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Forventningsnotat Regionalt planforum 16. april 2020
Kystsoneplan for Tromsø-regionen
Notatet er utarbeidet med bakgrunn i utkast til planprogram (heretter omtalt PP) for revisjon av
Kystsoneplanen for Tromsø-regionen. Kommunene Karlsøy, Balsfjord og Tromsø deltar i arbeidet.
Formannskapet i de tre kommunene har ikke hatt planprogrammet til behandling. Det legges opp til
vedtak om offentlig ettersyn av planprogrammet i de tre kommunenes Formannskap i slutten av
mai. Vedlagt ligger «Planprogram – utkast» datert 6. april 2020.
Det foreslås å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn med en utvidet høringsfrist til ut august.
Dette for å sikre tid til gode prosesser under de rådende forhold, samt at høringsfristen ellers ville bli
satt til fellesferien.

I Regionalt planforumet ønsker Tromsø, Karlsøy og Balsfjord kommuner å orientere om
følgende:
-

Bakgrunn for revisjonen

-

Innhold i revisjonen

-

Forventinger og ambisjoner for ny Kystsoneplan, herunder effektmål, resultatmål og
prosessmål

-

Valg av utredningstema (PP kap. 4 og 4.1)

-

Ressursgrupper

Som del av tilbakemelding fra Regionalt Planforum ønsker vi:
-

En generell tilbakemelding på PP og prosess.

-

Diskusjon om de fire utredningsteamene som er «0-punktene» for det videre arbeidet:
o

Sjømatproduksjon (fiskeri og havbruk)

o

Reiseliv
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-

o

Friluftsliv og rekreasjon

o

Strandsone

Tilbakemelding på strategiene/premissene som foreslås lagt til grunn for hver av temaene i
kap 4.1

-

Diskutere opplegget for medvirkning (PP kap. 5.2) med særlig fokus på hvordan
planforumets medlemmer ønsker å medvirke i planprosessen.

-

Andre innspill/merknader som planforumets medlemmer mener er relevant for det endelige
planprogrammet.

Med vennlig hilsen
Ingrid Berthinussen
prosjektleder

