27. mai 2020

Planstrategi for Tromsø kommune 2020-2023
Forventningsnotat til Regionalt planforum 11. juni kl. 9.00
Alle kommuner er pålagt å utarbeide en planstrategi etter plan- og
bygningslovens § 10-1. Den skal vedtas innen ett år etter at
kommunestyret er konstituert. Gjennom planstrategien gjøres det
prioriteringer av hvilke planer som er nødvendige for å få en ønsket
utvikling av kommunen. I henhold til § 10-1, 2. ledd skal kommunen i
arbeidet innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og
nabokommuner. Møtet i Regionalt planforum er derfor et ledd i arbeidet
og forslaget til planstrategi vil også legges frem for Tromsø- områdets
regionråd.
Tromsø kommune håper at deltakerne i Regionalt planforum kan gjøre
vurderinger innenfor sine kompetanse- og ansvarsområder vedrørende
forslaget til «Planstrategi for Tromsø kommune 2020-2033».
a) Er det nye områder/tema som må hensyntas i den kommunale
planleggingen og som utløser planbehov utover det som er foreslått?
b) Er det områder/tema som bør få forsterket oppmerksomhet? Hvis ja,
utdyp hvordan det bør skje.
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1. Innledning
Behov for planlegging kan oppstå på mange ulike måter. Det kan være nye statlige føringer som
utlyser behov for kommunal prioritering eller samfunnsutfordringer som trenger helhetlige og
tverrsektorielle avklaringer. Mange planbehov kommer også fra fagområder der det trenges politiske
avklaringer på langsiktige veivalg. Det er ikke det samme som en virksomhetsplan som skal vise
hvordan ressursene som er allerede er tildelt skal brukes.

1.1 Lovgrunnlaget for planstrategien
Alle kommuner er pålagt å utarbeide en
planstrategi etter plan- og bygningslovens §
10-1. Gjennom dette skal kommunene
systematisere planverket og analysere
planbehovene tidlig i hver valgperiode.
Vurderinger gjøres ut fra både nasjonale og
regionale føringer samt kommunens egne
vedtak/ planer. Plan- og bygningsloven
fastslår at planleggingen skal bygge på
økonomiske og andre ressursmessige
forutsetninger for gjennomføring. Det betyr
at kommunen bare skal utarbeide planer der det er konkludert med behov for en plan, også med
hensyn til kapasitet til oppfølging og gjennomføring etter vedtak. Planstrategien er ikke en plan i seg
selv, men skal være retningsgivende for kommunes prioritering av planoppgaver i valgperioden.
Kommuneloven omhandler også noen av elementene fra plan- og bygningsloven. Se kapittel 1.2.1.
med tekst om økonomiplan.
Medvirkning
Plan- og bygningsloven gir noen føringer for arbeidsprosessen ved at det skal innhentes synspunkter
fra statlige- og regionale organer samt nabokommuner. Kommunen har derav en samrådsplikt etter §
10-1 andre ledd. Planstrategien skal gjøres offentlig 30 dager før kommunestyrets behandling. Det
betyr at det ikke kreves en høring som ved øvrig planarbeid, men det oppfordres til bred medvirkning
og allmenn debatt.
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1.2 Planlegging – en sentral del av kommunens styringssystem
1.2.1 Plan- og bygningsloven og kommuneloven
Plan- og bygningsloven gir sammen med kommuneloven hovedrammene for kommunenes plan og
styringssystem. Plan- og bygningsloven har behandlingsprosedyrer for de plantypene som omhandles
i loven. Eksempelvis utarbeidelse av planprogram, lengde på høring m.v.

Illustrasjon av arbeidsdelingen i det kommunale plansystemet, Asplan Viak.
Kommuneplanens samfunnsdel skal vise kommunens mål for utviklingen av kommunen og kommunesamfunnet. Den er
kommunens mest langsiktige og strategiske plan, med en horisont på tolv år. Handlingsdelen har en fireårshorisont.
Kommuneplanens samfunnsdel peker på at kommunen vil forvalte ressursene på en hensiktsmessig måte. Det betyr å ha
helhetlig styring som sikrer at drifts- og utviklingsoppgaver sees i sammenheng, og at langsiktige mål følges opp i
underliggende planer. Kommuneplanens arealdel fastsetter hvordan områder/arealer i kommunen skal brukes til ulike
formål, samt gir regulerende bestemmelser knyttet til disse. Arealdelen er juridisk bindende. Øvrig areal- og
bygningsplanlegging etter plan- og bygningsloven som områderegulering og detaljregulering har juridisk bindende
virkning. Det er da i utgangspunktet ikke lov å gå utenom de rammene som planen legger.
Kommunedelplaner for ulike virksomhetsområder som ikke er arealplaner, har ikke samme juridisk bindende virkning, men
skal konkretisere overordnede mål og gi grunnlag for prioritering av handling og derav også ressursbruk.
Kommunedelplaner utarbeides med samme formalkrav som samfunnsdel og arealdel, med politisk vedtak av
planprogram med redegjørelse for planprosessen, inkludert organisering av medvirkning.
Handlings- og temaplaner utløser ikke samme formelle krav, så der må planens innhold og målgruppe vurderes i forhold
til medvirkningsbehov. Meldinger/kunnskapsgrunnlag m.v. er faktagrunnlag som skal bidra til vurdering av påfølgende
planbehov eller andre typer tiltak, og de behandles ikke som en plan i forhold til medvirkning/høring.
Økonomiplanen skal etter kommunelovens §14-4 vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i planer skal
følges opp. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningslovens § 11-1
fjerde ledd. For å virkeliggjøre planvedtak må det være økonomisk dekning for handlinger/tiltak. Økonomiplan med
årsbudsjett bør ikke være i motstrid til planvedtak. Handlings- og økonomiplanen (HØP) er en svært sentral plan i
plansystemet der prioriteringene og derav ressursfordelingen skjer for fireårsperioden.
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1.2.2 Øvrige plantyper
Det er stort mangfold i begrepsbruken i forhold til hva vi kaller de
ulike planene. Ellers kan man se på det funksjonelle innholdet og
gjøre en vurdering. Det foreslås å følge anbefalingen fra KS sitt
program for storbyrette forskning om samfunnsplanlegging.
Det er et behov for definisjon av funksjonsinnhold og en mer
konsistent bruk av ulike typer plandokumenter. Det påpekes i
utredningen behov for et tydeligere hierarki på «temaplan-nivå»,
gjerne med bruk av tre hovedtyper samfunnsplaner; strategi,
temaplan og handlingsplan. Meldinger bør rendyrkes som verktøy
for å orientere om et tema, som grunnlag for videre oppfølging.

Strategi: Hva skal gjøres? (Ikke
hvordan.) Mer overordnet enn
temaplaner – har ikke tiltak og derav
mer indirekte økonomiske
konsekvenser.
Temaplan: Inneholder både mål og
tiltak – og kan ha strategisk utdyping
og/eller satsingsområder.
Handlingsplan: Kun tiltak – der
utfordringer og mål er klarlagt andre
steder (politiske vedtak/overordnede
føringer)
Kilde: KS-FoU Program for
storbyforskning, Storbyenes samfunnsplanlegging, Asplan Viak 2018.

Tromsø kommune utarbeider særskilte meldinger/faktagrunnlag som ikke tas med i planoversikten.
Disse gjøres tilgjengelige på kommunens nettsted. Tromsø kommune har også planer for
virksomheten der ressurser allerede er tildelt. Disse virksomhetsplanene er ikke med i oversikten.

1.3 Planstrategien som politisk styringsverktøy
En av intensjonene med innføring av planstrategi som obligatorisk element i plan- og bygningsloven,
var å styrke kommuneplanleggingen som politisk styringsverktøy (jf. Ot.prp. nr. 32 2007-2008).
Kommunestyret gis derfor muligheten til tidlig i valgperioden å tilpasse planaktiviteten til lokale
forhold og ønsker. Det tas sikte på å lage en midtveisevaluering av planstrategien. Mange av
kommunens utfordringer må møtes på andre måter enn gjennom et planarbeid. Det kan være i form
av en politisk sak, dialog med berørte eller i form av tiltak gjennom administrative beslutninger.
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1.4 Fireårshjulet for kommunens planarbeid
I et ideelt fireårshjul vil kunnskapsgrunnlagene utarbeides først for dernest å følges opp gjennom
strategier i kommuneplanens samfunnsdel. Planbehov vurderes på grunnlag av dette og føringer fra
samfunnsdelen videreføres både i arealplanen og i prioritert planarbeid. Prioriteringene forankres i
handlings- og økonomiplanen. For innbyggerne er det viktig at fireårshjulet er kjent og at det kan
brukes for å vurdere når innspill kan gis.
VALGPERIODEN

1. ÅR

2. ÅR

3. ÅR

4. ÅR
Faktagrunnlag og
utfordringsdokumenter

Planstrategi og kommuneplanens
samfunnsdel.
Planbehov og prosessplaner
Kommuneplanens arealdel
Prioriterte planer
Strategier, temaplaner, handlingsplaner, arealplaner
HØP
HØP
HØP

HØP

1.5 Arbeidsmetoder for framtida
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 omtaler i kapittel «Et kommunesamfunn i endring», både
utfordringer kommunen må håndtere og også nye muligheter. «Tromsø skal være et inkluderende
samfunn hvor vi respekterer enkeltmenneskene. Vi skal befeste vår posisjon som internasjonalt
møtested, og løfte den arktiske kompetansen innenfor forskning og næringsliv. Vi må sørge for at
natur- og urbane kvaliteter er tilgjengelig for alle. Vi skal være et sted hvor vi evner å teste ut nye
løsninger for bærekraftig samfunn lokalt og globalt.» FNs bærekraftmål setter rammene for arbeidet
de neste årene.
En av strategiene i kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 er at Tromsø kommune vil utvikle og
gjennomføre oppgavene sammen med innbyggerne. Det betyr at kommunen vil sikre reell
medvirkning og bred involvering av innbyggerne og folkevalgte i kommunens planarbeid.
Arbeidsmetoder som legger til rette for økt grad av involvering og samskaping krever at det settes av
tid og ressurser i planprosessene. Nye tanker om samskaping krever at planene må kunne brukes som
bidrag til nytenking. Ett av spørsmålene som kan stilles er om planene må være mer strategiske,
ettersom de i større grad skal utformes sammen med de som involveres i prosessen.
Det er viktig med en avklart forventing til
grad av medvirkning. Medvirknings-trappa
starter med innsyn som laveste nivå til
selvstyring øverst. Medbestemmelse kan gi
stor innflytelse gjennom prosesser der man
kommer frem til forslag til felles løsninger.
Øverste nivå med selvstyring vil kunne
innebære delegering av
beslutningsmyndighet, og derav ikke være et
alternativ der rammer er satt i lover og forskrifter.
Farner, 2013 «Verksted som verktøy»

Det bør gjøres kjent når i planprosessen det åpnes for involvering. Er det i en tidlig fase der
planprosessen og -ideer utformes eller i løpet av høringsfasen. For arealplaner vil det også være en
siste fase knyttet til klage og innsigelser, jf. plan- og bygningslovens bestemmelser.
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2. Utfordringsbilder
2.1 Kommuneplanens samfunnsdel
Formannskapet besluttet i møte 18. februar
2020 å legge kommuneplanens
samfunnsdel 2020-2032 med arealstrategi
ut til seks ukers offentlig ettersyn.
Samfunnsdelen er det overordnede
planverktøyet for kommunens helhetlige
planlegging, framtidig samfunns- og
tjenesteutvikling. I planen er det presentert
både utfordringer og muligheter knyttet til
langsiktig samfunnsutvikling. Det har vært
lagt til grunn en bred medvirkningsprosess i
planarbeidet. Det er definert tre samfunnsmål:
•
•
•

Sosial bærekraft som betyr at alle innbyggerne i kommunen er likeverdige og har gode
hverdagsliv.
Klima- og miljømessig bærekraft som betyr at all utvikling skjer innenfor naturens tålegrense
og med en stadig reduksjon av klimagassutslipp.
Økonomiske bærekraft som betyr at verdiskapingen er kunnskapsdrevet, innenfor naturens
tålegrense og at velferdsutviklingen kommer hele samfunnet til gode.
Det ble laget et samlet kunnskapsgrunnlag til
samfunnsdelen som sammenstiller viktige funn
fra flere rapporter og analyser. Kommunen har et
svært godt grunnlag til å vurdere planarbeidet i
kommunestyreperioden gjennom den store
bredden i disse kunnskapsgrunnlagene. Videre i
kapitlet blir det vist til noen av disse.

2.2 Økonomisk gjennomføringsevne
En av de sentrale faktorene i planarbeid er å
vurdere mulighetene for gjennomføring av
planens mål og tiltak. Kommunen har i
forbedringsarbeidet lagt vekt på å styrke
økonomiplanens profil med en tydeligere
handlingsdel for fireårsperioden. I det ligger
ønske om at den nye handlings- og økonomiplanen skal være et tydeligere bindeledd mellom planer
og deres realiseringsmuligheter.
I vurderinger av kommunens økonomiske situasjon sies det bl.a. i økonomirapport 2 for 2019:
«Tromsø kommune har over år bruk mer penger på drift enn vi har til rådighet. Det økonomiske
handlingsrommet har blitt svekket de siste årene, ved at utgiftene har vokst mer enn inntektene og
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ved at disposisjonsfondet har blitt brukt til å finansiere løpende driftsutgifter. I tillegg har det vært
en betydelig vekst i kommunens lånegjeld grunnet store og tunge investeringer.» Det er en klar
forventning om at alle deler av kommuneorganisasjonen tilpasser aktiviteten og ressursbruken til de
økonomiske rammene som bevilges av kommunestyret. Nye oppgaver som har blitt overført fra
staten, har også vært med på presse kommunesektoren.
Kommunens planarbeid skal klargjøre langsiktige veivalg. I planlegging må det også settes søkelys
på hvordan vi kan få større merverdi av arbeidet gjennom fokus på tverrfaglighet og felles løft i
utviklingsarbeid.

2.3 Beregnet befolkningsvekst og – sammensetning
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Tromsø kommune har utarbeidet tre ulike alternativer for
befolkningsveksten frem mot 2040. Forutsetningene og mulige
resultater er beskrevet i et eget kunnskapsgrunnlag. Det er prøvd ut
tre ulike boligbyggeplaner på kretsnivå og konsekvenser av disse er
vist for barnehage- og skolekapasitet. Lavt vekstalternativ er innstilt
som Statistisk sentralbyrå sin framskriving etter middelalternativet.
Det er mange boligprosjekter i Tromsø. Dersom planlagte prosjekter
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gjennomføres og både
60000
fødselsoverskudd og
nettoinnflytting holder seg på et
40000
høyt nivå, så kan det bli sterk
vekst tidlig i prognoseperioden.
20000
Det er lite ut- og innflytting i de
0
eldste aldersgruppene.
Sannsynligheten for at det blir
en veksttakt i disse gruppene
Høyt
Basis trend
Lavt (SSB 2018 4M)
som vist i diagrammet, er derfor
stor. For aldersgrupper på
flyttetoppen, dvs. rundt 20-35 år, er det noe vanskeligere å beregne veksten. Spesielt siden svært
mange av innflytterne i disse aldersgruppene kommer fra utlandet. Konjunkturutviklingen i land som
vi får mange arbeids-innvandrere fra, er derfor viktig å følge med på.
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Forventet prosentvis endring etter aldersgrupper fra 2020 til
2040, etter basis og høy vekst. Kilde: Kompas 2019
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Kommunen har en
god arealberedskap for
boligbygging i
mange år
fremover. De ulike
vekstalternativene
må vurderes inn i
annet planarbeid.

2.4 Levekår og folkehelse
Plan- og bygningsloven fremhever noen hensyn
som spesielt skal ivaretas i planleggingen,
eksempelvis sosial ulikhet i helse. Gjennom de
kunnskapsgrunnlagene som er utarbeidet om
levekår og folkehelse er disse temaene blitt godt
belyst.

Tromsø kommune har gitt ut rapporter som omhandler
levekårsutfordringer både i 2012 og sist i 2019. I siste rapport ble
også distriktene tatt med. Rapportene viser at det er geografiske
ulikheter i levekår. Det er en utfordring i kommunens videre
planarbeid å bruke denne kunnskapen til å forme tiltak, slik at vi
konkretiserer FNs bærekraftmål 3 som innebærer å fremme
livskvalitet for alle.
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Takket være Universitetet i Tromsø - Norges arktiske
universitet, har kommunen fått tilgang til data fra Den
sjuende Tromsøundersøkelsen presentert på lavt geografisk
nivå i kommunen. Levekårssonene fra 2019 er bruk som
inndeling også i denne rapporten. Her kommer det frem at det
er geografiske forskjeller i helse. Sammenholdt med
levekårsundersøkelsen ser vi at noen områder både har
levekårs- og helseutfordringer. Kommunen slutter seg til FNs
bærekraftsmål nr. 3, som også innebærer å sikre god helse for
innbyggerne.
Troms fylkeskommune har
med hjelp av Folkehelseinstituttet gjort helseundersøkelser hos
befolkningen i Troms og
Finnmark. Det er også et
viktig kunnskapsgrunnlag.

Folkehelseoversikten fra 2016, som nå skal oppdateres,
presenterer ulike data med betydning for folkehelsa.
Den fungerer som et oppslagsverk til bruk i annen
planlegging.
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2.5 Ungdata
Tromsø kommunestyre ble orientert om barn
og unges situasjon gjennom de to rapportene
fra Ungdata, som ble lagt frem 31. oktober
2018. Dette er den andre undersøkelsen, den
første ble gjennomført våren 2014. Over 1900
elever på ungdomstrinnet svarte og over 1200
på mellomtrinnet. Temaene omfatter familie,
vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og deltakelse i fritidsaktiviteter. Det store
flertallet av ungdommene er fornøyd med livet sitt, men det kommer samtidig frem utviklingstrekk
som gir grunn til bekymring. Kartleggingen gir et godt grunnlag for
videre planarbeid og utforming av tiltak som kan virke styrkende for
barn og unges liv i Tromsø.

2.6 Framtidig arealbehov til offentlige
tjenester og infrastruktur
I planstrategi 2016-2019 ble det vedtatt at det
skulle lages en utbyggingsplan for Tromsø.
Planens målsetting er både å prioritere
boligbygging og formålsbygg i områder med
god kapasitet i eksisterende teknisk og sosial
infrastruktur, samt fremme bærekraftig
byutvikling. Det er laget to kunnskapsgrunnlag som skal brukes videre i dette
arbeidet, som også gir godt grunnlag for
annet langsiktig planarbeid.
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2.7 Samfunnssikkerhet og beredskap
I plan- og bygningsloven gir § 3-1 h)
føringer på arbeidet med kommunens
samfunnssikkerhet og beredskap. I
veilederen fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
omtales det slik: «Samfunnssikkerhet
innebærer å bidra til et trygt og robust
samfunn, blant annet gjennom å skaffe
oversikt over relevant risiko.»
Tromsø kommune har en nylig vedtatt beredskapsplan, som ble administrativt oppdatert i november
2019. Planen uttrykker at kommunen har et sårbarhetsbilde preget av befolkningsvekst i byområdet
med kompleks og omfattende infrastruktur, og av et ytre område med til dels store avstander og
sårbarhet for isolasjon. Beredskapsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i scenarier innenfor de tre
hendelsestypene naturhendelser, store ulykker og tilsiktede hendelser, som identifisert i gjeldende
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Beredskapsplanen er et kunnskapsgrunnlag for håndtering av
hendelser. I planstrategien foreslås det flere planer som skal ivareta ulike aspekter ved
samfunnssikkerhet og beredskap, som f.eks. smittevernplan. Ny helhetlig ros skal utarbeides i løpet
av 2020.
DSBs illustrasjon av beredskapsarbeidet
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2.8 Distriktene
Med en befolkning på vel 6000 innbyggere i distriktene (målt ut fra befolkningstallet i
distriktsskolekretsene), er det som en middels stor norsk kommune. Folketallet har vært noe
avtagende de siste årene. Det skjer stor verdiskaping innen bl.a. fiskeri-, oppdrett- og
landbruksnæringene. For reiselivet er naturområdene og tilbudene i distriktene også svært viktig.
Tjenestetilbudet innen barnehager, skoler samt kultur- og idrettsaktiviteter, er viktig for at
lokalsamfunnene skal fungere. I Levekårsundersøkelsen og Folkehelserapporten fremkommer
utfordringer i distriktene som bør sees nærmere på. Kommunen ønsker å ha en teknisk og sosial
infrastruktur på et nivå som bidrar til å ha levende lokalsamfunn. Tilbudene må samtidig vurderes
både i forhold til antall brukere og kommunens økonomiske situasjon. Kommunestyret har vedtatt
utarbeidelse av en distriktsstrategi (jf. sak 195/18), som er tatt med i planoversikten. Kommunestyret
har den 11.12.2019 behandlet brann- og redningsberedskapen i distriktene. Det ble vedtatt
utarbeidelse av en plan for oppgradering av dagens distriktsdepot (virksomhetsplan).

2.9 Statistikk om kommunesamfunnet
På kommunens nettsted legges det jevnlig ut oppdaterte statistikkhefter. Det er informasjon som
ligger åpent tilgjengelig hos bl.a. Statistisk sentralbyrå, men som er samlet og presentert på en lett
tilgjengelig måte. Disse er også viktige kunnskapsgrunnlag for å forstå samfunnet og individene som
kommunen skal yte tjenester til og samvirke med.

Befolkning

Bolig

Nye
boligområder

Sysselsetting

Flytting

Innvandring
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3. Nasjonale føringer med betydning for kommunens planbehov
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023 ble fremlagt i mai
2019.
Følgende momenter kan nevnes:
- basere planlegging på oppdatert
kunnskapsgrunnlag
- boligpolitikk og -planlegging en integrert
del av kommunens strategi for samfunns- og
arealutvikling
- utarbeide arealstrategier / sette langsiktige
utbyggingsgrenser
- klimatilpasning / redusere utslipp / grønn
omstilling / naturmangfold / kulturmiljø
- skape aldersvennlige samfunn / variert
boligsammensetning / motvirke opphopning
av levekårsutfordringer / utjevne sosiale
forskjeller
- og ikke minst; planene følges opp i
økonomiplanleggingen.

I fylkesmannens forventninger til planstrategien, jf.
brev 3.6.2019 fremkommer bl.a. følgende:
•

Det er viktig at kommunen oppdaterer
kunnskapsgrunnlaget slik at det foreligger når
politikerne skal ta stilling til planbehovet i
valgperioden.

•

Nasjonale forventninger skal legges til grunn.
Eks. FNs bærekraftmål, barn og unge som er
fylkesmannens fyrtårn.
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4. Oversikt over planoppgaver 2020-2023
4.1 Innledning
I planoversikten er det laget inndeling som både viser planarbeid som berører tverrsektorielle tema
og planarbeid som er knyttet mer direkte til tjenesteproduksjonen - og derav til ansvarsområder i
avdelingene. Det forutsettes at det i det enkelte planarbeidet tas med føringer fra langsiktig
overordnet planlegging, som kommuneplanens samfunnsdel, med videre konkretisering av tiltak.

4.2 Antall planer
Totalt er det 60 planer som er med i planprogrammet i valgperioden, men kun 34 skal til politisk
behandling. 26 av de 60 planene er tidligere vedtatte planer som videreføres uten revisjon i denne
perioden. Det er et ambisiøst antall planer som er satt opp i dette forslaget, så det må gjøres
vurderinger underveis for å se om fremdriften holder. Planer som er vedtatt nylig, der
forutsetningene ikke har endret seg vesentlig, settes ikke opp til revisjon men merkes «videreføres».

4.3 Ansvar
I planoversikten er det i kolonne ansvar ført opp hvilken organisasjonsenhet som har lederansvaret
for planarbeidet. Mange planer er organisert som prosjekter med tverrsektoriell deltakelse med et
sterkt medansvar fra flere, men også her vil prosjektansvaret være satt til i en enhet i planoversikten.
Forkortelse
OU
HO
KI
BY
SPA
SPO
SØK

Organisasjonsenhet
Avdeling for oppvekst og utdanning
Avdeling for helse og omsorg
Avdeling for kultur og idrett
Avdeling for bymiljø
Stab for politisk og administrativ ledelse
Stab for personal og organisasjon
Stab for økonomi og utvikling
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4.4 Plantype
Som omtalt i kapittel 1.2.2 ønsker Tromsø kommune å være mer tydelig på kategorisering av de
enkelte planene slik at intensjonene med planarbeidet kommer bedre frem. Selv om det i
planoversikten er angitt plantype vil det i en overgangsperiode være blandede plantyper. Det foreslås
at det også brukes en kategori for arealplaner (A).
Forkortelse Type plan
S
Strategi
T

Temaplan

H

Handlingsplan

A

Arealplan

Kjennetegn
Satsingsområder/hovedmål, veivalg,
strategier (ikke tiltak)
Mål og tiltak
Kan ha satsingsområder og strategier
Tiltak

Eksempel
Kommuneplanens
samfunnsdel
Barnehagebehovsplan

2023 høst

2023 vår

2022 høst

2022 vår

2021 høst

2021 vår

2020 høst

Kommentar

2020 vår

Sist vedtatt

Plantype

Virksomme / kommende
(Tidligere vedtak)

Ansvar

Plan nr.

4.2 Planoversikt 2020-2023

Årshjul

2

Kommuneplanens samfunnsdel
med arealstrategi 2020-2032
(1987, 1999, 2007, 2015)
Kommuneplanens arealdel
(2017)
Tidligere todelt:
Byområdet/bynære soner
(2000, 2002, 2007, 2012)
Distrikt (2000, 2007, 2008)
Kommunedelplan
Stakkevollvegen
byutviklingsområde1
Plan id 0253 (229) (2016)
Kommunedelplan for Tromsø
sentrum2 (2008)

3

4

5

Kommunestyresaker
125, 15.6.2016.
87, 25.4.2018.
Formannskapssak
30, 18.2.2020.

Høring

Kommunestyresak
57, 29.3.2017.

Kommunestyresak
58, 24.4.2019.
Formannskapssak
346, 10.10.2017.
Kommune- og
byutviklingsutvalget,
34, 12.5.2020.

Videreføres med
oppfølging

S

X

BY

A

BY

A

-

BY

A

X

X

X

X

2023 høst

SØK

2023 vår

X

2022 høst

S

X

X

2022 vår

SØK

X

X

2021 høst

Kommentar

X

2021 vår

Planstrategi 2020-2023 (2012)

X

X

2020 høst

SPA

Kommuneplan og -delplaner

1

X

2020 vår

Sist vedtatt

SØK

Plantype

Årsmelding med årsberetning

Kommunestyresaker
133, 25.9.2019
209, 11.12.2019
7, 29.1.2020
Kommunestyresak
96, 19.6.2019

Ansvar

Handlings- og økonomiplan
(HØP)

X

Høring

1

Oppfølging av KDP 0253 kan utløse områdereguleringer i kommunal regi eller i samarbeid med private. Eventuelt
arbeid forutsettes løst innen dagens bemanning.
2
Oppfølging kan utløse områdereguleringer med særlig henblikk på sikring av infrastruktur. Arbeid løses innen dagens
bemanning.
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BY

T

X

BY

T

X

BY

T

X

Kommentar

Næringsutvikling og
internasjonalt arbeid

Strategisk næringsplan for
Tromsøregionen 2018-2022
(2014, 2016)
Strategisk næringsplan 20142020 (Gjennomførings-strategi
2017-20203 )

14

15

Reiselivsstrategi

16

Interkommunal kystsoneplan
for Tromsøregionen (2015)

17

Landbruksplan (2002)

18

Beitebruksplan

Kommunestyresak
185, 26.11.2014.
Formannskapssak
252, 27.7.2017.
Kommunestyresak
102, 19.6.2019.
Kommunestyresak
152, 30.9.2015.
Formannskapssak
89, 19.5.2020.
Kommunestyresak
39, 24.4.2013.
Miljø-, klima- og
samferdselsutvalget,
sak 18, 14.5.2020.
Sist vedtatt

Videreføres med
oppfølging
Videreføres med
oppfølging

Videreføres med
oppfølging

Utbyggingsprogram4

20
21
22

Distriktsstrategi
Folkehelseplan
Boligpolitisk handlingsplan
(2007, 2009, 2015)

23

Rusmiddelpolitisk
handlingsplan (1996, 2000,
2005, 2008, 2012)
Alkoholpolitisk handlingsplan8

24

NY
NY
Kommunestyresak
74, 27.4.2016 oppfølging.
Kommunestyresak
7, 25.1.2017.

S

-

SØK

S

-

SØK

S

SØK

S

-

BY

A

X

BY

T

BY

T

X

X

X

X

Planprogram på
høring

Kommentar

Kunnskapsgrunnlag er
utarbeidet
Se fotnote 5
Pågår
Se fotnote6

BY

T

X

SØK
SØK
BY

S
T
T

X

Se fotnote7

HO

T

SPA

H

Samfunnsutvikling og
beredskapsarbeid
19

SPO

2020 vår

13

Kommunestyresak
123, 31.05.2017.
Kommunestyresak
145, 29.8.2018.

Plantype

Internasjonal strategiplan

Ansvar

12

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

2021 høst

Sist vedtatt

Planprogram er
fastsatt

X

2023 høst

Høring vår 2020

X

2023 høst

Kommunestyresak
104, 25.5.2016.
Kommunestyresak
48, 27.5.2020.
Formannskapssak
323, 19.9.2017.

X

2023 vår

T

2023 vår

KI

2022 høst

-

2022 høst

T

2022 vår

KI

2021 høst

Videreføres med
oppfølging

2022 vår

Kommunestyresak
252, 25.10.2017.
Kommunestyresak
176, 31.10.2018.

2021 vår

Kommunedelplan for vann og
avløp. Inngår:
Hovedplan vannforsyning
(1991, 2002, 2007)
Hovedplan avløp og vannmiljø
(1993, 2000, 2005, 2009)

-

2021 vår

11

A

2020 høst

10

BY

2020 høst

9

Videreføres med
oppfølging

2020 vår

8

Kommunestyresak
158, 26.9.2018.

Plantype

7

Kommunedelplan for
Sommarøy, Hillesøy og
Brensholmen (Plan id 0252)
Kommunedelplan for kultur
(1987, 2001, 2007,)
Kommunedelplan for idrett og
friluftsliv (1995, 2000, 2005,
2010, 2014)
Kommunedelplan for
kulturminner og kulturmiljø
Kommunedelplan for overvann

Ansvar

6

X

X

X

X

3

Kommunestyret vedtok i sak 197/2016 at det skulle lages en gjennomføringsstrategi for oppfølging av «Strategisk
næringsplan 2014-2020».
4
Oppfølging av fastsatt utbyggingsprogram kan utløse endringer av eller nye arealplaner.
5
Distriktsstrategi – jf. verbalforslag i kommunestyresak 195, 12.12.2018: «Det utarbeides en kommunal distriktsstrategi
for Tromsø kommune. Denne skal bidra til mer helhetlig distriktspolitikk og legge bedre til rette for offentlig
infrastruktur».
6
Boligpolitisk handlingsplan er en tverrsektoriell plan der Avdeling for helse og omsorg og Avdeling for oppvekst og
utdanning er sentrale. Det varsles endringer i barnevernsloven ved at ansvaret for ettervernsarbeid for barnevernsbarn
økes til 25 år, noe som gjør at boligspørsmål vil bli sentralt.
7
Ansvarsdeling mellom Avdeling for oppvekst og utdanning og Avdeling for helse og omsorg.
8
Alkoholpolitisk handlingsplan, jf. alkohollovens § 1-7, revideres separat siden den må være godkjent innen 30.9.2020.
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Smittevernplan
Helseberedskapsplan11

NY
NY
Sist vedtatt

HO
HO

T
T

X

X

BY

H

X

X

Pågår

BY

H

X

X

Park og friluft i
samarbeid med
Ishavskystens
friluftsråd

BY

T

X

X

Forvaltningsplan for
elgbestanden13
Avfallsplan for småbåthavner14

NY

BY

T

X

BY

T

X

39
40

Gåstrategi 2016-2030

41
42

Handlingsplan for
trafikksikkerhet (2005)
Kollektivstrategi (2017)

43

Strategi for uterom i sentrum

Kommunestyresak
122, 15.6.2016.
Kommunestyresak
32, 21.2.2018.
Kommunestyresak
45, 30.3.2016.
Kommunestyresak
46, 30.3.2016.
Byrådskonferanse
25.4.2016, sak 131.
Kommunestyresak
157, 21.6.2017.
Byrådssak
146, 28.4.2016.

2023 høst

NY

X

X

2023 høst

-

NY
Sist vedtatt

X

2023 vår

T

NY

X

2023 vår

BY

Forvaltningsplan for
Tromsømarka (Tromsøya)
Handlingsplan for sikring av
friluftsområder
Plan for friluftslivets
ferdselsårer12

Videreføres med
oppfølging (Årlig
rullering av handlingsdelen)
Pågår

2022 høst

Kommunestyresak
97, 19.6.2019.

2022 vår

S/H

2021 høst

BY

2021 vår

Årlig rullering av
handlingsdelen

2020 høst

Kommunestyresak
186, 21.11.2018.

2020 vår

Klima-, miljø- og energiplan
Inngår: Handlingsplan for miljø
(2001, 2007)
Klima- og energiplan (2003,
2008, 2011-evaluering)
Handlingsplan – Tromsø som
plastfri by

Tenk Tromsø (Tidligere
Transportnett Tromsø)
Byutredning for Tromsø15
(2018)
Sykkelstrategi 2016-2030

38

-

Kommentar

Kommentar

Transport
(Se tidslinje i vedlegg 3)
37

S

Videreføres med
oppfølging
Videreføres med
oppfølging
Videreføres med
oppfølging
Videreføres med
oppfølging
Videreføres med
oppfølging
Videreføres med
oppfølging

BY

S

-

BY

S

-

BY

T

-

BY

T

-

BY

T

-

BY

T

-

BY

T

-

2022 høst

36

SPO

2022 vår

35

-

2021 høst

34

T/S

2021 vår

33

HO/
OU

2020 høst

32

-

2020 vår

31

T

36, 27.3.2019.

Klima, miljø og naturressurser

30

KI

Plantype

28
29

Kommunestyresak

Videreføres med
oppfølging9
Videreføres pga.
kapasitetsmangel
Se fotnote10
Videreføres med
oppfølging

Plantype

27

Kommunestyresak
17, 31.1.2018.
Kommunestyresak
121, 26.8.2009.

Ansvar

26

Handlingsplan for kjønns- og
seksualitets-mangfold (2008)
Handlingsplan mot vold og
overgrep i nære relasjoner
(2009)
Overordnet plan for beredskap
og krise-håndtering
(2001,2004,2015)

Ansvar

25

Tromsøerklæringen side 11 – det ønskes fortløpende oppdatering.
I sak 203/2018 (møte 12. desember 2018) om organisering av krisesentertilbudet vedtok kommunestyret følgende:
«Tromsø kommune skal revidere handlingsplan mot vold i nære relasjoner.» Det er også kobling i svar på interpellasjon
«vern mot overgrep». Det er statlige føringer i Prop. 12 S: «Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021». Det er
ansvarsdeling med oppvekstavdelingen.
11
Jf. pålegg i Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapslovens) fra 1.7.2001, § 2.2
12
Nytt nasjonalt prosjekt (2019-2023) fra Klima- og miljødepartementet, som ledes av Miljødirektoratet.
Fylkeskommunen er prosjektansvarlig i samarbeid med regional prosjektgruppe bestående av friluftsrådene og Forum
for natur og friluftsliv (FNF). Prosjektet kobles til kommunen gjennom Seksjon for byutvikling, Park og friluft.
13
Jf. Forskrift om forvaltning av hjortevilt, 8.1.2016.
14
Jf. Forskrift om begrensning av forurensning, 1.7.2004 med rettelser 16.9.2016.
15
Tromsø kommunestyre ønsker forhandlinger om Byvekstavtale. Forhandlinger vil for kommunens vedkommende ta
utgangspunkt i portefølje. En ferdig forhandlet Byvekstavtale vil kunne utløse nye/andre planoppgaver, også arealplaner.
9

10
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T

X

X

48

Handlingsplan for forebygging
av selvskading og selvmord

HO

T

X

X

Kommunestyresak
99, 19.6.2019.

Videreføres med
oppfølging

OU

S

-

Kommunestyresak
135, 20.6.2018.
Kommunestyresak
198, 22.6.2017.
Kommunestyresak
222, 11.12.2019.

Videreføres med
oppfølging
Under ferdigstillelse

OU

T

-

Videreføres med
oppfølging

OU

T

-

Kommunestyresak
75, 25.4.2018.
Kommunestyresak
54, 21.3.2018.

Videreføres med
oppfølging
Videreføres med
oppfølging
NY (som felles plan)

OU

T

-

OU

T

-

OU

T

X

Kommunestyresak
53, 21.3.2018.

Videreføres med
oppfølging

BY

T

-

Kommunestyresak
112, 20.6.2019.

Videreføres med
oppfølging

OU

T

-

NY

Oppvekst og utdanning

49

50
51
52

53
54
55

56
57

Strategisk oppvekstplan helsefremmende og
forebyggende tiltak for barn og
unge 2019-202619
Inngår:
Plan for forebyggende
barnevern (1994, 1999)
Plan for skolehelse-tjenesten
20(1998)
Barnehagebehovsplan (1997,
2005, 2012)
Tromsøbarnehagen –
grunnlagsdokument for
kommunale barnehagebygg
(Før: Modellbarnehagen 2004)
Skolebehovsplan (1995, 2000,
2008)
Kunnskapsskolen – grunnlagsdokument for skolebygg (2012)
Kvalitetsutviklingsplan for
barnehager og skoler
(Før: Kvalitetsutviklingsplan for
Tromsøskolen 2015-2020,
kommunestyresak 87/2015)
Handlingsplan for uterom ved
skolene i Tromsø kommune
2018-2021
Helhetlig plan for tilpasset
opplæring, spesialundervisning
og spesialpedagogisk hjelp (Se
meg! Lik meg! Lær meg!)

OU

T

X

2023 høst

HO

2021 høst

47

2023 høst

-

2023 vår

T

2023 vår

HO

Sist vedtatt

Videreføres med
oppfølging
Ansvarsdeling, jf.
seksjon for barn og
familie
Se fotnote18
Under arbeid.
Kommentar

2022 høst

Kommunestyresak
100, 19.06.2019.
NY

X

X

2021 vår

46

2022 høst

X

2022 vår

T

2021 høst

HO

2022 vår

S

2020 høst

Utbyggingsprogram for helse
og velferd mot 2030
FØR: Strategi for utvikling av
eiendommer til helse og
omsorg
Tromsø kommunes strategi for
integrering av flyktninger
Plan for habilitering og
rehabilitering

2021 vår

HO

2020 vår

45

2020 høst

Prosjektplan er
vedtatt.
Orientering om
forarbeid.
Ansvarsdeling, se
fotnote17

2020 vår

Plantype

Overordet strategi for helse og
omsorg16

X

Kommunestyresak
197, 12.12.2018.
Kommunestyresak
58, 27.5.2020.
Kommunestyresak
118, 25.9.2013.

Plantype

44

X

Ansvar

Kommentar

Ansvar

Sist vedtatt
Helse og omsorg

X

X

Inngår i planarbeidet: «Leve hele livet – kvalitetsreformen for eldre», jf. Meld. St. 15 (2017-2018).
Ansvarsdeling mellom avdelingene for oppvekst og utdanning og helse og omsorg.
18
Verbalforslag i justering av HØP 2019-2022, jf. kommunestyresak 195, 12.12.2018. Ansvarsdeling mellom avdeling
for helse og omsorg og avdeling for oppvekst og utdanning.
19
Tre satsingsområder: 1) Tromsø kommune skal arbeide for en inkluderende barnehage og skole med god opplæring.
2)Tromsø kommune skal arbeide for trygge rammer for familier og en helsefremmende oppvekst. 3)Tromsø kommune
skal jobbe for å gi barn trygge møteplasser og aktiviteter på fritiden i deres oppvekstmiljø.
16
17

20

Planen beskriver hvordan Tromsø kommune skal innfri kravene i den nye retningslinjen. Den skal gjenspeile tjenestens
fokusområder, beskrive hvilke tilbud som finnes i dagens skolehelsetjeneste og peke på utfordringer og foreslå tiltak for å
møte disse. Det gir grunnlag for målrettet prioritering, gjennomføring og evaluering av tjenesten, og gir ansatte,
samarbeidspartnere og brukere innsyn i tjenesten.
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60

Arbeidsgiverstrategi (2013)

S

2023 høst

SPO

2023 vår

Videreføres med
oppfølging

X

2022 høst

Kommunestyresak
81, 29.5.2019.

Kommuneorganisasjonen

X

2022 vår

T

X

2021 høst

OU

NY

X

2021 vår

T

2020 høst

NY

2020 vår

OU

Sist vedtatt

Ny lov forventes klar i
202121
Proposisjon 121 S
høsten 201922
Kommentar

Plantype

59

Plan for framtidig
«kjernebarnevern»
Plan for psykiske helsetjenester
for barn og unge

Ansvar

58

-

21

Forslag til ny barnevernlov kommer til Stortinget i 2021, iverksetting skjer senere. Statlige oppgaver vil trolig
overføres til kommunene, eksempelvis ansvaret for fosterhjem. Det må vurderes hvordan kommunen skal forberede seg
for å rekruttere og gi opplæring mm. Egenandel og refusjon fra BUF-etat endres. Hjelpetiltak blir det viktigste for å
unngå omsorgsovertakelser. Kommunen må bygge ut ressursavdelingen med spesialiserte tiltak og tjenestetilbud.
22
Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse 2019 – 2024 (Prop.121 S) er godkjent i statsråd 7. juni 2019. Åtte
departementer står bak planen. Det gir utfordringer for hvordan kommunen bør være rigget til å gi psykiske
helsetjenester til barn og unge. Det er behov for samarbeid med Avdeling for helse og omsorg, som har tilbud for de over
18 år.

21
Planstrategi 2020-2023 * til Regionalt planforum 11. juni 2020 og Tromsø-områdets regionråd

Vedlegg 1. Transportnett Tromsø/Tenk Tromsø - prosessoversikt
Transportnett Tromsø - Tenk
Tromsø
Årstall
Tidligere dokumenter/prosesser
Tromsøpakke 1, 2 og 3
Transportplan for Tromsø
KVU
Lokale prosesser
Oppstart prosjektet Transportnett Tromsø
Delprosjekter:

Referanse

1990-2019
2008
2011
2013
Gåstrategi

2016

Sykkelstrategi
Kommunedelplan for ny
tverrforbindelse og ny
forbindelse til Kvaløya

2016

Strategi for uterom
Trafikksikkerhetsstrategi
Kollektivstrategi
Vedtak hovedrapport
Vedtak byvekstavtale og bompenger
Byutredning for Tromsø
Økning av drivstoffavgiften
Sentrale prosesser

KS2
Forslag til St.prp. Finansiering av Tenk
Tromsø i Troms
Forlengelse drivstoffavgiften
Forhandlinger om byvekstavtale

Ksak 46/16,
30.03.2016
Ksak 45/16,
30.03.2016

Ksak 75/16,
27.04.2016
Ksak 105/16,
2016
25.05.2016
Ksak 106/16,
2016
25.05.2016
Ksak 137/17,
2017
31.05.2016
Ksak 122/16,
2016
15.06.2016
Ksak 268/17,
2017
22.11.2017
Ksak 32/18,
2018
21.08.2018
Sak i kommunen
2019-2020
høst 2019
2016

Gjennomført på
oppdrag fra
Finansdep. og
2018
Samferdselsdep.
Fra VD til SD,
februar 2019.
2019
Ikke behandlet
St.prp. 114S (20182019
2019)
2019-2020
?
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Vedlegg 2. Planer fra Planprogram 2016-2019 som tas ut
De planene som foreslås tatt har til fellestrekk at de enten er av orienterende karakter, skal inngå i
andre planer eller er mer å betrakte som interne virksomhetsplaner. Interne virksomhetsplaner
vurderes i hovedsak å handle om disponering av allerede bevilgede midler fra kommunestyret.
Planene er sortert etter tematisk oppsett fra Planprogram 2016-2019.
Tatt ut fra: Kommuneplan
• Kunnskapsgrunnlag: Levekårsanalyse
• Kunnskapsgrunnlag: Befolkningsutvikling og boligbygging
• Kunnskapsgrunnlag: Ungdata
• Kunnskapsgrunnlag: Folkehelse
Kunnskapsgrunnlag til bruk i annen planlegging/saksbehandling er ikke satt som egne elementer i
planstrategien.
•

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble sist vedtatt i kommunestyresak 228,
11.12.2019. Kommuneplanen revideres i inneværende periode og planprogram utarbeides
deretter i forkant av neste revisjon. Den tas derfor ut som eget element i denne perioden.

Tatt ut fra: Tema- og sektorovergripende planer / Samfunns- og næringsutvikling
• Petromaritim strategiplan (K.sak 66, 18.6.2013) Den fanges opp i andre planer, samt at fokus
nå er på energi.
• Marin og maritim næringsplan. Planprogram ble vedtatt i formannskapssak 120, 21.3.2017.
Temaet tas inn ved neste revisjon av strategisk næringsplan.
• Kunstplan (K.sak 13, 27.2.2013) Planen revideres ikke siden den inngår i kommunedelplan
for kultur.
• Biblioteksplan (2006). (K.sak 44, 26.3.2014.) Vurderes som en virksomhetsplan.
Tatt ut fra: Velferd og helse
Planer som utgår eller innbygges i andre planer:
•
•
•

Demensplan (K.sak 73, 30.5.2012)
Plan for koordinering av tjenester – overordnet plan for personer med behov for langvarige
og sammensatte tjenester. (K.sak 7, 30.4.2008) (Ansvarsdeling med seksjon for barn og familie)
Plan for ergoterapi og fysioterapitjenesten. (K.sak 85, 19.6.2013)(Ansvarsdeling med seksjon for barn
og familie)

•

Handlingsplan for tjenester til utviklingshemmede (K.sak. 202, 29.11.2006) (Ansvarsdeling med
seksjon for barn og familie)

•

Handlingsplan for psykisk helsearbeid (K.sak 82, 30.4.2008) (Ansvarsdeling med seksjon for barn og
familie)

•
•
•
•

Pårørendestrategi
Boligprogram innen rus og psykisk helsefeltet
Boligprogram til personer med utviklingshemming (K.sak 53, 29.4.2015)
Rus og psykisk helse (Ansvarsdeling med seksjon for barn og familie)
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•

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser (Ansvarsdeling med seksjon for barn og familie)

Virksomhetsplaner:
• Overordnet kvalitetsplan for helse og omsorg (K.sak 112, 25.5.2016)
•
Plan for velferdsteknologi (Ansvarsdeling med seksjon for barn og familie)
• Rekrutterings- og kompetanseplan for avdeling for helse og omsorg (K.sak 53, 24.4.2019).
(Ansvarsdeling med seksjon for barn og familie. Dersom barn og familie får ansvar for avlastningsboliger så har
•

seksjonen behov for en plan.)

Plan for legetjenester

Tatt ut fra: Barn og unge
• IKT strategiplan for barnehager. (K.sak 152, 24.9.2014) Begrunnelse: Virksomhetsplan,
inngår i arbeid fra IT
• Kompetanseplan for barnehager. (K.sak 166, 31.10.2012) Begrunnelse: Den skal ikke til
politisk behandling. Virksomhetsplan som følges opp innenfor avdelingens ramme.
• IKT strategi i Tromsøskolen. (K.sak 81, 19.6.2013) Begrunnelse: Virksomhetsplan, inngår i
arbeid fra IT
• Plan for svangerskaps- og barselomsorgen. Begrunnelse: Virksomhetsplan
• Strategiplan mot mobbing i barnehager og skoler. (K.sak 99, 18.6.2014) Begrunnelse: Den vil
bli ivaretatt i kvalitetsutviklingsplan for barnehage og skole
Tatt ut fra: Areal og transport
En del planer ble tatt inn fra første versjon av handlingsplan for klima og miljø, som ikke ble vedtatt.
Planene er mer i form av tiltak og tas derfor ut:
• Plan for etablering av miljøledelse og miljøsertifisering av rådhus m.v
• Plan for styrking av det lokale miljøvernansvaret
• Krav til kommunens kjøretøy- og maskinpark
Planen inngår i kommuneplanens arealdel og tas derfor ut:
•

Parkeringsplan (2006)

Tatt ut fra: Kommuneorganisasjonen
Disse planene er tiltak i arbeidsgiverstrategien og trenger ikke stå som egne planer:
• Lønnspolitisk handlingsplan (Byrådssak 203, 18.6.2014)
• Rekrutteringsplan (Byrådssak 370, 11.12.2013)
Virksomhetsplan:
•

Overordnet digitaliseringsstrategi
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Vedlegg 3. Oversikt over arealplaner i byområdet med tema boligbygging
Kartlegging per mai 2019. Distrikt er ikke med.
Skolekrets
Bjerkaker
Bjerkaker
Bjerkaker
Bjerkaker
Bjerkaker
Bjerkaker

Prosjekt/felt
Strandkanten, del IV (K9b og K10)
Elisabethsenteret Mellomv50
Strandkanten, del VIa (K12,13,14)
Strandkanten, del VI (K15/K16)
Strandkanten, del VII (K17,18,19)
Sjøkanten senter (Askotomt)

Plantype
detalj.
detalj.
detalj.
detalj.
detalj.
detalj.

Bjerkaker
Bjerkaker

Strandvn 108 (skilt fra Askotomt)
Lanesbukt

detalj.
detalj.

Bjerkaker
Bjerkaker

detalj.
detalj.

Bjerkaker

Lanesbukt- Bjerkaker fjæra
Inga Sparboes vn
"seniorboliger+base"
Bjerkakerveien 14, sak 17/7572

Status
vedtatt
vedtatt
vedtatt
vedtatt
vedtatt
snart
off.ettersyn
utarbeides
mindre
endring under
utarb.
utarbeides
merknad

detalj.

utarbeides

Gyllenborg
Gyllenborg
Gyllenborg
Gyllenborg
Gyllenborg
Gyllenborg
Gyllenborg
Gyllenborg
Gyllenborg
Gyllenborg
Gyllenborg

Stakkevollveien 11 "studenthybler"
Områderegulering Nordbyen
Forsøket boliger
Storgata 104-108 og 164-168
Haugenstykket (Mellomvn 33)
Storhaugen "Slangen + tvillingshus"
Trollbakken 8
Tromsø skipsverft "Vervet"
Rektor Steensgate ("Solseilet")
Vestregata 20-22
Alfheim stadion

detalj.
omr.reg.
detalj.
detalj.
detalj.
detalj.
detalj.
detalj.
detalj.
detalj.
detalj.

Gyllenborg
Gyllenborg
Gyllenborg

Petersborggata 7A-B
Rektor Qvigtadsgate
Nordlyskvartalet

detalj.
detalj.
detalj.

vedtatt
off.etter
vedtatt
vedtatt
vedtatt
vedtatt
vedtatt
snart vedtak
vedtatt
vedtatt
snart
off.ettersyn
snart vedtak
utarbeides
høring

Fagereng
Fagereng

B_F3 Nordheim
Nedre Vangberg

detalj.
detalj.

off.etter
vedtatt

1888
1783

Prestvannet
Prestvannet

Åsgård boligområde
Områderegulering Bymyra
("BOV"mm)
Langnesvn 29-65
Seniorhuset

detalj.
omr.reg.

vedtatt
før oppst

1725

detalj.
detalj.

vedtatt
oppstart

Prestvannet
Prestvannet

Planid
1819
1762
1752
1820
1735
1722
1801
1657

1760
1795

1778
1846
1850
1622
1822
1597
1891
1763
1843
1839
1865
1905
1882

1714
1887
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Borgtun
Borgtun

Stakkevollvn 29-37 Kræmerbrygge
Stakkevollvn 25-27 studenthybel

detalj.
detalj.

vedtatt
snart
off.etters.
snart
off.etters.
vedtatt
vedtatt
vedtatt
vedtatt
vedtatt
snart
off.etters.

1624
1724

Borgtun

Stakkevollvn 25-27 omsorgsboliger

detalj.

Borgtun
Borgtun
Borgtun
Borgtun
Borgtun
Borgtun

Gimlevegen
AldorIngebrigtsens veg 15-17
Dramsvegen 83
Rødhettestien 2
Dramsvn 119/747 "student/elevleil."
Breivika

detalj.
detalj.
detalj.
detalj.
detalj.
omr.reg.

Mortensnes
Mortensnes
Mortensnes
Mortensnes

Heilovegen 23
Ærfuglveien 2-8
Vestre Mortensnes
Einerhagen

detalj.
detalj.
detalj.
detalj.

oppstart
oppstart
utarbeides
høring

1898
1883
1864
1860

Workinnmarka Workinntoppen
Workinnmarka Workinnmarka - Norrøna boligpark
B3,B4,B5

detalj.
detalj.

vedtatt
vedtatt

1824
1768

Hamna
Hamna
Hamna

Detaljregulering, Ringvegen
Toftvegen
Hamna

detalj.
detalj.
detalj.

Off.ettersyn
Off.ettersyn
utarbeides

1847
1857
1901

Solneset
Solneset
Solneset
Solneset
Solneset

Solneset
Solneset Felt A1-A2
Bergli nord
Bergli Nord, felt B14
Bergli Nord, felt B17

omr.reg.
detalj.
detalj.
detalj.
detalj.

vedtatt
Off.ettersyn
vedtatt
vedtatt
vedtatt

1571
1834
1560
1776
1771

Stakkevollan
Stakkevollan
Stakkevollan

Fortetting (eneboliger og rekkehus)
Gimlevegen - boliger
Varden

detalj.
detalj.

vedtatt
Off.ettersyn

1854

Skjelnan
Skjelnan
Skjelnan
Skjelnan

Skjelnan
Stenberg, felt II (2. byggetrinn)
Stenberg felt I (1.byggetrinn)
Øvre Kroken (Malmvegen) - I

detalj.
detalj.
detalj.
detalj.

vedtatt
vedtatt
vedtatt
vedtatt

1774
1759
1737
1794

Kroken
Kroken

Øvre Kroken (Malmvegen) - 2
Kroken vest endring av deler av plan
1572
Steinbrudd Kroken, delfelt B1 (II)

detalj.
detalj.

vedtatt
snart vedtak

1794
1859

detalj.

vedtatt

1743

Kroken

1724
1829
1796
142
1811
1797
1863
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Lunheim
Lunheim
Lunheim
Lunheim
Lunheim

Steinbrudd Kroken, felt B2 og B3 (I)
Evjenvegen 180-212
Tomasjord Park, Evjenvn 92
Tomasjordnes, pir 7
Tomasjordvegen

detalj.
detalj.
detalj.
detalj.
detalj.

vedtatt
henvendelse
vedtatt
vedtatt
oppstart

1743/1536
1425
1852
1499
1903

Tromsdalen
Tromsdalen
Tromsdalen

Omsorgsboliger
Otium bo-og-velferdssenter
Tindvegen

byggesak vedtatt
detalj.
vedtatt
detalj.
oppstart

Reinen
Reinen
Reinen

detalj.
detalj.
detalj.

Vedtatt
snart vedtak
snart vedtak

1809
1831
1877

Reinen
Reinen
Reinen
Reinen
Reinen

Solstrandvegen 163,161, m.fl.
Solstrandvegen 146
Solstrandvegen 30-35 handelens
hus/pyramiden
Midtre Kaldslett B16
Midtre Kaldslett B1.1,B2.3,B5
Nordmannsgården
Midtre Kaldslett 18/625
Kaldslettneset,sør for Arntjordet18/13

detalj.
detalj.
detalj.
detalj.
detalj.

vedtatt
vedtatt
vedtatt
vedtatt
vedtatt

1412
1817
1785
1826
1744

Selnes

Strand B4

detalj.

vedtatt

1836

Storelva
Storelva
Storelva
Storelva

Storelva (F1,F2, alle E-feltene)
Storelva C3,C8,B1,2,3 (ArnestedetAS)
Storelva, sørvestre del (F3-4)
Storelva eiendom 71/753

detalj.
detalj.
omr.reg.
detalj.

vedtatt
vedtatt
vedtatt
vedtatt

Kaldfjord
Kaldfjord
Kaldfjord
Kaldfjord

Eidkjosen del av 88/36
Eidekollen (tidl. "Eidkjosen vest")
Hjellestrand
Eidhaugen

detalj.
detalj.
detalj.
detalj.

vedtatt
vedtatt
utarbeides
Snart høring

1800
1903

532
1139
1861
1583
1611
1885
1856
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Vedlegg 4. Forhåndsinnspill fra Ishavskysten friluftsråd
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