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1 FORMÅLET MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI 
 
Hjemmel: Plan og bygningsloven av 2008 § 10-1. 
 
Kommunen skal i løpet av det første året med nytt kommunestyre utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi.  
Formålet med kommunal planstrategi er å avklare hvilke planoppgaver kommunen vil starte opp med 
eller videreføre for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi må ta opp hele 
kommunens plansystem, herunder behovet for temaplaner og større arealplaner i kommunal regi som 
vil trekke på kommunens kapasitet og ressurser. Planstrategien må ha en god politisk forankring. 
Kommunepolitikere skal tidlig kunne gjøre seg kjent med kommuneplanen som styringsverktøy, og ta 
stilling til om de ønsker endringer i de mål og strategier som er nedfelt planen. 
 
Gjennom vedtak av den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta stilling til om 
kommuneplanen helt eller delvis skal revideres eller videreføres uten endringer.  
 
Planstrategien og det underliggende datagrunnlag skal gi en oversikt over og kunnskap om hva som er 
kommunens utfordringer. 
 

2 PLANSTRATEGIARBEID 2016 -2019 

2.1 Evaluering av planstrategi 2012-2015 
Planstrategiarbeidet startet i begynnelsen av februar 2015 med administrativt forarbeid, der det ble 
laget et notat fra planleggeren til rådmann.  
Notatet var todelt:  
1) Evaluering av vedtatt planstrategi 2012-2015 med gjennomgang av prioriterte planer i henhold til 
vedtatt planmatrise. Evalueringen skulle omfatte hvilke planer som var utført, hvilke er pågående og 
planer som ikke var påbegynt. Det skulle vises til hvordan planarbeidet ble organisert, gjennomført, 
tids- og ressursbruk, samt bakgrunnen for at planene ikke var påbegynt i henhold til planstrategien. 
Evalueringen hadde en milepælsplan med datoer og ansvar for å nå milepælene. 
 
2) Planstrategi 2016. Det praktiske arbeidet med forslag til avklaringer, organisering og tidsplan. 

2.1.1 Kommuneplanens samfunnsdel, arealplan og reguleringsplaner 

I vedtaket fra kommunestyret i sak 12/92 der planstrategi 2012-2015 ble behandlet, heter det: « 
Kommuneplanens samfunnsdel av 18.6.2009 tas opp til full revisjon, der også nye mål og 
satsingsområder tas opp til vurdering. 
 
Kommuneplanens areadel av 30.10.2005 videreføres, men deler av planen kan tas opptil revisjon på 
følgende måte: Områder som private eller andre skulle ønske å regulere til utbyggingsformål, eller 
andre formål i gjeldende plan og som ikke er i samsvar med dagens vedtatte arealplan, kan fremme 
reguleringsplan etter plan og bygningslovens §§ 12-2 og 12 -3. Ved vesentlige avvik fra gjeldende 
arealplan er ny plan som fremmes alltid utredningspliktig jamfør pbl § 4-2. Reguleringsplan for 
fritidsbebyggelse på Guoikaoaivi på østsida av elva er en slik plan. Det utarbeides 
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områdereguleringsplan for gnr 11 bnr 24 med tilleggsareal. Arealdelen tas samtidig opp til revisjon 
og endres da ved behov ved at reguleringsplanen som vedtas, erstatter eksisterende arealplan for 
akkurat det aktuelle området.»  
 
Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel ble ikke startet opp i løpet av strategiperioden.  
Utskiftningene i den administrative og den politiske toppledelse, samt omorganisering tok mye tid i 
denne valgperioden. Kommunen var også Robek kommune og underlagt fylkesmannens 
administrasjon. På grunn av den økonomiske situasjonen ble mye av fokus lagt på økonomistyring og 
drift, og mindre på utviklingsarbeid. 
 
Hva gjelder videreføring av arealplanen med revisjon ved behov, er områderegulering for 
Dánssetgárjohka gjennomført med kommunens egne planressurser. Private og offentlige som fremmet 
egne planer etter pbl 12-2 og 12-3, har fungert greit etter strategien. Kommunen har klart å behandle 
disse innenfor plan og bygningslovens frister. 
 
Reguleringsplaner som var prioritert i perioden 2012-2015, omfatter 4 planer, som ikke ble igangsatt: 
Vullošnjárga, Ássebákti, Buollánnjárga og massetak på Guovddatguolbba. Områderegulering for 
Markannjárga pågår. Detaljregulering DSF-området pågår i privat regi.  
 
I forhold til kommunens egen plankapasitet og mangel på tilgjengelige ressurser til kjøp av ekstern 
bistand, ble planstrategien for ambisiøs. Planprosesser er tidkrevende når planer skal utarbeides etter 
plan og bygningsloven. Dette innebærer krav om utarbeidelse av planprogram, varsling, opplegg for 
medvirkning for berørte interesser i planarbeidet, konsekvensutredninger, offentlig ettersyn av 
planforslag, tilrettelegging for plan vedtak og kunngjøring etc. Egne planressurser har også i store 
perioder vært låst til andre prioriterte prosjekter og oppdrag, noe som har medført at 
areal/reguleringsplaner er blitt hengende etter. 

2.1.2 Andre lovpålagte planer 

Under denne kategorien var det i alt 11 planer som var prioritert.  
• Overgang fra matrikkeladressering til offisiell adressering innen 2015 for alle bygg ble 

gjennomført med egne planressurser som forutsatt i strategien. Alle skilt er anskaffet, 
montering og oppsetting av skilt forventes å være gjennomført i slutten av 2016. 

• Ros-analyse i henhold pbl § 4-3 er gjennomført til hver reguleringsplan i tråd med strategien. 
Denne trenger ikke å være med fremtidig strategiplan da denne er en del av hver 
arealplanprosess. 

• Rullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet er ikke gjennomført, 
handlingsplanen er rullert. 

• Arkivplan arbeidet pågår men er ikke ferdig rullert i henhold til strategien.  
• De andre planene (7 stykker) er ikke påbegynt i henhold til vedtatt strategiplan. 

2.1.3 Ikke lovpålagte planer 

• Hovedplan for vann og avløp pågår, men er ikke ferdig i henhold til strategiplanen. 
• Strategisk næringsplan med handlingsdel pågår. 
• Handlingsplanene for de ulike sektorene, 6 stykker, ble ikke gjennomført i henhold til vedtatt 

planstrategi. De andre temaplanene er ikke iverksatt som forutsatt.  

2.2 Varsling oppstart. 
Nabokommuner, statlige og regionale organer, samt rådmann og kommunalledere, ble varslet pr epost 
om oppstart på arbeidet med kommunal planstrategi den 19.1.2016.  
Karasjok kommune ønsket innspill og synspunkter til det videre arbeidet. 

2.3 Innkomne innspill 
Det kom inn 3 innspill til det videre planstrategiarbeidet: 
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Innspill fra Fylkesmannen i Finnmark : 
Kommuneplan: 
Anbefaler at kommuneplanens samfunnsdel rulleres i denne perioden.  
 
 
Klima og energiplan 
Fylkesmannen ber kommunen avgjøre selv om klima og energiplan skal utarbeides som tematisk 
kommunedelplan, eller integrere klima og energiplanlegging i sitt vanlige planarbeid. Uansett er det 
viktig at planen forankres i kommunen både administrativt og politisk og at oppfølgingen integreres i 
kommunens handlingsprogram og økonomiplan. 
 
Naturmangfold 
Oppfordrer kommunen til å vurdere om det er aktuelt å utarbeide en kommunedelplan for 
naturmangfold, der kommunen identifiserer og tar hensyn til naturverdier av både nasjonal, regional 
og lokal betydning. 
 
Oversikt over folkehelse 
Kommunen skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det 
langsiktige folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 
planstrategi. 
 
Landbruk 
Anbefaler at Karasjok kommune drøfter eventuelle utfordringer knyttet til jordvern, sikring av 
landbrukets arealressurser og vurdere behovet for ulike former for landbruk. 
Ber kommune kartlegge sine kjerneområder for jord og skogbruk, og implementerer disse i 
kommuneplanarbeidet. 
Anbefaler at kommunen lager egen landbruksplan. 
 
Samfunnssikkerhet  
Etter fylkesmannens vurdering er det viktig at kommunen prioriterer å fullføre prosessen med revisjon 
av kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse 
 
Innspill fra Finnmark fylkeskommune: 
Finnmark fylkeskommune nøyde seg med å gi en generell veiledning. 
 
Innspill fra Sámediggi Sametinget: 
 
Sametingets rolle i planlegging: 
Veilede kommuner og andre i planleggingen etter plan og bygningsloven, når den berører saker som 
har betydning for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 
Sametinget anmoder Karasjok kommune om å ta i bruk sametingets planveileder også ved utarbeidelse 
av den kommunale planstrategien. 
 
Medvirkning 
Sametingets planveileder, kapittel 4 under bokstav e) understreker at de som legger frem planer bør 
iverksette aktive tiltak for å sikre reel medvirkning der siktemålet er å oppnå informert samtykke fra 
direkte berørte samiske interesser og lokalsamfunn, herunder samiske barn. Sametinget ser 
medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i planarbeid. Samiske interesser og 
lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt eller siida, bygdelag, utmarkslag, laksefiskelag, 
sauebeitelag, forening og andre interesseorganisasjoner. 

2.4 Prosess. Gjennomføring i tid 
Forslag til planstrategi ble behandlet i hovedutvalget for miljø, plan og samfunnsutvikling den 
23.5.2016. 
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Planstrategidokumentet ble lagt ut på offentlig ettersyn i 30 dager på kommunens hjemmeside 2016 
den 7.6.2016. Planstrategien i papirutgave ble også lagt ut på servicekontoret på rådhuset.  
 
Kommunestyret behandlet planstrategien i møte den 29.9. 2016. Kommunestyret ba om revidering av 
planstrategien til et senere møte i 2016. Planstrategidokumentet 2016-2019 ble endelig vedtatt av 
kommunestyret under sak 16/95 den 15.12.2016. 
 

3 KOMMUNENS PLANSYSTEM 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsplan og en arealdel med overordnet plan og 
reguleringsplaner. Kommuneplanen kan etter behov detaljeres i form av kommunedelplaner. 
 
Planhierarkiet, og samhandlingen mellom de forskjellige delene er vist på skissen nedenfor. 
 

 
Kommuneplanens (KP) handlingsdel er en plan for gjennomføring av kommuneplanens 
samfunnsdel, kommunedelplaner og eventuelt andre planer. Handlingsplanen skal vise hva kommunen 
vil prioritere de fire neste årene for å nå kommuneplanens mål. Tiltakene i handlingsdelen følges opp 
gjennom midler i økonomiplan. Økonomiplanen etter kommuneloven kan inngå i handlingsdelen. 
 
Økonomiplan skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige 
inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Årsbudsjettet er en bindende 
plan for kommunens midler og anvendelse i budsjettåret. Årsbudsjettet med driftsdel og 
investeringsdel, følger opp økonomiplanen og konkretiserer denne. 

3.1 Evaluering/erfaring med gjeldene kommuneplan  
 
Samfunnsdel 
Da samfunnsdelen ble vedtatt i 2009, brukte man framskrivning av folketallet etter såkalt «middel 
vekst». Man anslo da at folketallet ville øke mot år 2030 til 3174 personer. For 2015 anslo man 
folketallet til 2970 personer etter «middelvekst». I dag vet vi at ved utgangen av 2015 var 2662 
personer. Forutsetningene er med andre ord radikalt endret i forhold til det som gjaldt da 
samfunnsdelen ble vedtatt. Dette tilsier at kommuneplanens samfunnsdel må tas opp til full revisjon.  

KOMMUNAL PLANSTRATEGI 
Utviklingstrekk – utfordringer 

Behov for planer 

KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

KOM.PLAN HANDLINGSDEL /  
ØKONOMIPLAN 

REGULERINGSPLAN.  

IVERKSETTING 
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Arealdel 
Arealdelen ble vedtatt i 2005 etter plan og bygningsloven av 1985. Siden da er plan og bygningsloven 
endret til ny lov (1. juli 2009).  
 
I februar 2015 gjorde Karasjok kommune opptelling over bebygde og ikke bebygde tomter i gjeldende 
arealplan: 
Av 160 fritidsbygg som kan bebygges med direkte hjemmel i eksisterende arealplan, er bare 35 bygd 
siden planen ble vedtatt i 2005.  
 
Av ervervsbebyggelse av i alt 31, er ikke noe bebygd. 
 
Det er gitt dispensasjoner i forhold til bestemmelser, bla størrelse og utforming på bygg og i forhold til 
plassering av bygg. Dette tilsier at bestemmelser og utnyttingsgrad har behov for gjennomgang ved 
revisjon. 
 
Regulerte områder 
Når det gjelder boligbygging i sentrumsområdet, er det i regulerte områder 71 tomter som ikke er 
bebygd, hvorav 36 tomter mangler tilrettelagt infrastruktur. 
 
I regulerte områder tilrettelagt for næring, forretning og lignende er alle 5 tomter på Vullošguolbba 
tildelt, hvorav 3 er bebygd. Infrastruktur er ferdig anlagt. Fortetting er ønskelig og gjeldende plan bør 
vurderes endret.  
 
Innenfor reguleringsplan I 8 Rávdojohguolbba, er 2 bygninger ferdig oppført. Infrastruktur med vei, 
vann, avløp og strøm er fremført til de to byggene. 
 
Tidligere revefarm område har potensiale for fortetting. Denne er i privat eie. Alt infrastruktur er lagt 
til området. 

4 OVERORDNEDE FØRINGER SOM HAR BETYDNING FOR KOMMUNEN S 
PLANBEHOV 

4.1 Nasjonale forventninger 
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging (§6-1) skal utarbeides hvert fjerde 
år, og ble fastsatt i kongelig resolusjon 12. juni 2015. De nasjonale forventningene finnes også under 
denne link:  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-
planlegging/id2416682/ 

4.2 Regionale føringer og planer 

4.2.1 Regional planstrategi for Finnmark 2016-2019 
er for tiden på høring. Satsingsområder som fylkestinget har prioritert i de kommende  

årene er: 

Næringsutvikling i nord 
Kompetanse i nord 
Samferdsel og kommunikasjon i nord 
Kultur i nord 
Folkehelse i nord 

4.2.2 RUP 2014-2023- Regionalt utviklingsprogram – Fremtidens Finnmark  

vedtatt av fylkestinget 25. mars 2015 
Samferdsel 
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• Regional transportplan for Finnmark 2014-2023 av 3.2.2015 
• Handlingsplan for kollektivtransport 
• Handlingsplan for fylkesveier 2015-2018 
• Handlingsplan for trafikksikkerhet 2015-2018 

5 UTVIKLINGSTREKK OG DE MEST SENTRALE UTFORDRINGER I 
KARASJOK KOMMUNE 

5.1 Befolkningsutvikling og sammensetning. 
Folketallet i kommunen var i utgangen av 2015 på 2662 personer. Folkemengde pr 1.1.2001 var på 
2877 personer, altså en nedgang i løpet av 15 år på 209 personer. Fremskrevet folketall frem mot 2030 
anslår en nedgang i folketall ned mot mot 2389 personer (- 279), ifølge SSB-statistikk etter alternativ 
lav nasjonal vekst. 
 
Utvikling og framskrivning av befolkningsutvikling fra 2016 – 2019 og frem til 2030 etter samme 
statistikk: 
 
Datagrunnlag 2016 2017 2018 2019 2025 2030 
0-5 år 143 146 139 146 145   138 
6-15 år 307 291 290 267 234   232 
16-19 år 163 154 143 141 109     87 
20-66 år 1665 1661 1645 1616 1498 1391 
67 år og eldre 384 393 404 403 492   541 
Sum 2662 2645 2621 2621 2478 2389 
       

5.2 Utfordringer relatert til befolkningsutviklingen og  sammensetning 
Den yrkesføre befolkningen mellom 20- 66 år, anslås å synke jevnt med totalt ca 50 personer i 
planperioden. Fra 2020 frem mot år 2030 vil denne aldersgruppen falle kraftig med ca 225 personer 
over en tiårsperiode. Samtidig vil andelen eldre over 67 år øke med ca 20 personer i løpet av 
planperioden og ytterligere med ca 138 personer fra 2020 - 2030. 
Konsekvensen av dette er færre personer som bidrar til samfunnet med skatteinntekter og større 
rekrutteringsproblemer til kommunens virksomhet der pleie og omsorg vil bli betydelig belastet i 
fremtiden. 

5.3 Næringsutvikling.  
Sysselsatte personer etter bosted etter næring, sektor og tid per 4. kvartal 2014 er tatt fra SSB-statistikk 
bank. Statistikken under viser sysselsettingsutvikling i Karasjok kommune fra 2008 til 2014. 
 

       Antall % i 

2014 

Næringsgruppe 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

01-03 Primærnæringer 

Jordbruk, skogbruk og fiske 

158 153 145 132 130 128 136 9,8 

05-43 Sekundærnæringer 

(bergverk, kraftverk, bygg og anlegg, 

vareproduserende industri) 

154 134 124 128 146 155 139 10,0 

Tertiærnæringer (servicenæringer) 

45-82 Varehandel, hotell og restaurant,  

samferdsel, finanstjenester,  

forretningsmessig tjenester, eiendom 

420 414 419 409 389 393 377 27,2 

84 Offentlig administrasjon, forsvar, 

sosialforsikring 

146 145 149 148 148 146 151 10,9 

85 Undervisning 158 164 163 167 167 162 162 11,7 

86-88 Helse- og sosialtjenester 342 342 343 351 360 352 338 24,4 
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90-99 Personlig tjenesteyting 77 71 75 71 65 58 68 4,9 

00 Uoppgitt 9 9 13 16 14 12 14 1,0 

Sum 1464 1433 1439 1424 1405 1406 1385 100,0 

 
Tabellen viser at offentlig sektor utgjør ca 46 % av den totale arbeidstokken og med stabil 
sysselsetting over tid. Jordbruk, skogbruk og fiske har i den siste tiden stabilisert seg på 10 % 
sysselsetting. Sekundær næring (bergverk, kraftverk, bygg og anlegg, vareproduserende industri) 
holder jevn sysselsetting på 10 %, mens varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjenester, 
forretningsmessig tjenester og eiendom viser årlig fallende tendens fra 2008 og utgjør 27 % av den 
totale arbeidstokken ved utgangen av 2014. 

5.3.1 Utfordringer relatert til næringsutvikling 

Karasjok kommune har over tid hatt stabil sysselsetting i offentlig sektor. Dette skyldes at store 
offentlige institusjoner som NRK Sámiradio, Sametinget og Samisk nasjonalt kompetansesenter – 
psykisk helsevern (Sanks) er etablert i Karasjok. Videre er Sámi Vuorká Dávvirat (de samiske 
samlinger) etablert i Karasjok med ca 10 fast ansatte. Størsteparten av driften av museet finansieres 
ved offentlige midler fra kommune, fylke og sametinget.  
 
Utfordringer i fremtiden blir å beholde og utvikle disse arbeidsplassene. Nedskjæringer i statlige 
overføringer, rasjonalisering, sammenslåing og flytting av arbeidsplasser til større steder kan true 
stabiliteten for offentlige arbeidsplasser i Karasjok.  
 
Andre «kulturarbeidsplasser» som er etablert i Karasjok er mediebedriftene Čálliid Lágádus 
(forfatternes forlag) og Davvi Girji (15 ansatte).  
Sentral utfordring er knyttet til hvordan disse skal videreutvikles. 
 
Næringslivet for øvrig har store utfordringer: 

• Sikre primærnæringene nye arbeidsplasser gjennom gode rammevilkår 
• Næringslivet preges av små bedrifter med få ansatte, lav lønnsomhet og vekst, liten kapasitet 

til entreprenørskap og utvikling. For å kunne tenke langsiktig og ha tid til innovasjon er det en 
forutsetning at bedriftene, i tillegg til menneskelige ressurser, har tilgang til kapital. Det er 
begrenset tilgang til aksjekapital og vanskelig å få tak i risikovillig kapital, noe som bidrar til 
at satsingen begrenses. 

• Nedgang i befolkningsutvikling gjør at arbeidsstokken endrer seg. Små bedrifter har ikke 
mulighet til å tilby like gode arbeidsbetingelser som offentlige institusjoner. 

• Knappe ressurser i kommunen gjør at kommunen som tjenesteprodusent og tilrettelegger for 
næringslivet og befolkningen, ikke alltid klarer å yte god nok service ovenfor næringslivet. 
Kommunen er nærmest innbyggere og det lokale næringslivet og har også ansvaret for å 
utvikle robuste lokalsamfunn. Å sikre arbeidsplasser og innbyggernes muligheter for å virke 
lokalt er en svært viktig oppgave. Uten vitale innbyggere og næringsliv utarmes kommunen. 

• Tilrettelegging av infrastruktur som vei, vann, avløp, elektrisitet, etc. til næringsarealer i 
regulerte områder, har alltid vært en utfordring. Å tilrettelegge større områder fordrer at 
kommunen må forskuttere utbygging som regel med låneopptak. Ferdig tilrettelagte 
næringsarealer vil bidra til attraktivitet og konkurransedyktighet for nærings- og 
bedriftsetableringer. 

5.4 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Lov om kommunal beredskapslikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret, § 14, setter krav til at 
risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf pbl 11-4 
første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko og sårbarhetsbildet. Den helhetlige ROS-analysen skal 
gi et oversiktsbilde over uønskede hendelser som kan ramme Karasjok kommune. Kommunen skal 
gjennomføre helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til innholdet § 2 i forskrift om kommunal 
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beredskapsplikt. Nåværende analyse fra 1998 er utdatert og oppfyller ikke alle lovkravene til en 
helhetlig ROS-analyse.  

5.4.1 Utfordringer relatert til samfunnssikkerhet og beredskap 

Den praktiske utfordringen er å sikre at ROS-analyser og beredskapsplaner innen de ulike sektorene 
samlet sett ivaretar hele spennet av interesser og behov innen samfunnssikkerhetsområdet. 
Samordning og samarbeid mellom aktører er her helt nødvendig.  
En felles utfordring er å sikre at planverk, rutiner og oppgavefordelinger er godt nok kjent mellom 
aktørene. Dette vil utfordre: 
Kompetanse innen ROS og samfunnssikkerhetsarbeid i egne rekker, kompleksitet og helhetlig 
tenkning og for å klare samordning må det avsettes personalressurser, tid og midler fra de berørte 
aktørene. 

5.5 Miljø, klima og energi 
Regjeringen har gjennom statlig planretningslinje bestemt at kommunene skal integrere klima- og 
energiplanlegging i sitt vanlige planarbeid. Målet er å gjennomføre tiltak som gir resultat i form av 
reduserte klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Kommunen må gjøre et valg om 
klima og energiplanlegging skal integreres i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel eller om det 
skal lages egen tematisk kommunedelplan. I begge tilfellene må det også lages handlingsdel til planen. 

5.5.1 Utfordringer relatert til miljø klima og energi 

En liten kommune som Karasjok, med begrensede ressurser, så vel økonomisk som personalmessig, 
vil støte på store utfordringer med å få til en klima- og energiplan med tiltak, etter intensjonen i statlig 
planretningslinje. 
 
Noen av utfordringer knyttet til klima og energiplanlegging med oppfølging av tiltak vil være: 

• Forankring i politisk ledelse og administrasjon 
• Sette av nok personalressurser og tid 
• Kompetansemangel i egne rekker på klima og energi 
• Nettverk internt og eksternt 
• Samarbeid med andre aktører 
• Identifisering av kilder 
• Framskrivninger av utslipp 
• Identifisering av tiltak 
• Beregninger av tiltakenes effekter 
• Økonomiske betraktninger 

5.6 Folkehelse 
Kommunen skal utarbeide et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det 
langsiktige folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med 
planstrategi etter plan og bygningslovens § 10 – 1, jamfør forskrift om oversikt over folkehelsen § 5. 
En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jamfør folkehelselovens § 6. 
Folkehelsearbeidet skal bidra til god helse og bedre levekår i befolkningen og er et mål for all offentlig 
politikk.  
Ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel skal folkehelse være eget tema. Det vil derfor ikke 
være nødvendig å lage eget temaplan for folkehelse. Folkehelse arbeidsfeltet er sektorovergripende. 
Aktivt folkehelsearbeid utøves på alle tjenesteområdene. Det er i samarbeid med disse og med 
frivilligheten, lag og organisasjoner at folkehelsetiltakene blir til. 

5.6.1 Drøfting av folkehelseutfordringer 

Med utgangspunkt i oversiktsdokumentet for folkehelseprofil i Karasjok bør folkehelseutfordringer 
drøftes på områder som: 
Befolkningssammensetning 
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Levekår og utdanning 
Oppvekst og levevaner blant barn, unge og voksne 
Helsetilstand og dødelighet 
Ulykker og skader 
Kultur og fritid 

5.7 Naturmangfold 
Regjering oppfordrer kommunene til å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold. Formålet bak 
oppfordringen er at kommunen identifiserer og tar hensyn til naturverdier av både nasjonal, regional 
og lokal betydning. Delplanen vil da være et bidrag til den mer grundige interesseavveiningen som 
skal foretas i prosessen med kommuneplanens arealdel.  

5.7.1 Utfordringer relatert naturmangfold 

Med tanke på kommunens ressurssituasjon, så vel økonomisk, personalmessig og mangel på egen 
kompetanse, vil kommunen måtte søke ekstern bistand for å klare denne oppgaven.  
 

6 VURDERING AV PLANBEHOVET 
Det kommunale plansystemet må være enkelt, forståelig og rettet mot gjennomføring. Kommunal 
planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel koblet sammen med økonomiplanen må 
ha en grunnleggende og varig posisjon i plansystemet. Kommunens arealplanlegging må ha forankring 
i samfunnsplanleggingen og trekke i samme retning. 

6.1 Kommuneplanens samfunnsdel 
Tas opp til full revisjon. 
For at samfunnsdelen skal fungere som et styringsverktøy er det viktig at kommunestyret selv 
prioriterer satsingsområder og hovedmål for samfunnsutviklingen. Planleggingen må legge til rette for 
denne prioriteringsoppgaven.  
I samfunnsdelen til kommuneplanen skal det tas endelig stilling til hvilke deler av kommuneplanen 
som skal revideres, og hva som skal være kommuneplanens fokus/innsatsområder. Etter plan og 
bygningsloven er det krav om planprogram for samfunnsdelen. 
 
Ved revisjon av kommuneplan (både samfunnsdel og arealdel) vil plan og bygningslovens kapittel 4: 
generelle utredningskrav være sentral. 
 
Temaene som skal ha fokus i arbeidet med kommuneplanen er: 

• Klima og energiplanlegging 
• Folkehelse.  
• Skole og utdanning 
• Samfunnssikkerhet.  
• Næringsutvikling 
• Arealbruk inkl. samferdsel og gangveier 
• Reindrift og reindriftsplan 

 
Alle øvrige delplaner og temaplaner utarbeides med utgangspunkt i revidert samfunnsdel. Utdaterte 
planer bør fases ut gjennom planstrategien. 
Oppstart: 2017 Vedtak i slutten av 2018 

6.1.1 Vurdering av kapasitet til å utføre planen i egen regi eller ekstern tjenestekjøp 

Gjøres som kombinasjon egen regi/ekstern tjenestekjøp. Prosessledelse kjøpes eksternt.  
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6.2 Kommuneplanens arealdel 
Blir samfunnsdelen revidert, må arealdelen bygge på den oppdaterte samfunnsdelen.  
 
Arealdelen med bestemmelser vil ha behov for revisjon på følgende områder: 

• Den juridiske kartdelen omskrives til nyeste sosi - versjon og tilpasses kart- og planforskriften 
samt nasjonal produktspesifikasjon for arealplan med tegneregler. 

• Bestemmelser til arealdelen av 2005 er skrevet etter eldre plan og bygningslov og må tilpasses 
den nye plan og bygningslov.  

• Bestemmelser til planen tas opp til revisjon med bakgrunn i erfaring med gjeldende plan både 
med hensyn på mangler, forenklinger og forbedringer. 

• Utnyttingsgraden og maksimalt omfang på bebyggelsen tas opp til revisjon. 
• Tilrettelegging for nye utbyggingsområder ved revisjon. 
• Tilrettelegging for vesentlig endret arealbruk i eksiterende utbyggingsområder vurderes ved 

revisjon 
• Vurdere fortetting i eksisterende utbyggingsområder. 

 
For øvrig videreføres gjeldende strategi: Områder som private eller andre ønsker å regulere til 
utbyggingsformål, eller endre formål i gjeldende plan og som ikke er i samsvar med vedtatt arealplan, 
kan fremme reguleringsplan etter pbl §§ 12-2 og 12-3. Ved vesentlige avvik fra gjeldende arealplan, er 
ny plan som fremmes, alltid utredningspliktig etter pbl § 4-2. Reguleringsplan som vedtas erstatter 
eksisterende arealplan innenfor planavgrensningen. 
 
Oppstart 2018: Vedtak 2019. 

6.2.1 Vurdering av kapasitet til å utføre planen i egen regi eller ekstern tjenestekjøp. 

Gjennomføres i kombinasjon egen regi/kjøp av ekstern bistand, hvor ekstern bistand går til kjøp av 
konsekvensutredninger.  

6.3 Reguleringsplaner 
Pågående områdereguleringsplan for Markannjárga prioriteres ferdigstilt innen utgangen av 2017.   
Planen gjennomføres i egen regi.  
 
Kommunestyre har kommet med anmodning om å bygge gangvei fra Heargedievvá til 
Vájamohkenjárga.  
Det må lages nytt reguleringsplan for deler av gangveien, fra Rávdojohka til krysset Vájamohkenjárga. 
Dette prioriteres i denne planperioden.  
Oppstart 2018, vedtak 2019.  Gjøres i egen regi. 

6.4 Planer i henhold til Lov om kommunal beredskapsplikt og forskrift om kommunal 
beredskapsplikt 

I prioritert rekkefølge utføres i henhold til Forskrift om kommunal beredskapsplikt: 
 

• § 2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (Overordnet ROS),  
Oppstart 2017. Gjennomføres i løpet av 2017.  
Omfatter alle virksomhetsområder og alle typer hendelser, på tvers av sektorer. 
 
Ansvarlig for organisering og gjennomføring er kommunens ledergruppe med rådmann.  
 

• § 3 Plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, oppstart 2017 og 
vedtak 2018 

Ansvarlig for organisering og gjennomføring er kommunens ledergruppe med rådmann.  
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• § 4 Beredskapsplan, jamfør Forskrift om kommunal beredskapsplikt, oppstart 2017, fullføres 
2018. 

Ansvarlig for organisering og gjennomføring er kommunens ledergruppe med rådmann.  

6.4.1 Vurdering av kapasitet til å utføre planene i egen regi eller ekstern tjenestekjøp. 

Kombinasjon egeninnsats og ekstern kjøp. Det er behov for ekstern kjøp av prosessleder for å 
gjennomføre planene i henhold til § 2 og § 3 i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 
Beredskapsplanen i henhold til § 4 utføres i egen regi. 

6.5 Miljø, klima- og energiplan 
Med bakgrunn i pkt 5.5 er det behov for å prioritere miljø, klima- og energiplan med oppstart i 2017 
og ferdigstillelse i 2018. Planen lages som tematisk delplan med egen handlingsdel som revideres 
årlig.  
Ansvarlig for organisering og gjennomføring er kommunens ledergruppe med rådmann.  

6.5.1 Vurdering av kapasitet til å utføre planen i egen regi eller ekstern tjenestekjøp 

Kombinasjon egne ressurser og kjøp av ekstern bistand til prosessledelse.  

6.6 Planbehov Næring 

6.6.1 Strategisk næringsplan 

Pågående planarbeid som vedtas i 2016. Det skal lages egen handlingsdel til strategisk næringsplan 
som revideres annet hvert år. Oppstart handlingsplan 2016. 

6.6.2 Reisemålsutviklingsprosess 

Det er etablert en egen arbeidsgruppe for å se på reiselivsutvikling i Karasjok. Arbeidsgruppa ønsker å 
utføre reisemålsutviklingsprosess som langsiktig arbeid i 3 faser, bestående av forstudie, planprosess 
og gjennomføringsfase. Prosessen vil vare i 2-3 år. Hver fase i prosessen forutsetter godkjenning fra 
kommunestyret. Fase 1 har oppstart i 2016 dersom kommunestyret godkjenner oppstart. Ekstern 
bistand utgjør ca kr 190 000. 

6.7 Kommunal tekniske planer 

6.7.1 Hovedplan for vann 

Planarbeidet pågår og planen forventes å være ferdig i løpet av 2017 
Kombinasjon egen regi/tjenestekjøp.  

6.7.2 Hovedplan Avløp 

Planarbeidet pågår og planen forventes å være ferdig i løpet av 2017 
Kombinasjon egen regi/tjenestekjøp.  

6.7.3 Temaplan for trafikksikkerhet 

Planarbeidet har startet opp. Er gjort i eget regi. Vedtas i 2016.  

6.8 Helse og omsorgstjenestens planbehov 

6.8.1 Overordnet helse og omsorgsplan. 

Denne skal legge de overordnede føringer for kommunens helse og omsorgstjenester. Planutarbeidelse 
legges til høsten 2016. 

6.8.2 Plan for helsemessig og sosial beredskap 

Med utgangspunkt i behovet for sikring av kommunens beredskap innen helse og omsorgstjenestene, 
er denne planen utarbeidet våren 2016 og fremmes for politisk behandling innen juni 2016. 
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6.8.3 Boligsosial plan.  

Kommunen har behov for utarbeidelse av boligsosial plan. I dette ligger også den boligsosiale delen av 
planarbeidet. For å sikre nødvendig utbygging av boliger til å dekke boligbehovet for sosialt 
vanskeligstilte, må en slik plan prioriteres utarbeidet.  

6.8.4 Smittevernplan 

Planen skal rulleres årlig.  
Det bør tas stilling til hvorvidt planen hvert år skal behandles i politiske organer eller om korrigeringer 
kan gjøres av administrasjonen i enkelte år. 

6.8.5 Lindrende behandling.  

Kommunens prioriteringer innen kreftomsorgen, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, bør 
utledes av et planmessig arbeid. Tidligere plan for lindrende behandling bør oppdateres. 

6.8.6 Psykisk helse og rus.  

Kommunens prioriteringer innen fagfeltene bør utledes av et planmessig arbeid. Tidligere plan for 
fagfeltet bør oppdateres. 

6.8.7 Demensplan. 

Kommunens prioriteringer innen fagfeltene bør utledes av et planmessig arbeid. Det bør derfor lages 
en egen demensplan da denne brukergruppen oftest har særlige oppfølgings- og prioriteringsbehov. 

6.8.8 Kompetanseplan helse og omsorg, årlig rullering 

Pleie og omsorgstjenestene har egen kompetanseplan. Planen skal rulleres årlig. 

6.8.9 Plan for kompetanse, rekruttere og beholde  

Dette gjelder den overordnede kommunale planen innen arbeidet med å sikre medarbeidere den 
nødvendige kompetansen, og å rekruttere og beholde medarbeidere. Planprosessen er gjennomført 
våren 2015 i en kommunal tverrfaglig arbeidsgruppe. Planen bør ferdigstilles. 

6.9 Planbehov Oppvekst og kultur 
Kommunen har en tverretatlig/-faglig samarbeidsgruppe som har månedlige møter med ulike tema om 
folkehelse. Samarbeidsgruppen har ingen formell status eller mandat, men vil utarbeide en kommunal 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Handlingsplanen berører så vel barnehage- og 
skolepersonell, helse- og omsorgspersonell og har primærforebyggende fokus rettet mot hele 
befolkningen i bygda. 
Kommunen får årlige tilskudd fra Sametinget til tospråklighetsarbeid. Det er også satt i gang en 
prosess etter politisk vedtak i kommunestyret med tilsetting av en prosjektkoordinator for planlegging 
av et samisk språksenter i kommunen. I denne forbindelse må det utarbeides en Strategiplan for 
samisk språk i kommunen. 

6.9.1 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og fril uftsliv 

Denne planen fastsetter premissene for tildeling av spillemidler til idrettsanlegg. Krav om fireårig 
rullering. Vedtatt plan er fra 2003 og er moden for revisjon. Handlingsdelen rulleres årlig. Vedtatt plan 
tas opp til revisjon i 2017. 

6.9.2 Kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner.  

Handlingsplanen berører så vel barnehage- og skolepersonell, helse- og omsorgspersonell og har 
primærforebyggende fokus rettet mot hele befolkningen i bygda. 

6.9.3 Strategiplan for samisk språk i kommunen 

Oppstart foreslås i 2016 
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6.10 Kommunestyrets bestilling og prioritering av nye planer under KS sak 16/65 den 
29.9.2016 

1. Det må medtas et punkt som gjelder gjennomføringsstrategi. Skal planen gjøres i egen regi 
eller skal den være basert på ekstern tjenestekjøp. 

2. vurdering av kapasiteten til å gjennomføre oppsatte planer i egen regi 
3. mer eksakt tidsangivelse for gjennomføring av planene, gjelder særlig de prioriterte planene. 
4. følgende planer prioriteres i revidert utkast til planstrategi: 

• Overordnet ROS 
• Plan for samisk språk/Obbalaš sámegielat ovdánahttinpláná ráhkadit. 
• Områderegulering Márkanjárga 
• Flomsone utredning Buollanjárga 
• Boligsosial handlingsplan 
• Kulturminneplan 

 
5. Det forutsettes at disse endringene fremlegges til politisk behandling i 2016, samtidig som de 

blir tatt med i budsjettforarbeidet slik at dette kan bli prioritert i ett endelig budsjettvedtak i 
desember. 

6.10.1 Overordnet ROS 

Se punkt 6.4 over. Behandles i henhold til forskrift om kommunalberedskapsplikt, § 2.  

6.10.2 Plan for samisk språk/Obbalaš sámegielat ovdánahttinpláná ráhkadit 

Ansvarlig for organisering og gjennomføring: kommunens ledergruppe med rådmann 

6.10.3 Områderegulering Márkanjárga 

Se punkt 6.3 over. 

6.10.4 Flomsoneutredning Buollánjárga 

Oppstart 2017, ferdig 2018. Utføres ved ekstern tjenestekjøp. Ansvarlig for organisering og 
gjennomføring: kommunalleder for teknisk, miljø og samfunnsutvikling. 

6.10.5 Boligsosial handlingsplan 

Se punkt 6.8.3. Ansvarlig for organisering og gjennomføring: kommunalleder for helse og 
omsorgstjeneste. 

6.10.6 Kulturminneplan 

Ansvarlig for organisering og gjennomføring: kommunalleder oppvekst og kultur. 
 

7 PRIORITERING AV PLANOPPGAVER 2016-2019 

7.1 Planer som skal utarbeides eller rulleres i løpet av planperioden med 
gjennomføringsstrategi:  

Grønn farge indikerer planer prioritert i henhold til kommunestyrets bestilling av 29.9.2016 

       
Plannavn 2016 2017 2018 2019 Gjennomførings 

strategi: 
e=egen regi 
k=ekstern kjøp 
e/k=kombinasjon 
egen regi og kjøp 
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Overordnede planer 
Kommuneplanens 
samfunnsdel 

 Oppstart Vedtas  e/k 

Kommuneplanens 
handlingsdel 

rulleres rulleres rulleres rulleres e 

 
 
Arealplaner juridisk 
bindende 

     

Kommuneplanens arealdel   Oppstart Vedtak e/k 
 
Andre reguleringsplaner 

     

Endring av 
Reguleringsplan for 
Vullosguolbba 

 Oppstart Vedtas  e 

Flomsone utredning 
Buollannjárga 

 Oppstart   k 

Områderegulering 
Markannjárga 

Pågår Vedtas   e/k 

Gangvei Rávdojohka - 
Vájamohkenjárga 

  Oppstart Vedtak e/k 

 
 
Lovpålagte planer i hht Lov 
om kommunalberedskapsplikt og 
forskrift om kommunal 
beredskapsplikt 

     

Helhetlig risiko og 
sårbarhetsanalyse, 
 jamfør § 2 i Forskrift om 
kommunal beredskapsplikt 

Oppstart Vedtak   e 

Plan for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet, jamfør § 
3 i Forskrift om kommunal 
beredskapsplikt 

 Oppstart Vedtak  e 

Beredskapsplan, jamfør §§ 4, 
5 og 6 i Forskrift om kommunal 
beredskapsplikt 

 Oppstart Vedtak Revideres i 
hht § 6 i 
forskrifta 

e 

      
Miljø, klima- og energiplan  Oppstart Vedtak  e/k 
Handlingsdel klima-
energiplan 

  Oppstart Revisjon e 

 
Planer for 
næringsutvikling 

     

Strategisk næringsplan 
2016-2019 

Vedtas    e 

Handlingsplan til 
Strategisk næringsplan 
2016-2019 

 Revideres  Revideres e 

Reisemålsutviklingsprosess Oppstart fase 1 Fase 1 
ferdig 

  k 

 
Kommunaltekniske 
planer 
 

     

Hovedplan vann Vedtak    e/k 
Hovedplan avløp Vedtak    e/k 
Temaplan for 
trafikksikkerhet 

Oppstart - 
vedtak 

   e 



 
 

 
17 
 

 
 
Oppvekst og kultur 

     

Delplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 

 Oppstart 
revisjon. 

Vedtak  e 

Handlingsplan Delplan for 
idrett 

Rullering rullering rullering rullering e 

Kommunal handlingsplan 
mot vold i nære relasjoner 

Oppstart Vedtas   e/k 

Strategiplan for samisk 
språk i kommunen 

Oppstart Vedtas   e/k 

 
 
Helse og omsorg 

     

Overordnet helse og 
sosialplan 

Oppstart/vedtak    e 

Plan for helsemessig og 
sosial beredskap 

Oppstart/vedtak    e 

Boligsosial plan  Oppstart Vedtak Vedtak e/k 
Smittevernplan Rullering Rullering Rullering Rullering e 
Lindrende behandling.  Revideres   e 
Psykisk helse og rus  Revideres   e 
Kompetanseplan helse og 
omsorg- årlig rullering 

Rulleres Rulleres Rulleres Rulleres e 

Plan for kompetanse, 
rekruttere og beholde. 

Oppstart    e 

 
 
Prioritet i henhold til 
kommunestyrevedtak av 
29.9.2016 

     

Overordnet ROS, se under 
punkt ovenfor 
Helhetlig risiko og 
sårbarhetsanalyse, 
jamfør § 2 i Forskrift om 
kommunal beredskapsplikt 
 

    e/k 

Plan for samisk 
språk/obbalaš sámegielat 
ovdánatinpláná ráhkadit 

    e/k 

Boligsosial handlingsplan     e/k 
Kulturminneplan     k 
 
 
 
Karasjok 2.1.2016 
 
 
Elfrid Boine 
Rådmann 
 

Helge Nystad 
Konst. kommunalleder 


