Kriseplan for Lakselv, Børselv og Billefjord skoler

Beredskapsplan for helse og omsorg

Beredskapsplan for pandemiutbrudd

Beredskapsplan for kriseteam

Planlegging innstilt

Planlegging ikke fullført

Merknad

Rulleres hvert år

Rulleres etter behov

Rulleres årlig
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Beredskapsplan for helse- og sosialtjenesten

Beredskapsplan for utdeling av KI tabletter

Beredskapsplan for vannforsyning

Kommunedelplan for kulturbygg Kultur

Primærnæringsplan Landbruk Ikke rullert

Oversiktsplan skogbruk 2003 - 2023

Hovedplan vann og avløp Teknisk varighet 2014 Revideres i 2013

Trafikksikkerhetsplan Varighet 2012 Revisjon er startet

Energi og klimaplan Varighet 2016

Innspill til planstrategien:

Statens ve vesen

Statens vegvesen anbefaler kommunen å revidere kommuneplanens arealdel ettersom
denne er fra 2000. Videre anmoder vegvesenet at trafikksikkerhetsplanen fra 2009
revideres.

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet er positiv til at kommunen starter med kommuneplanlegging og
direktoratet som har særskilt interesse i sjøarealene vil delta aktivt i prosessene.

Fred Will Persen

Foreslår å regulere området nordøst for parkeringsplassen til STIL til hyttefelt. Deler av
tilrettelegging som parkering, strøm mv. er alt etablert.

Olderf ord h tte- o turforenin

Foreningen ønsker utarbeidet reguleringsplan med vei inn i eksisterende hyttefelt.

Per Pedersen  

Spørsmål om fritidsboliger på Bringnes.

Kystverket  

Kystverket opplyser generelt om sitt ansvarsområde. Videre henvises det til nasjonale

forventninger til kommunal planlegging. Kystverket forutsetter at sjøarealene i
kommunen blir en integrert del av kommuneplanens arealdel.

Direktoratet for mineralforvaltnin

Direktoratet er statens fagorgan når det gjelder mineralske ressurser og det foreslås at
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kommunen vurderer behovet for en egen utredning om dette temaet i det videre
planarbeidet.

For å sikre en forsvarlig forvaltning av mineralske ressurser i kommunen er det viktig at
råstoffområder vurderes både i et lokalt, regionalt og nasjonalt lys.

Kolvik o ome n b dela

Bygdelaget ønsker at det legges til rette for at unge mennesker kan vende hjem etter endt
utdannelse og ønsker å igangsette et prosjekt som tilrettelegger for dette. Attraktive
byggetomter er avgjørende i så måte. Bygdelaget ønsker å opprette boligområder med
noen få enheter hvert sted. Tomtene bør noe større enn i tettbygde områder. I tillegg
ønsker bygdelaget at det opprettes enkelte småbrukestomter.

Bygdelaget ønsker ikke hyttebygging på Finnmarkseiendommens grunn i området
.lonsnes — Billefjord. Begrunnelsen er at dette er kjerneområde for landbruk og et viktig
beiteområde for sau og rein.

Bygdelaget ønsker at det satses på landbruk. Kolvik og omegn bygdelag ønsker å sette i
gang prosjekt som går på å skape arbeidsplasser lokalt særlig knyttet til turisme. De
ønsker ikke gruvedrift i Porsanger.

Kolvik og omegn bygdelag ønsker at en gjennom tradisjonell
naturbruk/utmarknæringsutøvelse skal få benytte seg av ressursene på samme måte som
før.

Nor es vassdra - o ener idirektorat

NVE minner om sitt ansvarsområde knyttet til planlegging og hvilke hensyn det skal tas.
NVE mener at revidering av arealplanen må prioriteres høyt i planleggingen. Det
fokuseres videre på hensyn til samfunnssikkerhet og klimaendringer som forventes å
komme.

F Ikesmannen
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Fylkesmannen viser til nasjonale forventninger til kommunal planlegging. Evaluering av
gjeldende planer kan være en del av vurderingen av planbehovet i
kommunestyreperioden.

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er viktige styringsinstrument for kommunen.
Kommuneplanens arealdel for Porsanger er gammel og utdatert. Kommunen bør derfor
vurdere å rullere sin kommuneplan. I arbeidet med den kommunale planstrategien kan det
derfor være en fordel å ta stilling om kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides først,
eller om planene skal utarbeides parallelt.

Fylkesmannen viser til at det er et kommunalt ansvar å ta vare på jordressursene ved sin
forvaltning av plan- og bygningsloven og jordloven.

Innen ivaretakelse av folkehelsen skal kommunen:

- Finne hvilke forhold vedrørende befolkningens helse som utgjør de viktigste



utfordringene

- Ha skriftlig oversikt over utfordringer og disse skal framgå av planstrategien

- Basert på oversikten over utfordringer sette mål for utviklingen

- Basert på oversikten over utfordringer skal kommunen iverksette relevante tiltak.

Fylkesmannen mener at klima og energiplanen fra 2009 bør rulleres. Fylkesmannen ser

det som svært viktig at Porsanger kommune i inneværende periode prioriterer rullering
av sin kommuneplan.

Sametinget  

Sametinget vil at kommunen på et tidlig stadium av kommuneplanarbeidet søker

samarbeid med reindrifta. Det må også tas hensyn til samisk jordbruk og

utmarksnæring. Det advares mot omdisponering av dyrket mark. Dette er en kortsiktig
løsning som ikke fremmer en bærekraftig utvikling i samiske områder.

Den sjøsamiske kulturen er bygd på fjord- og kystfiske både som egen levevei, men også

i kombinasjon med annen næring. Sametingets målsetning for fiskeripolitikken er at folk

i samiske områder har en sedvanebasert rett til å skaffe seg et rimelig utkomme av de
marine ressursene.

Det henvises spesielt til kap. 5 i Sametingets planveileder om å ta hensyn i forhold til
samisk kultur. Her vises det til pkt. 5-1: "Planlegging bør legge til rette for å

opprettholde bosetningsmønster og lokalsamfunn som bidrar til å sikre samisk kultur".

N'eaiddan- Siida

Innspillet sees i sammenheng med skriv fra reindriftsforvaltning av 25.05.2012. Her

opplyses det om hvordan reinbeitene brukes i kommunen. Reinbeitedistrikt 14A ønsker å

delta tidlig i planfasen i reguleringsplan for Porsanger komune.

Luoste'ok H tte rend

I forbindelse med fase 2 til Luostejok Hyttegrend så ønsker en å regulere et området til
fritidsbebyggelse syd og øst for dagens regulerte område.

Finn Harr Johansen

Finn H. Johansen ønsker at hele eiendommen gnr. 4, bnr. 66 blir vurdert som fritids-
/hytteområde.

Robert Greiner

Robert Greiner ønsker at en eiendom som ligger ved sjøen i Baukopbukta omdisponeres

til fritidsformål. I tillegg har han innspill til utvikling av turisme hovedsakelig basert på

nordlys i Porsanger.

Alf Samuelsen

Alf Samuelsen ber om at eiendommen gnr. 9, bnr. 21 i Bevkop omgjøres til fritidsformål

når arealplanen for Porsanger skal rulleres.
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Lise o Hans-Jør en Andersen

Lise og Hans-Jørgen Andersen ønsker at eiendommen "Dalstad" omgjøres til
fritidsformål. Eiendommen er på 40 mål hvorav 9 mål har vært dyrket.

Karen H. Johnsen

H. Johnsen ønsker omklassifisering av eiendommen gnr. 10, bnr. 6 fra jordbruk til
fritidseiendom.

Alf Olaussen

Alf Olaussen vil ha bruksendring for gnr. 5, bnr. 130 fra landbrukseiendom til
fritidseiendom. Det opplyses at størrelsen på eiendommen ikke tilsier at den kan benyttes
som selvstendig driftsenhet og at det er fradelt 3 hyttetomter fra den opprinnelige
eiendommen.

Frode Martinsen o G'ermund Thomassen

Frode Martinsen og Gjermund Thomassen ønsker at eiendommen gnr. 34, bnr. 8
arealdisponeres til utbyggingsformål fritidshytter.

Ad hoc utval et ved E il Borch

Utvalget foreslår følgende:

• Kommunen prioriterer stedsutvikling i Børselv, Billefjord og KOS området

• Arbeidet med arealplanen og reguleringsplaner må prioiteres for å få til
befolkningsvekst

• Porsanger komune må regulere 100 nye småbrukstomter/trivselstomter i
Billefjord, Børselv og KOS området. Tomtene skal være attraktive tomter med
størrelse fra 5 mål til 100 mål.

IL
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• Porsanger kommune må starte arbeidet med å skape bolyst i Børselv, Billefjord og
Børselvområdet. Det ønskes satsning på språktiltak, kulturtiltak, næringstiltak og
infrastrukturtiltak i samarbeid med PIU.

Lakselv, juni 2012



Statlige organer, regionale organer og nabokommuner

Arkivsaksnr. Arkivkode
12/43 140

Øyvind Hauken
Rådmann

16.07.2012

1 7 JUL 2012 1

Avd/Sek/Saksb Deres ref
ADM/STAB/OEH

BÅTSFJORD KOMMUNES VEDTAK OM PLANSTRATEGI FOR 2012  -  2015

Båtsfjord kommunestyre har 13.06.2012 vedtatt kommunal planstrategi for 2012 — 2015. Den
vedtatte planstrategien, med alle vedlegg, er lagt ut på Båtsfjord kommunes hjemmeside på
følgende adresse:

htt ://batsf ord.custom ublish.com/index. h ?cat---262903

Kommunestyrets vedtak framkommer i kapittel 9.

Båtsfjord kommune takker alle de som har bidratt med innspill underveis i prosessen.

Med vennlig hilsen
Båtsfjord kommune

Postboks 610, 9991 Båtsfjord — Telefon 78 98 53 00 — Telefax 78 98 53 10
E-post: postmottak@batsfjord.kommune.no



Vedlegg 12:  

Oversikt over de som fikk tilsendt kommunestyrets forslag til planstrategi:

Statlige og regionale organer:

Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø
Fylkesmannen  i  Finnmark Statens hus 9815 Vadss6
Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 7441 Trondheim
Fiskeridirektoratet Region Finnmark Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen
Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 Ålesund
Mattilsynet Troms og Finnmark Postboks 383 2381 Brummunddal
Norges Vassdrags- og Energidirektorat Region Nord Kongens gate 14-18 8514 Narvik
Reindriftsforvaltningen  i  Øst-Finnmark Postboks 174 9735 Karasjok
Sametinget Avjovargeaidnu 50 9730 Karasjok
Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 Bodø
Finnmarkseiendommen Postboks 133 9811 Vadsø
Reinbeitedistrikt 7 Ringveien 43 9845 Tana
Reinbeitedistrikt 6 Rasengveien 2 9840 Varangerbotn
Samisk kulturminneråd Postboks 103 9820 Varangerbotn



 

  Arkiv: 140 
 Vår dato Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 

 30.07.2012 12/383 
Vår saksbehandler  Deres dato Deres referanse 

Svein Tønnessen   

Postadresse Kontoradresse Telefon Telefax Kontonummer Foretaksregisteret 

Postboks 174 Rådhuset Vevikveien 6 78 49 63 00 78 49 63 01 Bank: 4910.05.00050 934 266 811 

9770 Mehamn 9770 Mehamn  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ETTERSENDING AV HØRINGSUTKAST SAMFUNDSDEL AV-01.06.2012  

KOMMUNEPLAN FOR GAMVIK KOMMUNE. 

 

 

Det ettersendes herved høringsutkast samfundsdel av kommuneplan for Gamvik kommune pr. e-post 

da dette ikke er å finne på kommunens hjemmeside. Denne sendes nå vedlagt denne e-posten. 

 

 Det innvilges også en generell  utsettelse av høringsfrist for kommuneplanen til 15.08.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Svein Tønnessen 

Rådmann 

e-post : svein.tonnessen@gamvik.kommune.no 

 

 

Gjenpart til: Arkiv 
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og strategier  med handlingsdel 
Utgave/dato: 1 / 2012-06-01 
Arkivreferanse Gamvik 
kommune: 

12/383 

  
Oppdragsbeskrivelse: Kommuneplanen - utfordringer mål og strategier 
Oppdragsleder: Gjerpe Tore-Jan 
  
  
  
  
Skrevet av: Tore-Jan Gjerpe  
Kvalitetskontroll: xxxxx  
  

 

 

Innledning 
 

Dette er hoveddokumentet i kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg er det utarbeidet et 
såkalt grunnlagsdokument som beskriver og utdyper de tema som man anser å være  
sentralt og slik sett kan fungere som kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommunens 
planarbeid.    

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 
I dette dokument beskrives det og tas stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.  
Det er beskrevet og vurdert alternative strategier for utviklingen i kommunen.  
Planen slår fast at den største utfordringen vi står ovenfor er å snu befolkningsnedgangen. 

Denne planen skal legge grunnlaget for hvordan vi jobber med den utfordringen og mange 
andre, men også om hvordan vi kan møte utviklingen på en best mulig måte, hvilken  
kommunale tjenester kan forventes og hvordan kommunen kan bidra til en best mulig 
samfunnsutvikling. 

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

 
 
 
Svein Tønnesssen       Inga Manndal  
Rådmann        Ordfører  
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1 VISJON OG HOVEDMÅL  
 
1.1 VISJON  
Som visjon for en ønsket utvikling i kommunen er det satt opp følgende:  

 

 

 

 

1.2 OVERORDNET MÅL 
I planprogrammet er det fastsatt at kommunens overordnede mål:  

 

 

 

Ved å gjøre dette mer slagordpreget velges følgende hovedmål i planperioden frem 2011-
2023 

 

 

 

2 SENTRALE UTFORDRINGER OG MÅL   

2.1 OVERORDNEDE SAMFUNNSMESSIGE ASPEKTER   
Hovedutfordring:  

• Etablere attraktive og varierte arbeidsplasser i kommunen  

• Tilby et godt kommunalt tjenestetilbud.  

• Etablere gode ordninger for integrering av nye innbyggere  

• Sikre en stabil kommunal økonomi og finne det økonomiske balansepunktet for vekst og 
handling.  

• Ansette godt kvalifiserte medarbeidere i kommunen og sikre god utnyttelse av disse.  

GAMVIK FÅR DET TIL 

250 NYE INNBYGGERE I PLANPERIODEN 

 

Innenfor rammene i kommuneplanen, skal kommunen arbeide 
for å øke innbyggertallet i planperioden.    
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• Utnytte og ta i bruk tilgjengelig samfunnskunnskap og forskning som fører til 

befolkningsvekst.  

 

Vekst utenfra - hvordan gjøre det riktig? 
 

 

Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Nå nasjonale mål for 
likestilling   

Skaffe til veie redskaper for å skape 
bevissthet og kunnskap om kvinners 
og menns ulike liv og vilkår 

 

 Utnevne og skolere medarbeidere 
med ansvaret  for dette området 

 

 

 

Boglede 
 

 

Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Få flere innbyggere 
og redusere antall 
som flytter   

Arrangere kurs i temaet for 
kommunalt ansatt og andre  
 

Små  

Ha dette som fokusområde i all 
kommunal planlegging.  
  

 

Toleranse og mangfold. 
 

 

Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Bevisstgjøre 
hverandre og skape 
begeistring for 
mangfold  

Økt fokus på temaet i skolen  Minimalt  
Synliggjøre og skape bevissthet om 
sammenhengen mellom positiv 
befolkningsutvikling og toleranse og 
mangfold.  

 

En flerkulturell kommune 
 

 

Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Systematisk trekke 
frem kulturen til nye 
innbyggere  

Samle befolkningen for å synliggjøre 
innflytteres kultur, kunst mttradisjon, 
religion osv.  

 
minimalt, utnytte de frivillige 
organisasjonene 

Etablere møteplasser og utvikle  
symboler og ritualer som styrker  
tilhørighet til kommunen.  
. 
 
Utvikle bevissthet og finne en 
passende balanse mellom krav om 
likhet og rett til forskjell 
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Utvikling av sosial kapital 
 

 

Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Øke graden av sosial 
kapital mellom  
kommunens 
innbyggere    

Jobbe bevist med styrke tilliten til 
den kommunale forvaltning  
 

 Minimalt  

Innføre kvalitetssikring av kommunal 
saksbehandling  
Øke bruken av folkemøter for å få 
innspill i viktige saker  
Åpenhet i forvaltningen, er  
 
Være bevist på å etablere sosiale 
møteplasser  
Styrke det frivillige arbeidet  

 

Likestilling 
 

 

Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Nå nasjonale mål for 
likestilling   

Skaffe til veie redskaper for å skape 
bevissthet og kunnskap om kvinners 
og menns ulike liv og vilkår 

Ingen  

 Utnevne og skolere medarbeidere 
med ansvaret for dette området 

 

 

Rekruttering   
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Få flere innbyggere 
med høyere 
utdanning    

Etablere høykompetanse 
arbeidsplasser, som også gir økt 
tilgang til fagkompetanse for 
kommunen  
 

Ingen  

Få høyere utdannet 
innflyttere fra Europa  

«stuntaksjon» i Nederland/Tyskland  
for å få til en «klyngeinnflytting»  

Søke prosjektmidler fra dep. 

 

Intern og videreutdanning I kommunen   
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Heve 
utdanningsnivået 
blant de ansatte  
 

Stimulere til desentralisert 
videreutdanning.  

100`årlig  

Utnytte studiesenteret til å arrangere 
samlinger for videreutdanning  

?  

 
Søke trainee ordninger  

Søke finansiering  

 

Kommunal økonomi  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Få en sunn økonomi 
basert på reduksjon i 
driftskostnader og 
økte inntekter  

Sikre en stabil kommunal økonomi 
og finne det økonomiske 
balansepunktet for vekst og 
handling.  

Ingen  
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2.2 BARNS LEVEKÅR OG OPPVEKST 
Hovedutfordring:  

• Satse på unge, vise de tillit og gi de ansvar.  

• La barnas stemme bli hørt i planlegging og den kommunale hverdag.  

• Utvikle tettstedene og bygdene med gode møteplasser for barn og samhandlingsarenaer 

for flere generasjoner.  

• Legge til rette for at flere fullfører videregående utdanning  

• Iverksette stimuleringstiltak for at flere tar utdanning utover videregående skole  

• La barn få positive opplevelser av hjemplassen som gir lyst til å flytte hjem etter 

utdanning  

 

 

Delplan levekår og oppvekst  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Samordne planene 
for skoleverket. 
Skille bedre mellom 
politiske planer og 
tematisk planer  
 

Utarbeide egen kommunedelplan 
for dette området  
 

Egen intern arbeidsgruppe  

Skole og blilyst  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Skape større 
bevissthet om 
skolens betydning 
for 
befolkningsutvikling  
 

Etablere interne studiegrupper som 
del av arbeidet med delplan 
 

 

   
 

Barn og unge - fokus i kommuneplanen  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Sikre at barn blir 
trukket frem i alle 
viktige avgjørelser 
som berører barn  
 

Arrangere møter med ungdom ved 
behandling av alle kommunale 
planer som berører ungdom  

ingen 

Arrangere halvårlige møter mellom 
formannskapet/kommunestyret og 
ungdommene  

Ingen  
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Barnehager  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Heve kompetansen  
 

Rekruttere i andre nordiske land  
 

Ingen  

 Tilby videreutdanning  100` 
Holde høy standard 
på bygg og 
lekearealer  

Sikre gode vedlikeholdsrutiner i 
samarbeid med teknisk etat  

 

 

Grunnskole  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Øke barns 
opplevelse av  
trygghet, trivsel og 
mestring 
  
 

Sikre et aktivt pedagogisk 
utviklingsarbeid og legge vekt på å 
fremme og forbedre tilpasset 
opplæring gjennom faglig 
tilrettelegging, varierte 
arbeidsmåter og utvikling av sosial 
kompetanse. 
 

 

Økt elevmedvirkning og 
skole/hjemsamarbeid 

 

 skape en pedagogisk plattform 
som ivaretar hensyn til gjeldende 
læreplan og samtidig vektlegger 
lokalsamfunnets egenart. 

 

Inkludering av alle 
og styrke det 
flerkulturelle 
fellesskapet 

Videreføre arbeidet med den 
kulturelle skolesekken  

 

 

Øvrig utdannelse og forskning  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Gi tilbud om 
videreutdanning  
I Mehamn  

Utnytte studiesenteret ved å hente 
inn forelesere og mer aktiv bruk av 
lyd-bilde studio  
 
 

Ingen  

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
  

 
 

 

Kulturskolen  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Ta hele samfunnet i Tilby aktiviteter der det kulturelle  



KOMMUNEPLAN 2012-2024 SAMFUNNSDEL                           utfordringer, mål og strategier  med 
handlingsdel 

8 

 

Gamvik Kommune www.gamvik.kommune.no 
 

bruk for barn og 
ungdom.  
Skape et 
spennende, 
inkluderende og 
vitalt oppvekstmiljø 
 

mangfoldet prioriteres  
 
Bruke de med ulik språk og kulturell 
bakgrunn som en ressurs for 
kommunen . 

 

 

 

2.3 HELSE OG VELFERD 
Hovedutfordring:  

• Legge til rette for at flere eldre kan bo lengre i egen bolig  

• Iverksette folkehelsetiltak på alle plan.  

• Imøtekomme de krav samhandlingsreformen stiller til kommunen,  

• Få ansatt kvalifisert personale til å utføre oppgavene.  

• Bedre samhandlingen mellom hjem, skole og foreldre for oppfølging av barn  

• Styrke arbeidet med å fange opp ungdom som faller ut av videregående skole  

 

 

Delplan velferd og helse  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Samordne planene 
for helsesektoren. 
Etablere bedre skille 
mellom politiske 
planer og tematisk 
planer  
 

Utarbeide egen kommunedelplan 
for dette området  
 

Egen intern arbeidsgruppe  

 

 

Folkehelse  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
 
Ivareta målene i 
folkehelsemeldingen  

Oppnevne egen 
folkehelsekoordinator i kommunen 
som skal være et bindeledd mellom 
alle etater, frivillige organisasjoner 
og andre, og være motoren for å få 
til arrangementer og tiltak,  
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Samhandlingsreformen  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Følge opp og 
tilrettelegge for nye 
lovkrav  
 

Analysere behov og forberede tiltak  
 

 

Vurdere ressursbruken på kort og 
lang sikt  

 

Etablere gode rutiner for oppfølging, 
kvalitetssikring og 
økonomioppfølging  

 

 

Psykisk helse  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Følge opp og 
tilrettelegge for nye 
lovkrav  
 

Analysere behov og forberede tiltak  
 

 

Vurdere ressursbruken på kort og 
lang sikt  

 

Etablere gode rutiner for oppfølging, 
kvalitetssikring og 
økonomioppfølging  

 

 

Hjemmetjenesten  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Sikre at flere kan bo 
hjemme lengre  
 

Følge opp det påbegynte 
prosjektarbeidet med 
hverdagsrehabilitering  
«hjemme best»  
 

 

Knytte seg til fagmiljøet i Husbanken 
for faglig bistand ved ombygging av 
boliger  
 

 

Skolere egne medarbeidere og 
ansatt i teknisk etat for å finne gode 
bygningsmessige løsninger for 
boligene til eldre  
 

 

 

Barnevern  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
   

  
  

 

 

2.4 NÆRINGSUTVIKLING OG INNOVASJON  
Hovedutfordring:  
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Etablere struktur og bidra til en kultur for nærings og nyskapingsarbeidet i kommunen 
etter omstillingsperioden. Næringslivet skal være mer robust og konkurransedyktig. 
Bedre samarbeid innen kommunen, mellom næringer og regionalt og samkjøring med 
havneforetaket. (kopi handlingsplan GNU 2012) 

HER LEGGES DEN STRATEGISKE PLANEN FOR GNU INN FOR 
OMSTILLINGSPERIODEN ER FERDIG  

PLANEN BEARBEIDES OGSÅ I FORHOLD DE TEMA SOM ER TATT INN I 
GRUNNLAGSDOKUMENTET  

 

2.5 TEKNISK INFRASTRUKTUR OG AREALBRUK 
Hovedutfordring:  

• Sikre god og stabil vannforsyning for befolkningen og næringslivet  

• Bedre avløpsnettet utsatte steder 

• Redusere driftskostnadene på offentlige bygg ved rehabilitering, smarte løsninger. 

• Etablere oppvarming ved bruk av varmepumper i grunnvann /sjø- 

• Få på plass sentral driftsovervåkingssystem  (SD) og for forvaltning, drift,  vedlikehold 

og utvikling (FDVU)  for bygg og kommunaltekniske anlegg  

• (vann og bruk av Legge til rette for at flere eldre kan bo lengre i egen bolig. 

• Sikre kvalifiserte fagutdannede medarbeidere i teknisk etat   

• Følge opp og legge til rette for gjennomføring av tiltak som kommuneplanens arealdel 

legger opp til.   

• Sikre god kompetanse til prosjektledelse ved iverksettelse av kommunale bygg og 

anleggsoppgaver  

 

Kommunale bygg og anlegg  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Rehabilitere 
eksisterende bygg til 
solid nøktern 
standard med 
kostnadsoptimale 
løsninger  
 

Opprettholde og styrke faggruppa 
bygg  
 

Selvfinansierende  

Følge opp tiltak for kommunal bygg 
nedfelt i energi og klimaplan  
   

Store gevinst særlig med 
tilskudd fra Enova  

Videreføre arbeidet med SD anlegg 
for alle bygg og anlegg  
 

Egne mannskap  

 Få etablert et velfungerende FDVU 
system  

Egne mannskap  

 

Kommunalteknisk infrastruktur  



KOMMUNEPLAN 2012-2024 SAMFUNNSDEL                           utfordringer, mål og strategier  med 
handlingsdel 

11 

 

Gamvik Kommune www.gamvik.kommune.no 
 

Mål  Strategier  Tidsfase og Økonomiske 
konsekvenser 

Sikre bedre og 
tryggere 
vannforsyning  
 

Utarbeide hovedplan for vann 
omfattende Mehamn, Gamvik og  
Skjånes.   inklusiv 
reservevannforsyning  
  

2012  
Ca 400` 

SD anlegg alle 
anlegg 

Innføre bruk av SD og  2012  
Verktøy og utstyr er kjøpt 
inn  

kontroll over 
ledningsanlegg 

Fullføre det påbegynte arbeidet å 
etablere ledningskartverk 

2012  

Bedre avløp til 
resipient   

Utbedre utslippsledningene i 
Mehamn  

2013 

 
Energi og klima 
 

Følge opp tiltakene i energi og 
klimaplanen  

2012-  

 

Arealbruk  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Klargjøre for nye 
boliger og 
fritidsboliger  
 

Planlegge for ny  infrastruktur  
  

Selvfinansierende  

 

Samferdsel  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Sikre god 
fremkommelighet og 
sikkerhet på 
kommunale veier  
 

Årlig lapping av asfalt  
 

Egne medarbeidere  

Årlig sjekke skilt, veikanter mm 
   
 

Høy trafikksikkerhet  Finne frem til aktuelle 
trafikksikkerhetsfremmende tiltak og 
implementere dette i 
trafikksikkerhets plan som følges 
opp i forhold til SVV   

Teknisk sjef årlig  

 

Havn  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Legge til rette for 
utvikling av havna i 
Mehamn, Gamvik og 
Skjånes   

Vedta reguleringsplaner for havnene  
 

Havneforetaket  

Bearbeidet og sluttføre egen 
kommunedelplan for havn  
 

Bedre 
liggeforholdene i 
havna  

Gjennomføre bygging av molo på 
varholmen 
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 Sikre at planer og andre forhold er 
åpner for bygging av fastlandsmolo i 
2013-14  

 

 

Flytrafikk  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Sikre effektiv bruk av 
flyplassen  
 

Følge opp å få på plass de tiltak 
Avinor har planlagt  
Vurdere ressursbruken på kort og 
lang sikt  
Etablere gode rutiner for oppfølging, 
kvalitetssikring og 
økonomioppfølging  

Teknisk sjef  

 

 

Naturmangfold, Vannforvaltning Klimatilpassing mm   
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Ivareta nye lovkrav i 
forbindelse med 
gjennomføring av 
planer og tiltak  
 

Være oppdatert på lovverk og krav 
og holde god kontakt med statlige 
myndigheter   

Teknisk sjef  

 

 

2.6  IDRETT, KULTUR OG FRILUFTSLIV  
Hovedutfordring:  
 

• Legge til rette for og stimulere til mer fysisk aktivitet for barn i nærmiljøet med 

lekeplasser, ballbinger mm  .  

• Sikre et tilbud på idrettsbaner, for fotball og friidettsanlegg, og ny skiarena sør for 

flyplass 

• Arbeide for at kunst og kultur blir en kraft i utviklingen av kommunen  
• Sørge for at foreninger og organisasjoner har tilgang til bygninger og scener for å 

utøve musikk, teater osv.  

• Sikre drift av den årlige Nordkynfestivalen  

• Finansiere og bygge ny storhall på gammel idrettsbane  

• Synliggjøre kulturminnene og la de inngå i en fortelling av historien som en 

opplevelse for kommunens egne innbyggere og turister  

• Involvere flere i frivillig arbeid  
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Kulturtilbud generelt   
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Sikre et mangfoldig 
kulturtilbud i en 
økonomisk vanskelig 
situasjon  
 
 

Samarbeide og stimulere og utnytte 
de frivillige organisasjoner  
 

Kulturkonsulent  

 

Idrett  
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Sikre tilgang til 
idrettsarenaer  

Ta vare på og opprettholde de 
idrettsanlegg som finnes  
 

Teknisk sjef  

Planlegge for ny 
idrettshall  

Utarbeide forprosjekt for ny hall  2020  

 

 

Frivilliget   
Mål  Strategier  Økonomiske konsekvenser 
Øke aktiviteten i de 
frivillige 
organisasjoner  
 

Forhandle og inngå avtaler med 
organisasjoner for å iverksette 
idretts og kulturarrangementer  
 

Teknisk sjef  

 

 

2.7 SAMFUNNSSIKKERHET 
• Øke og systematisere kunnskap om samfunnssikkerhet på et bredt spekter  

• Ivareta nye krav til sikkerhet mot ras fra snø, jord og flom 

• Kartlegge flere aktuelle utbyggingsområder med ekstern bistand  

• Utnytte tilgjengelig kunnskap og informasjon, og lære opp egne medarbeidere til å se 

etter forhold som tilser rasfare  

• Følge opp nye krav til økt havnivå.  

• Fokusere på samfunnssikkerhet ved byggesaksbehandling  

 



FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI

Jarl Asbjørn Ellila

Luftjokdalen
9845 TANA

Deres ref Deres dato Vår ref
Sak 2012/1461
Ark 422.5

Saksbehandledditekte telefon: Helga Raudsandmoen - 789 50 592
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25 JUN 2012

Vår dato
21.6.2012

Overprøving av kommunens vedtak om å gi samtykke til fradeling
av gnr. 35 bnr. 54 i Tana

Fylkesmannen viser til vårt brev datert 13.4.2012 hvor vi varslet om at vi kom til å vurdere og
overprøve Tana kommunes vedtak om å fradele tomt fra gnr. 35 bnr. 54.

Fylkesmannen har fattet følgende vedtak:
Fylkesmannen omgjør Tana kommunes vedtak om å gi samtykke til fradeling. Begrunnelsen
for denne avgjørelsen er at kommunens vedtak er egnet til å dreie praksis i klart uheldig
retning. Videre fatter Fylkesmannen nytt vedtak i saken hvor samtykke til fradeling ikke blir
gitt. Begrunnelsen for denne avgjørelsen er at ingen av de lovbestemte vilkårene for å gi
delingssamtykke etter jordlova § 12 andre ledd er oppfylt og at vedtaket anses å være i strid
med tilhørende retningslinjer.

Saksopplysninger:
Du søkte 25.9.2010 om fradeling av cirka 34 dekar på din eiendom gnr. 35 bnr. 54 i
Luftjokdalen i Tana. Du oppgir i søknaden at den omsøkte parsellen skal benyttes til
hestebeite. Kjøper av den omsøkte parsellen er i følge søknaden Ida Olsen. Kommunen
opplyser at kjøper bor 4 til 5 km fra det omsøkte arealet. Videre opplyser kommunen at
kjøper ikke eier jordbruksareal, men at hun bor på en vanlig boligtomt og at hun har hest.

Tana formannskap behandlet din søknad i møte 2.2.2012 og gav delingssamtykke som
omsøkt. Begrunnelsen for formannskapets avgjørelse er at:  «Kommunen anser at det er av
samfunnsmessig interesse, og en deling vil ikke ha betydning for den avkastning
eiendommen kan  Samfunnsinteressen som formannskapet fremhever som viktig er:
«Beite til hester, og mulighet for økt bosetting.»  Melding om kommunens vedtak ble sendt til
deg i brev av 23.3.2012.

Fylkesmannen sendte brev til deg 13.4.2012 hvor vi varslet om at vi ville vurdere å overprøve
kommunens vedtak. I brevet ble du gitt frist til 7.5.2012 med å sende inn merknader til
Fylkesmannen. Vi har per dags dato ikke mottatt opplysninger fra deg.

I følge gårdskart i Skog og landskap har eiendommen 35/54 et totalareal på ca. 523 dekar,
hvorav ca. 61 dekar er fulldyrket jord, ca. 23 dekar er innmarksbeite, ca. 430 dekar er

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Intemett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmkno  www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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uproduktiv skog og 9,5 dekar er jorddekt fastmark. Det fremgår av kommunens opplysninger
at eiendommen er bebygd med enebolig, våningshus, tre bygninger for dyr/landbruk og ett
lager/silo. Kommunen opplyser at eiendommens dyrkede arealer leies bort til en sauebonde i
området, Arve Henrik Nilsen, som benytter arealene til gressproduksjon.

Kommunen oppgir i sitt saksfremlegg at parsellen som søkes fradelt er på ca. 34 dekar. Den
består av ca. 3 dekar innmarksbeite. Resten av arealet er uproduktiv skog. Parsellen skal
selges og benyttes til hestebeite. Adkomsten til arealet er tenkt ved privat vei med utvidet
bruk av eksisterende avkjørsel. Den omsøkte parsellen ligger i et område som i
kommuneplanens arealdel er regulert til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) uten
bestemmelser om spredt bebyggelse.

Kommunen opplyser videre at representanter fra kommunen befarte det omsøkte området
15.6.2012. På området er det oppført en gamme og en "garasje" som kommunen ikke har
gitt de nødvendige offentlige tillatelser til. Ønsket er å søke om ettergodkjenning av disse
byggene.

Saksvurdering
Etter forvaltningsloven (fvl.) § 35 tredje ledd kan klageinstansen eller overordnet myndighet
omgjøre et vedtak til skade for den som vedtaket retter seg mot, dersom blant annet
hensynet til offentlige interesser tilsier det. Melding om at vedtaket vil bli overprøvd må i så
fall sendes ham innen tre uker etter at det ble sendt melding om vedtaket, og melding om at
vedtaket er omgjort må sendes ham innen tre måneder etter samme tidspunkt.

Tana kommune sendte deg 23.3.2012 melding om samtykke til deling etter jordlova § 12.
Fylkesmannen sendte deg 13.4.2012 brev om at kommunens vedtak ville bli vurdert
overprøvd. Melding om at vedtaket er omgjort er sendt deg innen tre måneder fra
kommunens vedtak ble sendt. Fylkesmannen er altså innenfor tidsfristene som NI. § 35
tredje ledd oppstiller for at vi skal kunne omgjøre vedtaket.

I praksis er det lagt til grunn at offentlige interesser tilsier omgjøring der det ikke er tvil om at
vedtaket vil dreie praksis i en klart uheldig retning. Avgjørende for omgjøringsadgangen blir
dermed i hvilken utstrekning praksis har åpnet for å gi delingssamtykke i saker som denne.

Din søknad om fradeling skal vurderes etter jordlova § 12. Bestemmelsen inneholder forbud
mot å dele eiendommer som er nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk. Det kan
gjøres unntak fra dette forbudet dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller
deling er forsvarlig av hensyn til avkastningen på eiendommen. Ett av vilkårene må være
oppfylt. Ved avgjørelsen skal det blant annet tas hensyn til om delingen kan føre til drifts-
eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til
kulturlandskapet og til godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen velger først å ta stilling til om delingssamtykke er forsvarlig ut fra hensynet til
den avkastning eiendommen kan gi. Et hovedmål i landbrukspolitikken er å skape et robust
landbruk. Delingsforbudet i jordlova må ses i sammenheng med jordlovas mål om å styrke
driftsenhetene. Forbudet skal hindre at bruk stykkes opp eller på annen måte får redusert
driftsgrunnlaget.

Den omsøkte parsellen er på ca. 34 dekar, hvorav ca. 3 dekar er innmarksbeite og resten av
arealet er uproduktiv skog. Dette utmarksarealet er en ressurs til bruket og kan benyttes
eksempelvis til beite, slik det er søkt om i dette tilfellet. Den omsøkte parsellen er såpass stor
at kommunens vedtak innebærer en ikke ubetydelig reduksjon av eiendommens
ressursgrunnlag. Tillatelse til fradeling kan ikke gis ut fra dette alternativet.



Spørsmålet blir så om det foreligger samfunnsinteresser av stor vekt som taler for at
delingssamtykke kan gis.
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Formannskapet har vist til bosettingshensynet som begrunnelse for delingssamtykket. I dette
tilfellet oppgis det i søknaden at formålet med fradelingen er hestebeite og ikke bosetting. Av
den grunn finner Fylkesmannen det noe tvilsomt om man kan trekke inn dette hensynet i
vurderingen. På en annen side er det kommet opplysninger om at det allerede er oppført to
bygninger på den omsøkte parsellen uten at de nødvendige offentlige tillatelser er gitt og at
man nå ønsker å få ettergodkjent disse byggene. Av den grunn finner Fylkesmannen at man
kan trekke inn bosettingshensynet.

Eksempler på samfunnsinteresser av stor vekt kan være fradeling av areal til idrettsanlegg,
skole, barnehage, eller tiltak som kommer allmennheten eller en større krets personer til
gode. Behovet enkeltpersoner har for bolig må anses å være en privat interesse og utgjør
således ikke en samfunnsinteresse av stor vekt. Også behovet personer har for hestebeite
må primært anses som en privat interesse. For øvrig er ikke delingssamtykke nødvendig for
å få beite på den omsøkte parsellen. Partene kan også inngå avtale om leie.

Det omsøkte området er i kommuneplanens arealdel regulert til LNF uten bestemmelser om
spredt bebyggelse. Planstatus viser altså at intensjonen med dette området er at det ikke
skal bebygges. Dette er i seg selv et moment av stor vekt mot at arealet skal brukes til
bebyggelse, jf. rundskriv M-4/2003 side 21. Fylkesmannen bemerker for øvrig at det i
kommuneplanens arealdel er lagt ut områder til LNF med bestemmelser om spredt
bebyggelse ca. 7 km fra det omsøkte arealet.

Det kan være en samfunnsinteresse å tillate fradeling dersom fradelingen vil bidra til å
opprettholde eller styrke bosettingen i et område. Dette må imidlertid ses i sammenheng med
den samfunnsinteressen det er å opprettholde det eksisterende bruket. Etter Fylkesmannens
vurdering knytter det seg en større samfunnsinteresse til å beholde ressursene på
eiendommen samlet for nåværende og framtidige eiere. Tillatelse til fradeling kan heller ikke
gis ut fra dette alternativet.

Etter Fylkesmannens mening gir den omsøkte fradelingen ikke en god driftsmessig løsning
siden teigen ikke selges som tilleggsareal til eiendom som er i drift. I denne forbindelse viser
Fylkesmannen til uttalelser fra landbruks- og matministeren om praktiseringen av
delingsbestemmelsen i brev datert 25.6.2010:  «Det er et mål  å  etablere rasjonelle
driftsenheter hvor det drives et aktivt landbruk. Etter en fradeling av jord, skog og
utmarksarealer må ikke resteiendommen være så stor at den framstår som en urasjonell
driftsenhet knyttet til landbruk.» Det er referert til dette brevet i landbruksmeldingen (Meld. St.
9 (2011-2012)), som ble godkjent i statsråd 2.12.2011.

Gjennom sitt vedtak oppretter kommunen en 34 dekar stor eiendom. Dette er etter
Fylkesmannens syn en urasjonell driftsenhet. På denne bakgrunn finner Fylkesmannen at
kommunens delingsvedtak ikke er i tråd med nasjonale retningslinjer. Av den grunn vil
kommunens vedtak, dersom det blir stående, gi grunnlag for en uheldig presedens i retning
av lite tjenlig bruksstruktur og således dreie praksis i klart uheldig retning. Hensynet til
offentlige interesser tilsier derfor at Fylkesmannen bør omgjøre kommunens vedtak.

Når det gjelder ugyldigheten av kommunens positive vedtak er det vurdert at det har gått
relativt kort tid siden vedtaket ble fattet og at søker ikke har kunnet innrettet seg etter
kommunens vedtak.

Fylkesmannen omgjør derfor kommunens vedtak og fatter nytt vedtak hvor samtykke
til fradeling av tomt på gnr. 35 bnr. 54 i Tana kommune ikke gis.



Fylkesmannens vedtak kan påklages, jf. fvl. § 28. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt
melding om vedtaket er kommet frem, jf. fvl. § 29. Klagen sendes til postadresse:
Fylkesmannen i Finnmark, Statens Hus, 9815 Vadsø. Fylkesmannen vil ta stilling til en
eventuell klage før den sendes over til Statens Landbruksforvaltning (SLF) for endelig
behandling og vedtak.

Fylkesmannen minner om at du som part i saken har rett til å gjøre deg kjent med sakens
dokumenter, jf. fvl. § 18.

M hils

es
ass. fyl e m nn

Kopi til:
Deanu gielda/Tana kommune Rådhusv. 3 9845 Tana

Side 4 av 4

C ,
orhild Gjølme

landbruksdirekt r



. FINNMARK FYLKESKOMMUNE
FINNMÅRKKU FYLKKAGIELDA
Sentraladministrasjonen
Guovddfflhålddahus

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo

Fiskeri- og kystdepartementet
Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo

Sekretariatet for NTP
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep.0033 Oslo

Høringsinnspill til Nasjonal Transportplan 2014-23

Postadresse Besøksadresse
Sentraladministrasjonen
Fylkeshuset
9815 Vadsø
postmottak@fik.no

Vår dato: 15.6.2012

Arkivkode: _;N00

Gradering: Ugradert
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Vår ref: 10/00786-31

Deres ref:

Saksbehandler: Eirik Selmer
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Finnmark fylkeskommune har behandlet overnevnte sak. I fylkestingets møte 13.juni 2012, i sak
12113 ble følgende vedtak fattet:

"Fylkestinget i Finnmark legger til grunn økning av planrammene på + 45 % i perioden 2014 —
23. Store arealer, langt mellom de store bysentra, lange næringstransporter fra kysten og ut i
verden skaper spesielle samferdselsutforinger på alle innsatsområdene.

Infrastruktur er en av forutsetningene for utvikling i fylket. For videre vekst i næringslivet er en
rask utbygging av et effektivt og forutsigbart transportnett nødvendig. Et samarbeid i nord er
avhengig av at riksvegnettet har en tilfredsstillende regularitet. I tillegg må lokale lufthavner
sikres en oppgradering/utbygging for å møte forventet økt aktivitet pga. nordområdesatsingen.

Riksvegnettet er ryggraden i det overordnede nasjonale transportsystemet. Det binder landet
sammen og er av stor betydning for transporter mellom landsdeler og til og fra utlandet. E6 er
også en viktig transportåre for næringstransporter og turisttrafikk til og fra Finnmark.

Næringslivet i Finnmark har en positiv utvikling hva gjelder sjømatnæringen og andre
primærnæringer, gruve- og bergverksnæringen og petroleumsnæringen. For å sikre en videre
vekst i Finnmark er det viktig med et godt samarbeid i Nord-Norge. I fylket er det av betydning å
prioritere sterke vekstregioner som Hammerfest/Alta og KirkenesNaranger. Dette må også
innbefatte god regularitet mellom vekstregionene, og mellom vekstregionene og nabolandene
(Sverige/ Finland/ Russland).

Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde. Naturressursene i
landsdelen har fått økt internasjonal betydning. Finnmarks posisjon er styrket gjennom
muligheter knyttet til delelinjen i Barentshavet og den nordlige sjørute. For å kunne utløse
potensialet som ligger i denne posisjonen er det avgjørende at samferdselsstrukturen styrkes.

Telefon +47 78 96 30 00 Org.nr 964 994 218
Sentraladministrasjonen Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051
Henry Karlsens plass 1
9800 Vadsø
www.ffk.no



b) Riksve investerin er i ro ramområdene for erioden 2014-17:
• Oppstart av ny innfartsveg til Hammerfest i 2014.
• Sikre en tilfredsstillende anleggsvirksomhet på rv. 94 Skaidi — Hammerfest, hvis prosjektet

ikke forseres som et større investeringsprosjekt i perioden.
• Planlegging av en Kirkenespakke. Prosjektet innarbeides i slutten av

handlingsprogramperioden.
• Planlegging av en Altapakke under forutsetning av at Alta kommune finner løsning for

medfinansiering. Prosjektet innarbeides i slutten av handlingsprogramperioden.
• Opprustning av rv. 92, Gievdneguoika - Karasjok.
• Tiltak i vekstregionene prioriteres i en helhetlig plan som omhandler bruk av midler til forfall,

vedlikehold og programområder på riksvegstrekninger.
•  Økt  ramme for finansiering av trafikksikkerhetstiltak i byer og tettsteder langs riksveier og i

krysningspunkter.
• Gang og sykkelvei langs Rv 93 på strekningen Alta sentrum — Øvre-Alta.

c) Rassikrin 2014-17:
• Forsering av ny Skarvbergtunell fra perioden 2018-23 til oppstart i 2014. Prosjektet er

prioritert i NTP 2010-19 for perioden 2014-19.
• Forsering av rassikring Rv 93 Kløfta. Forseres ikke prosjekter, vil Finnmark få en 10 års

periode uten større rassikringstiltak på riksveger

d) Lufthavner:
• Rullebaneutvidelse i Kirkenes bør finanseriers gjennom statsbudsjettet i 2014 som en del av

nordområdesatsingen på infrastruktur.
• Ny lokal lufthavn i Hammerfest må inn i Nasjonal Transportplan. Tiltaket bør også finansieres

gjennom særskilte nordområdemidler.

e) Faded o fiskerihavner:
• Oppstart av farledstiltak til Polarbase i Hammerfest og fiskerihavntiltak i Mehamn og

Båtsfjord i 2014.
• Forsering og gjennomføring av fiskerihavntiltak i Berlevåg og Honningsvåg innen 2013.

Gjennomføres ikke en forsering, må prosjektene sikres i Handlingsprogrammet fra 2014.
• Resterende fiskerihavn- og farledstiltak bør gjennomføres i forhold til en 20 % økning av

planrammen for perioden 2014-23. I tillegg må Vardø sikres oppstart i perioden 2018-23 ved
en rammeøkning på + 45 % "

Kopi til: Alle kommuner i Finnmark

Med hilsen

samferdselssjef

Eirik Selmer
spesialrådgiver



¥ FINNMARK FYLKESKOMMUNE
FINNMÅRKKLI FYLKKAGIELDA
Samferdselsavdelinga
Johtolatossodat

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Statens vegvesens forslag til riksvegbudsjett for 2013

Finnmark fylkeskommune har behandlet overnevnte sak. I fylkestingets møte 13.juni 2012, i sak
12/16 ble følgende vedtak fattet:

1. "Rammene for 2013 må økes for å sikre 100 % innfrielse av Handlingsprogrammet for
riksveginvesteringene.

2. Rammene for drift og vedlikehold må økes og splittes opp i region og fylke. Det vil sikre
en lokal evaluering av satsningen.

3. Det er positivt at E6 Alta vest ligger over oppfyllingsgraden i handlingsprogrammet. En
offensiv planlegging og framtidige tildelinger må bidra til en ferdigstillelse av prosjektet
innen 2017.

4. E105 Storskog — Hesseng er et nasjonalt prosjekt i samarbeid med Russland. Det er ikke
tilfredsstillende med en tildeling på 45 % av rammen for fireårsperioden. Statsbudsjettet
for 2013 må sikre en oppstart av parsell 2 Hesseng- Elvenes bru.

5. Manglede tildelinger innenfor trafikksikkerhetstiltak gir ingen mulighet for nye tiltak og for
å gjennomføre strakstiltak. Det bør avsettes 2 mill, til strakstiltak i fylket for 2013.

6. Statens vegvesen benytter 35 % av rammen til planlegging. Midlene må sikre raskere
planprosesser og legge grunnlaget for prosjekter i handlingsprogrammet for 2014-17."

Postadresse Besøksadresse
Sentraladministrasjonen
Fylkeshuset
9815 Vadsø
postmottak@ffk.no

Med hilsen

er Bjrn Holm-Varsi
samferdselssjef

Vår dato: 15.6.2012

Arkivkode: _;N00

Gradering: Ugradert

Vår ref: 10/00786-30
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Kopi til: Statens vegvesen Vegdirektoratet - Oslo, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Alle kommuner i Finnmark

Saksbehandler: Eirik Selmer
Telefon: +47 78 96 31 20
eirik.selmer@ffk.no

Eirik Selmer
spesialrådgiver

Telefon +47 78 96 30 00 Org.nr 964 994 218

Sentraladministrasjonen Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051
Henry Karlsens plass 1
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www.ffk.no



KYSTVERKET
Troms og Finnmark

Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 TANA

Deres ref:

Midlertidig tilbakemelding havnekrav  -  Tana kommune  -  Finnmark fylke

Viser til mottatte oppdatering/nyetablering av havnekrav. Kystverket vil gå gjennom og
behandle kravet i løpet av sommeren/høsten, og vil komme med nærmere tilbakemelding.
Det vil også være behov for utfyllende opplysninger.

For utbedring av farleden inn til Leirpollen har kystverket allerede utarbeidet et foreløpig
forprosjekt, og arbeider med å komplettere dette. Undersøkelser i området er bestilt, men
det er et utfordrende område å planlegge og gjennomføre tiltak. Vi vil etter ferien ta initiativ
til et møte med Tana kommune om dette tiltaket spesielt.

Havnekravet for Torhop vil bli behandlet, men vi imøteser gjerne allerede nå flere
opplysninger basert på mal vedlagt utsendte brev.

Ønsket om losplikt i farleden vil bli behandlet særskilt av annen avdeling.

Mec[hilsen (—

\N

rve Andersen
plan- og kystforvaltningssjef

Kopi til:

Vedlegg:
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20 JUN 2012 I

Avslag på bistand til forlengelse av sikringsanlegg mot Tanaelva ved
Birkestrand - Fagernes, Tana kommune i Finnmark

Vi viser til din melding av 28.62011 samt brev datert 29.5.2012 om behov for sikring langs utløpet
av Tanaelva ved Birkestrand  — Fagernes. Vi melder med dette fra om at NVE i dette tilfellet ikke
vil gi bistand til planlegging eller gjennomføring av tiltaket.

Eksisterende sikringsanlegg ved Birkestrand/Skugge ble bygget i perioden 1933-1965 over en strekning
på ca 2400 meter. Tana kommune og bygdelaget i Birkestrand har gjennom flere år ønsket å forlenge
sikringsanlegget videre nedover Tanaelva. Det har vært fremmet flere søknader og befaringer gjennom
de siste 20-30 årene. NVE ga i brev datert 21.8.2000 endelig avslag på søknaden om vedlikehold av
eksisterende sikringsanlegg samt forlengelse av dette. I brev datert 19.9.2000 anket grunneier Åge
Eriksen NVEs vedtak inn for Olje- og energidepartementet (OED). OED opprettholdt NVEs vedtak og
avslo i brev datert 17.4.2001 søknaden om videre erosjonssikring mot Fagernes.

Skadene på eksisterende sikringsanlegg videreutviklet seg i perioden etter at endelig avslag på
vedlikehold ble gitt i 2001. Skadene ble etter hvert så omfattende at stein fra sikringsanlegget stedvis ble
liggende som steinranker ute i elva. Dette var uheldig for vassdragsmiljøet og ferdsel samt fiske. NVE
prioriterte med utgangspunkt i dette vedlikehold av de mest skadde delstrekningene på anlegget samt
f.jerning av stein som var havnet langt ute i elva. Det ble i overensstemmelse med tidligere vedtak ikke
prioritert å utvide/forlenge sikringsanlegget. Vedlikeholdsanlegget ble gjennomført i 2008.

Tana kommune søker nå på ny om å forlenge sikringsanlegget, og strekningen der det vurderes å være
behov for sikringstiltak er ca 1400 meter. Grunnen i området består i hovedsak av elveavsatt materiale,
sand og silt. Dette er lett eroderbare masser. Området er ikke utsatt for tradisjonell erosjon, men er mer
utsatt for erosjon fra bølger. Når det er flo sjø og sterk vind fra nordvest bryter relativt store bølger
innover elvebredden. Dette resulterer i sterk erosjon som er dokumentert flere ganger ved befaringer,
bilder og beskrivelser. Det er landbruksområder innenfor den ca 50-60 meter brede "buffersonen"
mellom elva og dyrka mark, og ca 350 meter fra elva og inn til nærmeste bolig/driftsbygning.
Laksebreveiere i Tanavassdraget A/L (LBT) har de siste årene gjennomført målinger i området for å

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: "w.nve.no
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dokumentere erosjonshastigheten. De konkluderer med middel erosjonshastighet på ca 5 meter i året.
Siste år er det gjennomført en mer detaljert oppmåling og denne viser en erosjon på ca 2 meter.

Slik vi vurderer denne saken må et eventuelt erosjonssikringsanlegg bygges opp som en kraftig og slak
steinfylling. Terrenget må også arronderes, og stor bølgepåkjenning kombinert med ensgarderte og fine
masser i elveskråningen medfører behov for et forholdsvis tykt filterlag. Vi vurderer at budsjettet for en
forlengelse av sikringsanlegget i hht dette prinsipp vi vil ligge på mellom kr 3.000.000 - 3.500.000,-

Begrunnelse for avslaget

NVEs midler til sikringstiltak i og langs vassdrag er gitt i årlige bevilgninger i statsbudsjettets kap. 1820,
post 22. Midlene dekker ikke alle de behov for tiltak som blir meldt. NVE må derfor prioritere de
tiltakene som har høyest samfunnsmessig nytte i forhold til kostnadene. Vi legger dessuten stor vekt på
hensynet til vassdragsmiljøet.

Utløpet av Tana er en elvestrekning som er lite påvirket av inngrep, og der det er verneinteresser knyttet
til. Sikringstiltak i dette området vil være uheldig for verneverdiene, og nytten av tiltaket forsvarer etter
vår mening ikke kostnadene sammen med de miljømessige ulempene.

Fra DNs faktark om Tanamunningen :

"Tanamunningen er vernet for å ta vare på et stort og særpreget deltaområde med internasjonal
betydning som raste- og oppholdsområde for våtmarksfugl. Her finnes Nord-Norges største
sammenhengende strandenger og en interessant elvestrandvegetasjon. Området ble fredet ved kongelig
resolusjon av 20. september 1991.

Under hver flom transporterer Tanaelva store mengder løsmasser som avsettes i sandbanker ned mot
munningen. Nederst mot Tanafiorden er det bygd opp et stort delta. Elvas arbeid skaper endringer i
sideløp og sandbanker fra år til år. Elveløpet og sandbankene er derfor i stadige forandringer.
Tanamunningen er det største dehaområdet i landet som ikke er påvirket av større inngrep, og det mest
dynamiske av slike system i Norge".

Slik vi vurderer denne saken har det ikke framkommet nye momenter som gjør at vi forandre vårt
tidligere vedtak av 21.8.2000 og som ble opprettholdt av OEDs brev av 17.4.2001.

Avslaget på bistand til sikring er ikke et avslag på byggetillatelse. Dersom du ønsker å utføre tiltaket
uten bistand fra NVE, må du ta kontakt med kommunen for å avklare tiltaket i forhold til plan- og
bygningslovens bestemmelser. I tillegg skal NVE vurdere om tiltaket er konsesjonspliktig etter
vannressursloven. Dersom du vil gjennomføre tiltak uten vår bistand, må plandokumentene derfor
sendes både til kommunen og NVEs regionkontor for vurdering av konsesjonsplikten.
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Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Me •

Aa Josefs n
reg nsjef

Knut Aune Hoseth
sjefingeniør

Kopi: Fylkesmannen i Finnmark, Statens Hus, 9815 VADSØ

Side 3
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2011/1849 Øystein Somby-Solaas, tlf.: 46400250 26.06.2012

Klage på avslag på bistand til forlengelse av sikringsanlegg mot Tanaelva ved 
Birkestrand - Fagernes, Tana kommune

Vi viser til deres brev av 15.6.2012, mottatt hos oss den 20.6.2012.
I brevet gis det avslag på bistand til forlengelse av sikringsanlegget mot Tanaelva ved 
Birkestrand – Fagernes.

Tana kommune påklager med dette avslaget.

Begrunnelse:
Det er uomtvistet at det foregår en betydelig erosjon på østsiden av Tanaelva i munningsområdet.
Kommunen anser omfanget som en trussel for befolkningens muligheter til næringsutøvelse 
innen landbruk og laksefiske. Med en midlere erosjonshastighet på ca 5 meter i året (dokumentert 
av Laksebreveiere i Tanavassdraget A/L) vil det ikke gå mange år før ”buffersonen” mot 
landbruksområdene er borte.
Tana kommune er ikke enig i NVEs utsagn om at sikringstiltak vil være uheldig for 
verneverdiene og at nytten av tiltaket ikke forsvarer kostnadene sammen med de miljømessige 
ulempene. Vi mener at det må iverksettes tiltak nå før skogsbeltet mot elva som det er et mål å 
bevare, eroderes bort. Ved å iverksette tiltak nå vil viktig landbruksareal bli beskyttet mot 
fremtidig erosjon. 
Den langsiktige miljømessige gevinsten forsvarer kostnadene som tiltaket medfører.

Med bakgrunn i dette ber Tana kommune om at Olje- og energidepartementet tar kommunens 
klage til følge slik at helt nødvendig sikringsarbeid kan iverksettes snarest mulig.

Med hilsen

Øystein Somby-Solaas
Avdelingsleder Bygg- og anleggsavdelingen



Alle kommunane

Dykkar ref

DET KONGELEGE
KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT

Statsråden

MOTTATT

1 I JUL 2012

Vår ref Dato

12/970-3 04.07.2012

Invitasjon til å delta i programmet "Saman om ein betre kommune"

Kommunal- og regionaldepartementet har saman med KS, LO Kommune, Unio, YS
Kommune og Akademikerne eit samarbeid om utviklingsprogrammet Saman om ein betre
kommune. Programmet støttar opp om lokale prosjekt som jobbar innanfor tema
sjukefråver, kompetanse og rekruttering, heiltids/deltidsproblematikken og omdøme. Eit
hovudmål med programmet er at det skal medverke til nasjonal fornying. Programmet skal
systematisere kunnskap frå dei lokale tiltaka som kan spreiast til andre norske kommunar. I
2011 blei 56 kommunar opptekne i programmet.

Eg inviterer no fleire kommunar til å delta i programmet med oppstart i 2013.
Hovudtema i programmet vil framleis vere dei same, men i denne runden vil eg opne for
søknadar som viser vilje til å tenkje nytt og innovativt rundt programmets problemstillingar.
Innovasjon og fornying vil vere viktig for berekraftige kommunale tenestar i framtida. Det
handlar til dømes om korleis ein organiserer tenestene, bruk av ny teknologi og samarbeid
med pårørande, frivillig sektor og andre.

Ein viktig premiss for deltaking er at prosjektet byggjer på eit partssamarbeid mellom dei
folkevalde, dei administrative leiarane og dei tillitsvalde/medarbeidarar. Prinsippa om lokalt
styringsansvar og fridom til å organisere verksemda slik at den best mogleg møter lokale
behov, ligg til grunn for programmet.

Programmet tilbyr dei kommunane som blir opptekne:

• Tilgong til god kompetanse og ressursmiljø

• Økonomisk støtte til prosjektarbeid

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 68 00 Telefaks: 22 24 27 40

Org. nr.: 972 417 858



• Eit fagleg fellesskap med andre kommunar

Imihald og gjennomføring

Det administrative ansvaret for programmet er lagt til KRD, som i samarbeid med dei
sentrale partane i arbeidslivet (hovedsammenslutrfingane og KS) vil koordinere arbeidet i
programmet.

Kommunane som deltek i programmet får eit årlig filskot på kr 300 000,- for
enkeltkommunar og inntil kr 800 000 der fleire kommunar deltek i prosjektet
Kommunane vil delta i nettverk etter tema dei arbeider med, og egne samlingar for
prosjektleiarane. Programmet er i ferd med å knyte til seg kompetansemiljø innanfor dei
ulike tema.

Programmet varer ut 2015. Kommunane vel sjølve kor lenge dei vil vere med. Oppstart
for pulje 2 vil vere vinter 2013. Kvar kommune blir invitert med på tre nettverkssamlingar.
Den siste samlinga vil finne stad våren 2014.

Deltakarkommunane vert forventa å delta på dei samlingar som blir arrangert.
Kommunane må også rapportere til sekretariatet i ICW på framdrift og resultat

Innovasjonsnettverk

Programmet vil velje ut eit tal kommunar som vil jobbe i eitt eige nettverk som nyttar
innovasjonsmetodikk på dei fire hovudtema. Ved bruk av innovasjonsmetode er behovet
(problemet) kjend, men løysinga er det ikkje. Målet er ikkje definert på førehand, og det må
jobbast med fleire alternativ. Viss det ein allereie har forsøkt ikkje verker, kan det å arbeide
med å få på plass nye tankesett og nye arbeidsmåtar medvirke til å finna nye løysingar.

Utveljing av kommunar

På bakgrunn av søknader vil det bfi valt ut ca. 50 kommunar som får delta i programmet

Følgjande vil bli vektlagt:

Ei grunngjeving for deltaking i programmet gjennom ein omtale av utfordringane og
kvifor det er viktig å løyse desse utfordringane på kort og lang sikt.

Klar og tydeleg motivasjon og forankring hjå alle partar (polifisk og aclnfinistrativ
leiing, samt tillitsvalde) i kommunen

Tydeleg interesse for utviklingsarbeid

Søknadar som legg vekt på innovasjon og nytenking og er opne for å nytte
alternative metodar for å løyse utfordringane

Omtale av andre samarbeidspartnarar det vil vere nyttig å invitere inn, td
organisasjonar, frivillige, innbyggjarar, næringsliv, akademia osv.



Søknad

Søknaden skal fyllast ut etter ein oppsett mal SOITI vil vere tkengeleg på programmets
nettsider; www.samanom.no. Søknaden skal vere politisk handsama og underteikna av
ordførar og rådmann. Kommunar som søkte i førre runde, men som ikkje kom med, er
velkomne til å søkje igjen.

I søknaden skal kommunen gje ei omtale av lokale utfordringar på
innsatsområdet/områda og grunne kvifor kommunen ynskjer å arbeide med desse
utfordringane. Kommunen sin eventuelle tidligare innsats, og resultat som er oppnådd
gjennom tiltak på innsatsområdet/ornråda skal dokumenterast Ein overordna tidsplan samt
ein omtale av kommunen sin eigen ressursinnsats inn i arbeidet skal gå fram av søknaden.
Departementet vil be om rapportering og dokumentasjon i løpet av programperioden.

Organisering av arbeidet lokalt

Deltakarkommunane vel sjølve innretning og organisering av arbeidet. Samarbeidet skal
skje innafor Hovudavtalen sine rammer og kommunane si formelle styring av eiga
verksemcl. Det er ein føresetnad med god lokal forankring av arbeidet Av søknaden skal det
gå fram korleis kommunen har/vil forankra arbeidet med søknaden hjå folkevalde, leiarar
og medarbeidarar/tillitsvalde i forhandlingssamanslutningane. Det må vidare synlemjerast
korleis kommunen vil organisere/etablere prosjektet slik at desse aktørane deltek ut fi-å
sine ulike roller.

Avtalen mellom partane og nærare informasjon finst på programmet sine nettsider
www.samanom.n . Her ligger også dei kommunane som i dag deltek, samt
kontaktinformasjon til sekretariatet

Kopi til:

Søknadsfrist er 30. september, 2012.

Med helsing

9,az cwa,f4k
Liv Sigåe Navarsete



KS (Kommunesektorens
interesse- og
arbeidsgiverorganisasjon)

Postboks 1378 Vika 0114 OSLO

Fagforbundet i Norge Postboks 7003 St. 0130 OSLO
Olavsplass

Unio Stortingsgata 2 0158 OSLO
Ys kommune Postboks 9232 0134 OSLO
Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6 0160 0 SLO
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