
 

 

Nord-Troms plankontor 

ble etablert fordi en rekke 

kommuner i Nord-Troms 

ikke hadde oppdaterte 

arealplaner. Over flere år 

hadde kommunene tilsatt 

egne planleggere, men 

man opplevde at de sluttet 

etter kort tid. Årsaken var 

i hovedsak små fagmiljøer 

og et stort fagfelt.  

Etableringen av plan-

kontoret var et ønske om 

å  sa m or dn e  p l a n -

ressursene i Nord-Troms 

og lage et fagmiljø, og så 

langt kan det se ut som en 

riktig strategi. I år fikk vi 

f.eks. 17 søkere på en    

ut lyst  st i l l i ng ,  og                

den 1. oktober har vi en ny 

planlegger på plass. 

Plankontoret er organi-

sert som ett treårig      

prosjekt, og eies av    

kommunene Kvænangen, 

Skjervøy, Nordreisa,    

Kåfjord og Storfjord.  

M å l s e t t i n g  m e d            

prosjektet er at alle våre         

medlemskommuner skal 

ha oppdaterte areal-

planer. I tillegg behandler 

vi private regulerings-

forslag (i hovedsak hytte-

felt), og utarbeider       

reguleringsplaner for          

kommunene.  

Vi er lokalisert i 

” R e j o s b y g g e t ”  p å        

Storslett, og er samlet 6,5 

årsverk fordelt på 8            

personer, der to har    

kontorsted i Kåfjord og    

Kvænangen.  

Prosjektet er finansiert av 

medlemskommunene og 

Troms fylkeskommune, og 

avsluttes 1. oktober 2015.  

Fylkeskommunens midler 

kommer i fra den nasjonale 

LUK-satsingen (Lokal 

sa mf u nnsut vi k l i ng  i    

kommunene). Midlene går 

til tiltak som opplæring i   

prosessledelse, utvikling av 

planarbeid og forskjellige 

utviklingsprosjekt. Målet 

er å gjøre kommunene 

bedre til å planlegge,      

mobilisere, samarbeide, og 

gjennomføre utviklings-

prosjekt som skal bidra til 

mer attraktive lokal-

samfunn. LUK-satsingen     

startet i 2010, og 2014 er 

siste år det bevilges midler 

til ordningen  

Dette nyhetsbrevet gir et bilde av hva plankontoret jobber med, og hvilke planer vi 

har fremover. Målgruppen er våre samarbeidspartnere i forvaltningen, men vi tror 

også politikere og øvrig befolkning i Nord-Troms finner nyttig lesestoff. 

Siden kontoret åpnet 1. 

oktober 2012, har det blitt 

jobbet med en rekke plan-

saker. Første driftsår gikk 

med på å fullføre areal-

planen for Nordreisa, og i 

mars 2014 ble den god-

kjent.  

Det jobbes nå med å     

ferdigstille arealplaner i de 

andre kommunene, og vi 

har nå bak oss en periode 

med folkemøter og med-

virkning. Her følger en 

gjennomgang av status i 

den enkelte kommune og 

noen betraktninger om 

planarbeid i kommunene.  

Arbeidet med kommuneplanens arealdel 
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Planprogrammet ble sendt 

på høring sommeren 2013, 

og i mai-juni 2014 ble det 

gjennomført folkemøter 

på Skjervøy og på Arnøya 

for å informere og få flere 

innspill. Innspillfristen ble 

satt til 13. juni, og så langt 

har vi fått inn 10 innspill 

fra private, samt lag og 

foreninger. I tillegg har 

det kommet innspill fra 

sektormyndighetene. Det 

jobbes nå med et plan-

forslag, der en viktig del er 

å få på plass et kartgrunn-

lag.  

kommet inn 10 innspill fra 

private, samt fra lag og 

foreninger, i tillegg har det 

kommet innspill fra     

sektormyndighetene.  

Innspillfristen er satt til 

11. august 2014, og etter 

den tid skal  det              

Arbeidet med arealplanen 

i Kåfjord startet opp    

sommeren 2013 da plan-

programmet ble sendt ut 

på høring. I forbindelse 

med høringsrunden ble 

det gjennomført folke-

møter, og det er nå     

utarbeides et planforslag 

som skal ut på høring i 

løpet av høsten 2014. 

Kommuneplanens arealdel - Skjervøy 

innspill fra lag og         

foreninger, 17 innspill fra 

privat og 8 innspill fra 

sektormyndighetene. Det 

er gjennomført egne   

a r b e i d s m ø t e r  m e d        

politikere i slutten av 

juni, og målet er å få klart 

et høringsutkast i løpet av 

høsten 2014. 

Planprogrammet ble sendt 

ut på høring sommeren 

2013, og i høringsperioden 

ble det holdt flere  folke-

møter. Innspillfristen er 

satt til 1. august 2014, og 

så langt har det kommet 4 
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Kommuneplanens arealdel - Kvænangen 

Kommuneplanens arealdel - Kåfjord 

Kommuneplanens arealdel - Storfjord 

Arbeidet med arealplanen 

til Storfjord startet opp i 

januar 2014, da plan-

programmet ble sendt ut 

p å  h ø r i n g .  P l a n -

programmet ble fastsatt i 

april, og det er gjennom-

ført 4 folkemøter i juni. 

Innspillfristen ble satt 

til 30. juni, og det er så 

langt kommet inn 18 

innspill fra private, 

samt fra lag og          

foreninger, i tillegg  til  

innspill fra sektor-

myndighetene. Bl.a. har 

ungdomsrådet i Storfjord 

kommet med innspill om 

eget park-område i Ski-

botn og på Hatteng.  

Det jobbes med å få et 

planforslag ut på høring i 

løpet av høsten 2014.  



 

 

Fem kommunar – felles plankontor 

Plankontoret på TV! 

Generelle utfordringer i arealplanarbeidet 

Det var overskrifta på 

nettsiden til Kommunal– 

og moderniserings-

departementet i vinter.  

Ingressen var: ”Fem små 

kommunar i Nord-Troms 

har samla seg i eitt felles 

plankontor. Det gjev god 

rekruttering, fagleg felles-

skap og betre planarbeid.” 

Vi er selvfølgelig fornøyd 

med at den jobben vi 

gjør i Nord-Troms     

v e k k e r  n a s j o n a l            

interesse. 

 

er hjemlet i Plan og       

bygingsloven (PBL) § 2.2 

om «Kommunalt plan-

register». Per i dag er det 

bare Nordreisa som har 

utarbeidet et slikt         

register, og det jobbes nå 

aktivt ute i kommunene 

med å få etablert et slikt 

register. 

For å utarbeide en areal-

plan er vi avhengig av et 

godt kartgrunnlag, dvs. at 

eksisterende regulerings-

planer er tegnet inn. Dette 

Alice (i Eventyrland)  
ramlet ned i et kaninhull 
og kom til en fremmed 
verden. Omtrent som 
mange ting i framtiden vil 
fortone seg for oss i lokalt 
utviklingsarbeid. Hun 
begynner å løpe… Omtrent 
som vi gjør i den travle 
hverdagen. Hun treffer en 
katt i et tre, og spør      
fortvilet: Hvor skal jeg 
løpe? – Hvor skal du da, 
sier katten. - Jeg vet ikke, 
sier Alice. Da –     smiler 

Onsdag 6. august får vi 
besøk fra filmselskapet 
«Fabelaktiv». De jobber 
med en temafilm som skal 
p re s ent e re s  i  d en            
nasjonale LUK samlingen 
til høsten (Lokal sam-
funnsutvikling i kommu-
nene). Troms fylkeskom-
mune har foreslått oss 
som case, og vi stiller selv-
følgelig opp! 
 
Fabelaktiv har valgt føl-
gende innledning: 

katten – spiller det ikke 
noen rolle hvor du går.  
 
Kommunene i Nord-
Troms står overfor en  
rekke valg fremover.  Men 
om vi ikke setter oss mål,   
har det mindre betydning 
hvilken retning vi går.  
 
Her er plankontoret en 
ressurs for  kommunene.  
Ikke bare for å lage gode 
planer, men også for å 
bygge et godt omdømme. 
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Samarbeid: Nord-Troms Plankontor famnar fem kommunar. Her er allsidig plan-

kompetanse og godt humør samla. Frå venstre arealplanleggar Hanne Henriksen, dagleg 

leiar Arne Samuelsen, arealplanleggar Hanne Vangen og arealplanleggar Birger Storaas. 

(Foto/montasje: Arne Samuelsen/Erik Veigård) 

Les mer på 

www.regjeringen.no

— søk etter  ”felles 

plankontor” 



 

 

Vi opplever stor regional 
og nasjonal interesse til 
den jobben som plan-
kontoret gjør. Vi er    
kontaktet av en rekke 
regionråd og kommuner 
som har vært på besøk 
hos oss. Vi ser at de    
erfaringer som vi gjør er 
nyttige for andre, og at 
den jobben vi gjør bidrar 
til å sette Nord-Troms på 
kartet. 

  

Å jobbe med planer er å 

jobbe med framtida. Det vi 

tar for gitt i dag behøver 

ikke å være det i frem-

tiden. Som planlegger skal 

vi planlegge for en 

«bærekraftig utvikling til beste 

for den enkelte, samfunnet og 

f r a m t i d i g e  g e n e r a s j o n -

er» (PBL § 1-1). 

Så tenk på det når dere 

leser våre vurderinger av 

Det er tross alt ferietid og 

en fin anledning til å lese 

litt annet enn faglittera-

tur.  Jens Bjørneboe er vel 

ikke kjent som planlegger, 

men i bøker som «Jonas» 

ser vi et sterkt samfunns-

engasjement. Mindre 

kjent er boka «Drømmen om 

hjulet», en historie om 

hvordan teknologiske 

fremskritt fører til både 

lykke og ulykke. Her er 

rom for mange tolkninger! 

innspill på alt fra industri-

områder til hyttefelt og bo-

ligområder.  

Med dette et ønske om fort-
satt god sommer og en spen-
nende høst   

NORD-TROMS PLANKONTOR 
Arne Samuelsen 
Daglig leder 
www.ntplan.no 

NORD-TROMS PLANKONTOR 

Veien videre 
Vi har litt over ett år igjen 
av prosjektperioden, og vi 
som jobber på plan-
kontoret ser at vår måte å 
jobbe på virker. Større 
fagmiljø tiltrekker seg 
kompetanse, og resultatet 
er bedre planer. Vi har 
derfor store forhåpninger 
om at våre eiere er innstilt 
på å videreføre det gode 
arbeidet. Dette må i så fall 

avklares i løpet av kom-
mende høst, der en forleng-
else av prosjektperioden 
må innarbeides i neste års 
budsjett.  

Plankontorets sommerlektyre 

Les mer om 

prosjektet på 

www.ntplan.no 

http://WWW.NTPLAN.NO

