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1. foRoRd
 
Finnmarks fremtid byr på et mangfold av utviklingsmuligheter som kan bli til vir-
kelighet dersom de gripes. Skal vi lykkes, er det imidlertid flere utfordringer som 
må løses på veien. Derfor har vi valgt en bred og innholdsrik satsing, som kun 
kan oppnås gjennom godt samarbeid og god dialog og samhandling mellom 
et vidt og variert spekter av aktører i Finnmark fylke. Regional planstrategi for 
Finnmark 2016-2019 er et overordnet, helhetlig og målrettet verktøy som skal gi 
retning for det videre planarbeidet og kartlegge hvilke planer og strategier som 
skal utarbeides i inneværende valgperiode. 

Dette er fylkets andre utgave av regional planstrategi. Flere av planene og 
strategiene i den første vil nå bli revidert, mens andre igjen videreføres inn i 
neste valgperiode. Nye planer og strategier som skal utarbeides omfatter både 
arealutvikling, reiselivsnæring og likestilling, inkludering og mangfold. Dette er 
temaer som berører Finnmark i stadig større grad.  

Den nye planstrategien inneholder en bred og slagkraftig næringslivssatsing 
som ser behovet for å skape lokale ringvirkninger av naturressurser, tilrettelegge 
for nyskaping og å være premissleverandør for internasjonalt samarbeid. Derfor 
satser vi også på en utdanningspolitikk som fremmer sammenhengen mellom 
den kompetansen som utvikles, og det behovet samfunnet og det regionale 
næringslivet har, og som ser hele opplæringsløpet i sammenheng fra barnehage 
til høyere utdanning og forskning. Helhetstenking på transportinfrastruktur 
er også nødvendig for å tilrettelegge for bosetning og næringslivsutvikling. 
Finnmark fylkeskommune vil at utviklingen skal skje på et bærekraftig grunnlag, 
som ivaretar behovene til fylkets flerkulturelle befolkning, universelle utforming, 
barn og unges oppvekstvillkår og som har til hensikt å skape attraktivitet, trivsel 
og bolyst. 

Regional planstrategi for Finnmark 2016-2019 er blitt til gjennom et grundig 
arbeid og samarbeid mellom Finnmark fylkeskommune og andre aktører i fylket. 
Den har derfor bred politisk og geografisk forankring. Jeg ønsker derfor å invi-
tere kommuner, regional stat, næringslivet, frivillige lag og foreninger og andre 
aktører i fylket til fortsatt godt samarbeid og medvirkning i arbeidet med utar-
beidelsen av kommende planer og strategier. 

Finnmark trenger alle som kan bidra i satsingen som er nedfelt i den regionale 
planstrategien dersom vi skal få til en positiv utvikling i fylket vårt. 

Vadsø, 8. juni 2016

Runar Sjåstad
fylkesordfører
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Regional planstrategi skal ta stilling til hva som skal gjøres 
med dagens regionale planer og strategier, hvilke planer 
og strategier skal videreføres, hvilke skal slås sammen og 
hvilke skal fases ut? Planstrategien må også ta stilling til 
om det skal utarbeides nye planer og strategier, og om 
de skal avgrenses tematisk eller geografisk. Disse vurder-
ingene skal gjøres på bakgrunn av regionale utviklings-
trekk og de utfordringer og langsiktige muligheter som 
fylket står overfor. Planstrategien utarbeides sammen 
med regionale partnere, og gjelder ikke bare for Finnmark 
fylkeskommune, men for hele Finnmark fylke.  Den er 
ikke en plan i seg selv, men et verktøy for samordning av 
 regional planlegging. 

Regional planstrategi er det overordnede regionale plan-
dokumentet i Finnmark og et verktøy for det nyvalgte 
fylkestinget til å prioritere hvilke regionale planspørsmål 
som det er viktig å arbeide med. Planstrategien er hjem-
let i plan- og bygningsloven (kap. 7). Den skal rulleres 
hvert fjerde år og vedtas senest ett år etter at det nye 
fylkestinget er konstituert. 

Krav til innhold og grunnlaget for 
prioriteringer i planstrategien
Regional planstrategi skal i henhold til plan- og bygnings-
lovens § 7-1 inneholde:

Universell utforming skal integreres i all regional planleg-
ging og være et overordnet prinsipp i alle planer, jf. plan- 
og bygningsloven § 1-1. Det samme gjelder hensynet til 
barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av 
omgivelsene.  

2. hva eR Regional planstRategi?

Fylkestinget i Finnmark 2015-2019 vedtok regional planstrategi, 8. juni 2016.                                                               Foto: Ekaterina Golitsyna

•	 en redegjørelse for viktige regionale utviklings
trekk og utfordringer 

•	 en vurdering av langsiktige utviklingsmuligheter 

•	 en prioritering av spørsmål/utfordringer for videre 
regional planlegging 

•	 en oversikt over oppfølging av prioriterte 
 planoppgaver 

•	 et opplegg for medvirkning i planarbeidet
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Planbehovet for Finnmark skal utredes ved å beskrive 
 utviklingstrekk, de viktigste utfordringene og utviklings-
muligheter i fylket. 

Beskrivelse av utviklingstrekk gir et tilbakeblikk i tid og 
viser hvilke utfordringer som fylket står overfor i dag. 
En redegjørelse for de viktigste utviklingstrekkene i 
fylket skal stimulere til en politisk debatt om hva som 
er de viktigste utfordringene og utviklingsmulighetene i 
Finnmark og skal gi det politiske nivået et grunnlag for å 
foreta nødvendige prioriteringer av spørsmål/utfordring-
er for videre regional planlegging. Utviklingstrekkene 
forankres i statistikk og forskning om utviklingen i fylket. 

En vurdering av langsiktige utviklingsmuligheter inne-
bærer et fokus på hva som kan komme til å skje i frem-
tiden med samfunnsutviklingen i Finnmark. Dette kan for 
eksempel gjøres i form av scenarier eller fremtidsbilder. 
Scenarier gir mulighet til å teste og utvikle strategier, 
utvikle og forbedre planer og gir det politiske nivået et 
grunnlag for å foreta nødvendige prioriteringer. 

Omfanget av planarbeid må i likhet med politiske priori-
teringer sees i forhold til hva som er mulig å få gjen-
nomført ut fra tilgjengelige ressurser. Forsøk på å imøte-
komme samtlige planbehov kan gå utover kvaliteten på 
de endelige planene. Det å legge ned nødvendig tid og 
ressurser på noen få langsiktige planer, kan også på sikt 
spare fylkeskommunen og andre utviklingsaktører for tid 
og ressurser. 

Planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de 
prioriterte planoppgavene skal følges opp, og hvilke ak  tø-
rer som skal medvirke til utarbeidelse av planer. Den skal 
angi tidsfrister for planarbeidet, samt struktur for selve ar-
beidet. Oversikten skal også peke på planleggingsoppgav-
er som bør tas opp gjennom interkommunalt samarbeid. 

Regjeringen vedtok 12. juni 2015 de nye nasjonale for-
ventningene for regional og kommunal planlegging. 
 Prioritering av planbehov må ta hensyn til disse forvent-
ningene som også danner grunnlaget for godkjenning av 
planstrategien ved kongelig resolusjon. 

Hensynet til barn og unges oppvekstvillkår skal integreres i all planlegging.   Foto: Ekaterina Golitsyna
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Valg av plantype
I arbeidet med regional planstrategi må det tas stilling til 
hvor omfattende planarbeidet skal være, og hvilke type 
planer som skal utarbeides. Finnmark fylkeskommune har 
i tillegg til økonomiplanen tre ulike plantyper: 

Regionale planer 
Regionale planer kan begrenses geografisk og tematisk 
og skal følge krav til prosess og innhold hjemlet i plan- og 
bygningsloven med planprogram, planbeskrivelse, samt 
handlingsprogram med konkrete tiltak for oppfølging som 
rulleres årlig og knyttes til økonomiplanprosessen. Region-
ale planer krever medvirkning av parter som skal følge 
opp planen og får derfor konsekvenser for flere enn bare 
fylkeskommunen. Regionale statlige organ, kommuner, 
Sametinget og andre berørte organisasjoner har rett og 
plikt til å delta. Regionale planer skal ha et langtidsper-
spektiv, helst på minimum tolv år. 

Regionale strategier
Regionale strategier avklarer mål, strategier og ønsket 
retning i fylket. Strategidokumenter skal utarbeides i 
sam arbeid med relevante samarbeidspartnere, men det 
stilles ikke krav om at planprosessene må gjennomføres 
i henhold til formalkrav i plan- og bygningsloven. Dette 
 betyr at det kun er fylkeskommunen selv som har plikt til å 
delta i arbeidet. Det vil være naturlig at fylkeskommunen 
 inviterer andre aktører inn i prosessen med å utarbeide et 
strategidokument. 

Temaplaner 
Temaplaner gjelder bare for Finnmark fylkeskommunes 
egne virksomheter og krever derfor ikke medvirkning fra 
eksterne aktører. Det stilles heller ingen krav til prosess og 
innhold i henhold til plan- og bygningsloven. Det er like-
vel krav om handlingsprogram som rulleres årlig dersom 
tema planer får økonomiske konsekvenser. Temaplaner 
berøres ikke av regional planstrategi, men besluttes av 
fylkesrådmannen. 

Medvirkning 
Regional planstrategi skal i henhold til plan- og byg-
ningsloven utarbeides i samarbeid med berørte kom-
muner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner, 
samt at forslag til regional planstrategi skal sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn. Fylkesmannen 
koordinerer arbeidet med planstrategien sett fra statens 
side og deltar også i referansegruppa som for øvrig består 
av KS Nord, Sametinget, Innovasjon Norge Finnmark, LO, 
NHO, Barentssekretariatet, Finnmarkseiendommen og 
Voksenopplæringsforbundet. Planstrategien skal i hen-
hold til plan- og bygningsloven også samkjøres med kom-

munenes planstrategier. Vedtatt regional planstrategi skal 
legges til grunn for kommunens egen planlegging og for 
deltakelse i den regionale planleggingen. 

Medvirkning i henhold til plan- og bygningslovens § 5-1 
skal ivaretas i alt planarbeid. 

Oppfølging og evaluering av planstrategien 
Når planstrategien er vedtatt av fylkestinget, starter opp-
følgingen. Planarbeidet skal da avklare, koordinere og 
samordne mål og retningslinjer. 
 
Mot slutten av fylkestingsperioden vil en evaluering av 
 resultatene fra planstrategien utgjøre et viktig grunnlag 
for arbeidet med ny planstrategi. 

Satsingsområdene 
Regional planstrategi skal utrede planbehovet innenfor de 
satsingsområdene som fylkestinget har prioritert de kom-
mende årene. Satsingsområdene er avgrenset tematisk 
på følgende måte:

Kommunekonferanse om planstrategi med deltakelse fra berørte 
Finnmarksaktører.                                  Foto: Trond Magne Henriksen

•	 Næring 

•	 Opplæring og kompetanse 

•	 Kultur, folkehelse og miljø 

•	 Samferdsel 

•	 Tannhelse 

•	 Areal
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Finnmark hadde ved inngangen til 2015 75.605 inn-
byggere. Folketallet har vokst med vel 3.000 innbyggere 
siden 2008, mens det fra midt på 1990-tallet var folke-
tallsnedgang. Hovedårsaken til folketallsveksten de siste 
årene er innvandring.  Den innenlandske utflyttingen til 
andre fylker har derimot vært større enn innflytt ingen, 
og fødselsoverskuddet i fylket har på det nærmeste 
blitt borte. Tallene for 2014 illustrerer dette tydelig. Inn-
vandringsoverskuddet var på over 900, det innenlandske 
flytteunderskuddet på vel 600, mens fødselsoverskuddet 
var under 100, noe som i sum ga en vekst i folketallet på 
knapt 400 innbyggere. 

Det er kun Alta (+3  061), Hammerfest (+1  204), Sør- 
Varanger (+689) og Vadsø (+109) som har opplevd en 
positiv befolkningsvekst fra 2000 til 2015. Alle andre 
finnmarkskommuner har i denne perioden hatt en nega-
tiv befolkningsvekst. Størst har nedgangen vært i Vardø 
(-577), Porsanger (-526) og Loppa (-437). Loppa, Vardø og 
Berlevåg har hver for seg mista henholdsvis 31, 21 og 17 
prosent av den befolkningen de hadde i år 2000.  

Andelen finnmarkinger i aldersgruppene fra 40 år og 
 oppover har stort sett økt i perioden 2000- 2015. I alders-
segmentet 65 år og oppover økte andelen fra 13 prosent 
i 2000 til 16 prosent i 2015, mens andelen for alders-
segmentet 40-64 år økte fra 30 til 34 prosent i samme 
periode.  Den såkalte eldrebølgen har altså så smått 
 begynt å gjøre seg gjeldende også i Finnmark. Alders-
gruppen 15-24 år har også hatt en økning i andelen fra 
12 prosent i 2000 til 14 prosent i 2015, mens andelen i 
aldersgruppene 0-14 år (fra 21 til 17 prosent) og 25-39 
år (fra 24 til 18 prosent) har hatt en markant reduksjon i 
samme periode. Dette betyr at aldersgruppene med ny-
utdannede, og de som befinner seg i en tidligere fase av 
arbeidslivet, har blitt mindre. Det samme gjelder for barn 
i barnehage- og grunnskolealder. Porsanger, Karasjok og 
Hasvik er blant kommunene hvor andelen 40-60-åringer 
har økt mest fra 2000 til 2015, mens Loppa, Kvalsund og 
Kautokeino har hatt størst økning i andelen av de som er 
65 år og eldre. I de samme kommunene har andelen til 
aldersgruppene 0-14 år og 25-39 år samlet hatt en mer 
eller mindre tilsvarende stor reduksjon i befolkningen som 
økningen har vært blant de som er 40 år og eldre. 

3. finnmaRk i dag

Innvandring har de siste ti årene sørget for befolkningsvekst i Finnmark.     Foto: Susanne Wasa Hagen
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Andelen kvinner i Finnmark er ved inngangen til 2015 49 
prosent. Det er store variasjoner mellom kommunene. 
Størst er kvinneandelen i Porsanger (50 prosent), Sør- 
Varanger (50 prosent) og Alta (49 prosent). Laveste 
kvinneandel finner vi i kommunene Loppa (44 prosent), 
 Gamvik (45 prosent) og Måsøy (46 prosent). Finnmark 
trenger en høy kvinneandel for å opprettholde et godt 
tjenestetilbud i kommunene og for å bidra til en positiv 
utvikling i folketallet. 

Finnmark kjennetegnes av kulturelt mangfold. Her bor 
til sammen 9 697 innvandrere og norskfødte med inn-
vandrerforeldre fordelt på til sammen 121 forskjellige 
opp rinnelsesland. Russland (1 113), Finland (927), Litau-
en (926), Polen (758) og Somalia (512) er landene som 
har tilført Finnmark mest innvandring. Ikke overaskende 
er Hammerfest (1 824), Alta (1 778) og Sør-Varanger (1 
509) kommunene med flest innvandrere og norskfødte 
med innvandrerbakgrunn. Andelen med innvandrere og 
norskfødte med innvandrerbakgrunn er likevel størst i 
Båtsfjord (25 prosent), Gamvik (23 prosent) og Hasvik 
(20 prosent). 

Folketallsveksten og innvandringen de siste årene er sterkt 
knyttet til veksten i sysselsetting i Finnmark, som særlig 
var stor i perioden 2004-08. De siste årene har det vært 
om lag stabilt antall sysselsatte, og det var ved utgangen 
av 2013 omkring 38.0001 sysselsatte i fylket. De største 
vekstnæringene har vært petroleumsutvinning, mineral-
utvinning og relatert virksomhet innenfor industri, bygg 
og anlegg og forretningsmessig og teknisk tjenesteyting. 
Det har også vært noe sysselsettingsvekst innen fiske-

oppdrett, transport og kulturnæringer, samt innen helse- 
og sosialtjenester i offentlig sektor. Det meste av syssel-
settingsveksten i Finnmark har kommet i Sør-Varanger, 
Alta og Hammerfest. 

Utdanningsnivået i befolkningen i Finnmark har også 
steget jevnt over lang tid, og høsten 2013 hadde 25 pro-
sent fullført høyere utdanning, mot 18 prosent i år 2000. 
Andelen med høyere utdanning er fortsatt klart under 
landsgjennomsnittet (30 prosent) og Troms (29 pro-
sent), men litt høyere enn Nordland (24 prosent). Både i 
Finnmark, Nord-Norge og landet har andelen med høyere 
utdanning steget parallelt med hverandre. Andelen med 
fullført videregående utdanning har holdt seg stabil i både 
Finnmark (39 prosent) og landet (42 prosent), så andelen 
med bare grunnskoleutdanning går tilbake. Finnmark er 
likevel fortsatt fylket med høyest andel som ikke har full-
ført utdanning over grunnskolenivå. Her gjelder det 36 
prosent av den voksne befolkningen, mot 28 prosent på 
landsbasis. 

Næring
Finnmark preges av at de fleste bedrifter er små, også i 
norsk målestokk. Mange er nisjebedrifter som opplever 
knallhard konkurranse i sine næringer. Også rekruttering 
av fagarbeidere er en vedvarende utfordring som krever 
langsiktig planlegging og samarbeid mellom flere aktører. 
En annen utfordring er at bedriftene etterspør forutsig-
bare rammer og konstruktive beslutningsprosesser. Det vil 
fordre en bedre regional innsats for å få til gode, ressurs-
effektive og samfunnsøkonomiske planprosesser. 

Voksenopplæring.                                                                                                                                                                       Foto: Ekaterina Golitsyna

1) I 4. kvartal 2013 var det 38.423 sysselsatte med bosted i Finnmark, mens det var 39.158 som hadde Finnmark som arbeidssted. Det siste tallet inkluderer 1282 utlend-
inger (bosatt i utlandet) som i 4. kvartal 2013 hadde lønnsarbeid i Finnmark, og var på såkalt korttidsopphold i Norge.
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Opplæring og kompetanse
Finnmark fylke har en desentral videregående skole. Mye 
av fokuset de siste årene har vært på bortfall på videre-
gående nivå. Heldigvis er det flere elever nå som fullfører 
og består videregående opplæring, men fortsatt ligger 
Finnmark under landsgjennomsnittet. Flere pedagogiske 
utviklingsprosjekter pågår innenfor videregående opp-
læring som pedagogisk plattform, kompetanseheving 
for lærere og samarbeid med kommuner gjennom lokale 
partnerskapsavtaler. I tillegg er det økt satsing på forebyg-
gende helsearbeid i hele opplæringsløpet. Det er svært 
mange voksne som ikke har fullført videregående skole, og 
mange har heller ikke tatt fagbrev. Kompetansebehovet 
blant disse er stort, og det er viktig at man gir denne grup-
pen større fokus. 

Kultur, folkehelse- og miljø
Finnmark er et multikulturelt fylke med en lang interna-
sjonal historie. Fylket er preget av store avstander, få men-
nesker og et værhardt klima som gir spesielle utfordring-
er for utviklingen av Norges nordligste fylke. Kultur- og 
 idrettslivet i Finnmark er vitalt, samtidig som det er  behov 
for mer tilrettelagt infrastruktur og flere arenaer. Det er 
store utfordringer knyttet til folkehelsa i Finnmark, og 
det er store forskjeller mellom kommunene i fylket, men 
vi ser også positive utviklingstrekk. Miljøperspektivet står 
sentralt både hva angår bruk av naturen og i forhold til 
næringsvirksomhet. Stortinget har vedtatt klimamål som 
innebærer at Norge skal redesusere klimagassutslippene 
med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med utslip-
pene i 1990. Vedtaket innebærer at også Finnmark for-
plikter å yte sitt bidrag til den samlede reduksjonen.
 

Samferdsel
Samferdsel er viktig for bolyst, næringsutvikling og vitale 
lokalsamfunn. Store avstander, lavt folketall og klimatiske 
forhold bidrar til at samferdsel i Finnmark er utfordrende. 

Næringslivet og befolkningen etterspør et forutsigbart 
transportnett og et rutetilbud av høy kvalitet. Det for ut-
setter en helhetlig transportinfrastruktur for å sikre videre 
utvikling i vekstregionene samt opprettholde bosetning og 
næringsutvikling i distriktene. Finnmark samhandler med 
Europa og resten av verden. Det er derfor viktig å ha fokus 
på internasjonale kommunikasjoner mot våre naboland i 
Barentsregionen. 

Tannhelse
Andel barn og unge i Finnmark som ikke har hatt karies-
erfaring (hull i tennene) har hatt en positiv utvikling de 
siste årene. For 5-åringene har vi nådd landsgjennom-
snittet. Dette er et resultat av den økte innsatsen på 
tannklinikkene når det gjelder forebygging.  Tannhelse er 
en viktig del av den totale helsen, og tannhelsetjenesten 
samarbeider med kommunale instanser og tar aktivt del 
i folkehelsearbeidet i Finnmark. Det er fortsatt viktig å 
 arbeide med rekruttering og stabilisering av tannleger. 
Flere tannklinikker er gamle og lite funksjonelle.  Derfor 
oppruster nå Finnmark fylkeskommune flere av våre 
tannklinikker. Finnmark har en svært desentralisert tann-
klinikkstruktur som gir utfordring i å få de minste klinikkene 
bemannet. 

Areal
Arealpolitikken må ivareta flere hensyn. Det er økt press 
på arealene og naturressursene. Arealutfordringene kan 
settes inn i en kontekst som bl.a. omfatter friluftsliv, kultur-
minner, næringsutvikling, havbruk, reindrift og veiutbyg-
ging. Utbyggingen av vindkraft gir også arealutfordringer. 
Finnmark fylkeskommune har etablert et nært samarbeid 
med den største grunneieren i Finnmark – FeFo. Mange 
finnmarkinger finner glede i tradisjonen med å bruke 
 naturen til rekreasjon, opplevelse, fysisk aktivitet og 
 høsting.
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Finnmark er mulighetenes fylke, og det går bra på flere 
områder. Det er først og fremst fylkets eksport av natur-
ressurser som preger verdiskapingen. Flere studier av 
 industriell og økonomisk utvikling viser at Nord-Norge siden 
2012 har hatt rundt 1 % større vekst enn landsgjennom-
snittet. Dette utviklingsmønsteret forventes å fortsette i 
de nær meste årene. I tillegg er Finnmark et internasjon-
alt fylke i Barentsregionen og er Norges inngangsport til 
Russland, med Finland som nærmeste nabo.  Den økende 
internasjonale interessen for nordområdene og arktisk vil 
kunne styrke Finnmarks posisjon og betydning, ikke minst 
geopolitisk og økonomisk. Dagens politiske situasjon, som 
kjennetegnes ved økt spenning mellom øst og vest, bør i 
tillegg medføre at det regionale nivå prioriterer grense-
regionalt samarbeid i nord. Finnmarks forsvarsstrategiske 
posisjon vil i fremtiden kunne by både på utfordringer og 
langsiktige muligheter. 

Hovedutfordringen vil være å realisere fylkets 
 utviklingspotensiale ved å planlegge og tilrettelegge for 
bærekraftig vekst i Finnmark på en fremtidsrettet måte. I 
den sammenheng er det blant annet viktig å ha en offen-
siv holdning til den pågående kommune- og regionrefor-
men, samt endringer i organiseringen av sentrale statlige 
organ. 

Det forventes en markant vekst innenfor bygg og anlegg, 
varehandel, transport og forretningsmessig tjenesteyting. 
Petroleum, mineralutvinning, mekanisk industri, reise-
liv og kulturnæring vil kunne gi vekst og ringvirkninger 
flere steder i Finnmark. Verdiskapingspotensialet innen-
for fiskeri, oppdrett, nye marine næringer og i relatert 
 industri og tjenesteyting er også betydelig2. En utfordring 
vil være å tilrettelegge for en balansert bærekraftig og 
langsiktig utvikling samtidig som den økonomiske vek-

4. finnmaRk inn i fRemtiden

ArcticSkills 2016.                                                                                                                                                                    Foto: Maria Borch Mietinen

 2) Arbeidsnotat Norut 2013:1004 «Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark».
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sten er preget av konjunkturavhengige eksportnæringer. 
Det er derimot ikke gitt at eksportverdien av råstoff fra 
Finnmark gir tilsvarende økt verdiskaping og vekst i fylket. 
En viktig faktor vil være evnen til innovasjon, nyskaping 
og bedriftsutvikling. Realisering av verdiskapingspot-
ensialet i Finnmark kan økes opp til 6,8 % innen 2030, 
dersom det satses systematisk på FoU og utdanning. Lav 
FoU-inves tering svekker næringslivets innovasjonsevne og 
verdi skaping. Finnmark er blant de fylkene i landet som 
har lavest FoU-aktivitet i bedrifter. En avgjørende innsats 
vil være å etablere robuste strukturer som sikrer koblingen 
mellom utdanningsinstitusjoner, FoU-miljøer, næringsliv 
og offentlige aktører.

Realisering av fylkets vekstmuligheter vil være krevende 
fordi utfordringene er sammensatte, men først og fremst 
vil grunnlaget for all type verdiskaping være menneskene 
som jobber og bor i fylket. Ses det på sammenhengen 
mellom fremtidig kompetanse- og arbeidskraftbehov 
avdekkes det et stort gap. En moderat befolkningsfrem-
skriving viser at innen 2040 vil folketallet i Finnmark være 
på 83.3073.  Det er en økning på kun 8100 personer i 
 løpet av de neste 25 årene. Når det i tillegg til næringsliv 

vil være et stort rekrutteringsbehov innen offentlig sek-
tor, vil mangel på kompetent arbeidskraft kunne bli den 
største trusselen mot fremtidig utvikling og vekst. Det må 
derfor tilrettelegges for at Finnmarksungdom får relevant 
utdanning og satser sin arbeidskarriere i fylket. Samtidig 
vil rekruttering av arbeidskraft nasjonalt og internasjon-
alt bli avgjørende.  Det handler derfor om evnen til å ut-
vikle attraktive og levende lokalsamfunn, og være et fylke 
der kvinner og menn i alle aldre ønsker å leve og bo. Et 
mangfoldig arbeidsliv vil uansett ikke være nok. Virke-
midler for næringsliv og innbyggere, som i tiltakssonen, vil 
fortsatt være viktige for både rekruttering av arbeidskraft 
og for å beholde innbyggere4.  Samisk kultur, tradisjoner 
og nærings utøvelse vil også prege fremtidens Finnmark. 
Finnmark er samefylke nr. 1. Det er her det bor flest samer 
i landet.  Bevaring og videreutvikling av samisk kultur, 
språk og samfunn er viktig for Finnmark og for landet. Til 
slutt, men ikke minst vil også arealdisponering og infra-
struktur være avgjørende for vekst, utvikling og bolyst. 

Regional planstrategi for Finnmark 2016-2019 viser 
hvordan ulike hensyn og fagområder skal bidra til en hel-
hetlig og langsiktig utvikling i Finnmark.

Samisk kultur, tradisjoner og næringsutøvelse vil også prege fremtidens Finnmark.                                                                                   Arkivfoto

3) Statistisk Sentralbyrå (SSB). 4) Rapport Norut 2012:2 «Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene».
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Regionalt planarbeid skal ivareta hensyn til regjeringens 
nasjonale forventninger til regional og kommunal plan-
legging. Dette går frem av plan- og bygningslovens § 6-1. 
De nye nasjonale forventningene ble vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2015 med følgende satsingsområder: 

Det er først og fremst regjeringens forventninger med 
spesiell relevans for Finnmark som søkes å imøtekommes. 
Dette gjelder særlig følgende forventninger: 

Gode og effektive planprosesser 

•	 Fylkeskommunene styrker regionalt planforum som 
arena for tidlig avklaring av interesser og konflikter i 
plansaker, slik at viktige hensyn ivaretas og innsigelser 
begrenses

•	 Fylkesmannen, andre statlige myndigheter, fylkeskom-
munene og Sametinget vektlegger det lokale selvstyret. 
Innsigelse fremmes kun når det er nødvendig for å sikre 
nasjonale og viktige regionale interesser, og når tidlig 
dialog ikke har ført frem

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

•	 Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på 
reduksjon av klimagassutslippene, energiomlegging 
og energieffektivisering gjennom planlegging og lokal-
isering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og 
tjenester

•	 Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige 
verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kultur-
minner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og 
kommunale planer. Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk 
og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til

•	 Fylkeskommunene og kommunene samarbeider om 
planlegging for verdiskaping, bærekraftig næringsut-
vikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og 
regionale og lokale aktører. Det settes av tilstrekkelige 
arealer for næringsutvikling som ivaretar næringslivets 
behov, og som er lokalisert ut fra hensynet til samord-
net bolig-, areal- og transportplanlegging

•	 Fylkeskommunen og kommunene sikrer natur-
grunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og 
samfunnsliv, og samiske interesser sikres deltakelse i 
planleggingen der disse berøres. Planleggingen sikrer 
reindriftens arealer, samtidig som hensynet til rein-
driften veies opp mot andre samfunnsinteresser

•	 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilstrekkelig 
areal til fiskeri- og havbruksnæringen i kystsoneplan-
leggingen, og avveier dette mot miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Arealbehovet ses i et regionalt per-
spektiv

•	 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjenge-
lighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, 
avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en re-
gional sammenheng

Attraktive og klimavennlige by- og tettsteds områder 

•	 Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt 
utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekkene i 
transportsystemet, herunder knutepunkter for kollektiv-
trafikken. Gjennom planleggingen trekkes langsiktige 
grenser mellom by- og tettstedsområder og store sam-
menhengende landbruks-, natur og friluftsområder. 
Staten, fylkeskommunene og kommunene legger ved-
tatte planer til grunn for egne vedtak

5. nasjonale foRventningeR 

•	 Gode og effektive planprosesser 

•	 Bærekraftig areal og samfunnsutvikling 

•	 Attraktive og klimavennlige by og tettsteds
områder
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6.1 Næring 
Næringsutviklingsarbeidet i Finnmark fylkeskommune må 
sees i sammenheng med målsetningene i det nye region-
ale utviklingsprogrammet (RUP) 2014-2023. RUP-strate-
gien har en lang tidshorisont som skal gjøre det lettere å 
forestille seg vesentlige endringer både i næringslivet og i 
samarbeidet om næringsutviklingen, samtidig som strat-
egien er koblet til planverk for andre sektorer og fagom-
råder.  

Det regionale utviklingsprogrammet har hovedfokus på 
industri- og næringsutvikling. Med utgangspunktet i RUP-
dokumentet er det utarbeidet bransjespesifikke strategier 
innen vindkraft, fiskeri- og havbruk, petroleum og energi, 
landbruk, mineral og internasjonale satsingsområder. 
Nordnorsk reiseliv har utviklet felles reiselivsstrategier 
for landsdelen, mens fylkets satsing på FoU er forankret 
i regional plan for kompetanse og i FoU-strategien for 
 Regionalt forskningsfond. 

Med utgangspunkt i Foresight-metodikk og 20-års tids-
horisont er det utarbeidet fire veikart som gir prioriter-
inger i RUP-strategien. De fire veikartene har hovedvekt 
på internasjonalt samarbeid (hvordan skape grunnlag for 
kunnskapsutvikling og næringsvekst i grenseregionen), 
innovasjon og kompetanse (hvordan utvikle nyskapende 
næringsklynger i Finnmark), industri og næring (hvordan 
styrke vekstmulighetene i Finnmark gjennom økt forut-
sigbarhet) samt initiativrike kommuner (hvordan utvikle 
 attraktive kommuner). 

Det er behov for å skape lokale ringvirkninger av natur-
ressurser, tilrettelegge for nyskaping og å være premiss-
leverandør for internasjonalt samarbeid. I tillegg vil 
næringsarbeidet være knyttet opp mot bærekraft og 
arktisk kompetanse innen næringer som reiseliv, marin, 
landbruk og reindrift og energi. Det er samtidig behov for 
økt samhandling mellom næringene, eksempelvis mat-
produsenter og reiseliv. Dette krever sektorovergripende 

6. planomRådeR 

Finnmark – et hav av kvalitet og muligheter.                                                                                                                    Foto: Kari Bjørkli Thomassen



15

samarbeid, men vil kunne gi spennende muligheter for 
næringsutvikling i Finnmark. Dette samarbeidet gjelder 
også i forhold til samiske kultur og samisk reiseliv. Samisk 
kultur kan danne grunnlag for næringsutvikling i Finnmark. 
Kulturnæringer er en vekstbransje i landet, og Finnmark 
har et stort fortrinn med det kulturelle mangfoldet som 
finnes i fylket.
 
Utfordringer

•	 Næringslivet består i stor grad av små og sårbare bed-
rifter  

•	 Behovet for stabil og kompetent arbeidskraft er større 
enn tilgangen

•	 Kapitaltilgang og relevant kompetanse er for mange 
bransjer utfordrende

•	 Utviklingsplanleggingen er ofte for kortsiktig og for lite 
koordinert

•	 Det må legges til rette for gode vekstmuligheter og 
rammevilkår for kommunene

•	 Finnmarks fortrinn som grensefylke må utnyttes bedre

Strategier

•	 Bidra til å øke bedrifters overlevelsesevne og til 
 utvikling av større og mer solide bedrifter, samt 
legge til rette for økt samhandling mellom næringer 
(eksempelvis matprodusenter og reiseliv) 

•	 Bidra til å hjelpe frem gode gründermiljøer, bedrifts-
nettverk, næringsklynger og bedriftsrettet FoU 

•	 Utvikle mer næringstilpassede utdanningstilbud og 
arbeide for mer systematisk og langsiktig rekrutter-
ing av arbeidskraft

•	 Legge til rette og markedsføre for å skape attraktive 
og livskraftige lokalsamfunn preget av et mang-
foldig arbeids- og samfunnsliv gjennom helhetlig og 
koordinert planlegging

•	 Bidra til å styrke grenseregionalt samarbeid 

•	 Legge til rette for utvikling av samiske kulturnæringer 
og samisk reiseliv

ArcticSkills 2016.                                                                                                                                                                    Foto: Maria Borch Mietinen
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6.2 Opplæring og kompetanse 
Ungdommer i Finnmark skal få et tilbud om videregående 
opplæring som er fremtidsrettet, i samsvar med nasjon-
ale mål, elevenes ønsker og det behovet samfunnet og 
næringslivet har. Dette skal kunne gjøre fylkets ungdom-
mer i stand til å konkurrere om både høyere utdanning og 
det fremtidige arbeidsmarkedet.

Dette fordrer en skolepolitikk som fremmer en sammen-
heng mellom den kompetansen som utvikles, og det be-
hovet samfunnet og det regionale næringslivet ser for seg. 
Spesielt viktig vil det være for de yrkesfaglige utdannings-
programmene.

I Regional plan for kompetanse (RPK) ser man hele 
 opplæringsløpet i sammenheng, fra og med barnehage til 
og med høyere utdanning og forskning. I dette løpet er 
fullført og bestått videregående opplæring en viktig faktor 
i ungdommens opplæringsløp, kompetanseervervelse og 
jobbkarriere.  Sammen med kommunene, som har ansvar 
for barnehagene og grunnskolen, de statlige samiske vide-
regående skolene og de høgere utdanningsinstitusjonene 
er det påkrevd med et utstrakt samarbeid for å nå et 
best mulig resultat. Et slikt samarbeid mellom fylkeskom-
munen, kommunene, andre offentlige aktører, voksen-
opplæringsforbundet, studieforbundene og næringslivet 
kan i tillegg fremme gode relasjoner mellom de involverte 
og igjen føre til innovasjon og utvikling. Det er inngått 
gjensidige partnerskapsavtaler mellom de fylkeskommu-
nale videregående skolene og kommunene som det er 
naturlig å samarbeide med.

Det er mange voksne i Finnmark som ikke har fullført 
 videregående skole, og mange har heller ikke tatt fagbrev. 
Denne gruppen voksne trenger informasjon om hvilke 
 muligheter og rettigheter de har til opplæring som kan gis 
via opplæringsavdelinga i Finnmark fylkeskommune. 

Forrige planstrategi peker på den store mengden kompe-
tanse utdanningsinstitusjonene besitter og behovet for 
samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene.  Dette samar-
beidet vil også kunne bidra til at institusjonene kan sikre 
seg den kompetansen de selv trenger. 

Utfordringer

•	 Ny inntaksforskrift fordrer bestått i alle fag før over-
gang fra eks. Vg1 til Vg2. Sikre at flest mulig elever 
klarer disse overgangene

•	 Det 13-årige opplæringsløpet fordrer felles forståelse 
for viktigheten av å ha et utstrakt samarbeid mellom 
alle involverte parter. Sikre at dette samarbeidet kom-
mer på plass

•	 Sikre kjennskap til skolekultur og krav til elevene på 
 andre trinn i elevenes opplæringsløp

•	 Sikre helheten i elevenes opplæring slik at dette står 
i samsvar med nasjonale mål, elevenes ønsker og det 
 behovet samfunnet og næringslivet har

•	 Sikre at de ulike utdanningsinstitusjonene, næringslivet, 
voksenopplæringsforbundet og studieforbundene 
 sam arbeider slik at en kan få tak i og beholde den kom-
petansen som er nødvendig, i tillegg til å sikre voksne 
muligheter til å heve sin kompetanse

Strategier 

•	 Gjennomføre gode overgangsmøter mellom de ulike 
nivåene i elevenes opplæringsløp

•	 Innføre felles planleggingsdager f.o.m. barnehage 
t.o.m. videregående skole

•	 Utarbeide gjennomgående planer for hele 
 opplæringsløpet, gjerne basert på et felles pedagogisk 
grunnsyn

•	 Legge til rette for kompetanseheving blant ansatte 
 innen opplæringssektoren

•	 Stimulere til kompetanseheving blant ledere av utdan-
ningsinstitusjoner med vekt på å lede lærende organ-
isasjoner

•	 Drive kunnskapsbasert utvikling og bruke FoU-miljøer 
for å styrke arbeidet 

•	 Sikre ungdommer og voksne muligheten til å heve sin 
kompetanse. Dette gjøres ved å  informere og legge til 
rette for god karriere veiledning ved å opprette karriere-
sentre i Finnmark

6.3 Kultur, folkehelse og miljø 

Kultur 
De fleste ønsker å bo på steder med et godt sosialt miljø 
med et mangfoldig kultur- og fritidstilbud. En mål rettet 
kulturpolitikk inngår derfor som en naturlig del av en 
helhet lig regionalpolitikk. Den regionale kulturpolitikken 
må legge til rette for at finnmarkingene kan ha et aktivt 
og meningsfylt liv. 

Det flerkulturelle og internasjonale er et genuint trekk ved 
Finnmark. Flere aktører i Finnmark har spisskompetanse 
på internasjonalt samarbeid innen kunst, kultur og idrett. 
Det er behov for å ha et sterkt fokus på utvikling av det 
si vile samfunn i nordområdene på linje med næringsut-
vikling og infrastruktur. 

Et særtrekk ved Finnmark er at det er få kulturinstitusjoner 
i fylket, og flere har begrensede ressurser. Det må likevel 
understrekes at flere profesjonelle kunst- og kulturutøvere 
i Finnmark har utmerket seg både nasjonalt og interna-
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sjonalt. Frivillige lag og foreninger er ofte drivkreftene for 
et levende kulturliv i lokalsamfunnene. Det må i større 
grad legges til rette for de frivillige organisasjonenes virk-
somhet. Det er behov for flere egna arenaer for kulturop-
plevelser, egenaktivitet, fysisk aktivitet og idrett. 

Samiske kulturinstitusjoner, festivaler og språksentre ut-
gjør et viktig bidrag i utviklingen av samisk kultur. I tillegg 
til å gi et aktivt kulturliv bidrar disse med å synliggjøre 
og utvikle samisk kunst, kultur og kulturarv og utvikle det 
samiske språket. 

Folkehelse 
I Finnmark har vi mange av de samme helseutfordringene 
som resten av landet, men vi skiller oss også ut på flere 
områder, både i positiv og negativ retning. Det er mange 
faktorer som påvirker folkehelsa – alt fra samfunnsstruk-
turer til den enkeltes levevaner. Det er derfor mange aktør-
er som må gjøre en innsats i folkehelsearbeidet. Å legge til 
rette for en utvikling som fremmer folkehelsen i Finnmarks 
befolkning er også å legge til rette for en positiv sam-
funnsutvikling på alle områder. Finnmark har en fordel i 
et rikt og mangfoldig friluftsliv med gode muligheter for 
økt velvære, fysisk aktivitet, jakt og innhøsting av natu-
rens mange goder. Friskere mennesker som lever aktive og 
gode liv er samfunnets viktigste ressurs. Folkehelsearbeid 
er et politikkområde som utfordrer utformingen av andre 
politikkområder med hensyn til mål og ressursbruk. 

Folkehelse må ivaretas i all planlegging, i og på tvers av 
alle sektorer. Folkehelsearbeid er et gjennomgående per-
spektiv, mens det samtidig er et eget satsingsområde.

Miljø 
Finnmark har mye utmark og store naturressurser i form av 
beitemark, fisk, vilt, mineraler og vann. Disse ressursene er 
et viktig grunnlag for både befolkningen og næringslivet i 
fylket. Finnmark fylkeskommune og andre har i sitt arbeid 
et ansvar for å ta vare på disse verdiene og å legge til rette 
for utnyttelse av naturressursene på en miljøvennlig og 
bærekraftig måte.

Miljøarbeidet består av flere komponenter. Å bidra til en 
bærekraftig håndtering av avfall og utslipp, å bevare bio-
logisk mangfold, å arbeide for en miljøvennlig produksjon 
av energi samt legge til rette for internasjonalt samarbeid 
i nordområdene når det gjelder miljøovervåking og bered-
skap, er noen eksempler. Regjeringens nye klimamål leg-
ger i særlig grad føringer for en prioritert satsing på reduk-
sjon av klimagassutslipp, selv i et tynt og spredt befolket 
fylke som Finnmark.   

Finnmark fylkeskommune er forvaltningsmyndighet for 
høstbare arter av vilt og innlandsfisk og er regional vannfor-
valtningsmyndighet med ansvar for utarbeidelse av vann-
forvaltningsplaner for de to vannområdene i Finnmark. 

Publikum – Finnmarksløpet 2016 – Scene Finnmarks livescene.                                                                                    Foto: Maria Borch Mietinen 
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Utfordringer

•	 Det er viktig å formidle kulturopplevelser der folk bor, 
også tilpasset alle aldersgrupper og mennesker med 
spesielle behov 

•	 Arbeidet med å ha fokus på å utvide nettverket i det 
internasjonale kultur- og idrettsarbeidet må fortsette 

•	 Det er behov for mer faglig samarbeid i kultur- og id-
rettslivet samt ha fokus på flerbruk i utviklingen av fy-
sisk infrastruktur til kultur- og idrettsformål 

•	 Kunnskap om Finnmarks historie, kultur, språk og ident-
itet må vektlegges 

•	 Levealderen i Finnmark er lavere enn i resten av landet 

•	 Utdanningsnivået i Finnmark ligger under landsgjen-
nomsnittet 

•	 Miljøhensyn blir i enkelte tilfeller nedprioritert  eller 
tilsidesatt til fordel for næringsutvikling og andre 
 utviklingsprosjekter

Strategier

•	 Fokusere bedre på formidling av kulturopplevelser ut til 
folk

•	 Bruke det internasjonale kultursamarbeidet som verk-
tøy for samarbeid og forståelse

•	 Legge til rette for kunnskapsutvikling hva gjelder 
Finnmarks historie og identitet

•	 Ha fokus på flerbruk i utviklingen av fysisk infrastruktur

•	 Øke kunnskapen om folkehelsa i Finnmark

•	 Øke bevisstheten om årsakssammenhenger  innen 
folkehelsa

•	 Stimulere til helsefremmende nærmiljø 

•	 Sørge for at miljøhensyn blir tatt tilstrekkelig hensyn til 
i all planlegging 

•	 Bidra til at samisk kulturinstitusjoner kan utvikle samisk 
kulturliv og fungere som arenaer for utvikling av samisk 
kultur

Snelandia – Kollektivtransport i Finnmark.                                                                                                                                          Foto: Knut Åserud 
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6.4 Samferdsel 
Helhetstenking på transportinfrastruktur er nødvendig 
for å legge til rette for bosetning og næringsutvikling. 
Næringslivet og befolkningen trenger et forutsigbart 
transportnett og et rutetilbud av høy kvalitet. Fylkets vekst-
regioner forventes å ha den største økningen i  aktivitet. 
Transportinfrastrukturen må derfor de neste årene sikre 
utviklingen i vekstnæringene, samtidig som utvikling i 
distriktene også skal ha fokus. Finnmark samhandler med 
Europa og resten av verden. Det er derfor viktig å vekt-
legge gode og effektive transportårer mot våre naboland 
i Barents regionen.

Fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveger og kollektiv-
transport. Kollektivtransportansvaret omhandler buss-, 
hurtigbåt- og fergeruter samt skoleskyss. Kollektivtrans-
porten lyses ut på anbud og driftes av operatører.  
Fylkeskommunen er også løyve-, takst- og rutemyndighet.  
Fylkesvegansvaret omhandler drift, vedlikehold, invester-
inger og trafikksikkerhet. Statens vegvesen er fylkeskom-
munens vegforvalter gjennom sams vegadministrasjon. 

Nasjonal Transportplan (NTP) legger føringer for statens 
prioriteringer og tiltak i perioden 2014-23. NTP følges opp 
gjennom de ulike fagetatenes handlingsprogrammer for 
perioden 2014-17.

Utfordringer

For fylkeskommunen vil utfordringene være:

•	 Kritisk forfall på fylkesvegene og behov for oppgrader-
ing av kaianlegg

•	 Begrenset økonomisk handlingsrom for drift, invester-
ing- og utviklingsprosjekter 

For statlige tiltak vil utfordringene være:

•	 Større prosjekter er avhengig av årlige bevilgninger og 
effektive planprosesser

•	 Overskridelse på et prosjekt vil kunne medføre utset-
telser på andre

Strategier

•	 Legge til rette for enkel og direkte reise gjennom hele 
fylket uavhengig av start- og stoppested med universell 
utformet reisekjede 

•	 Sikre person- og næringstransportene god regularitet 
på hele vegnettet, stamnetthavner og farleder

•	 Gjennomføre prosjektene i Nasjonal transportplan 
(NTP) og Avinors sektorplan og innarbeide planlagte 
prosjekter i perioden 

•	 Opprettholde dagens lufthavnstruktur og sikre et frem-
tidsrettet rutetilbud som dekker alle lokale og regionale 
lufthavner i fylket

•	 Opprettholde dagens seilingsmønster og sikre god reg-
ularitet på kystruten og økt maritim logistikktransport

6.5 Tannhelse 
Tannhelsetjenesten i Finnmark er svært desentralisert 
med tannklinikker i hver kommune, unntatt Kvalsund, som 
betjenes av Hammerfest.   Denne desentraliserte struk-
turen med små enheter er ikke bare en utfordring når det 
gjelder rekruttering, da nyutdannede tannleger søker til 
større fagmiljøer, men også når det gjelder drift. Invest-
eringene på små klinikker er høye uten at man oppnår 
de fordeler det er når flere bruker samme utstyret. Flere 
tannklinikker er dessuten gamle og lite funksjonelle. Der-
for oppruster nå Finnmark fylkeskommune flere av våre 
tannklinikker.

Det er få private tannleger i Finnmark, og de som er, er 
lokalisert på de større stedene i fylket; Alta, Hammerfest, 
Kirkenes og Vadsø. På grunn av et fortsatt stort behand-
lingsbehov blant våre lovpålagte målgrupper, er det en ut-
fordring å gi tilbud til den voksne del av befolkningen. De 
må oppsøke private tannleger på de større stedene  eller 
utenfor fylket. 

Det har vært en betydelig nedgang i forekomst av karies 
hos barn og unge de siste årene. Den økte innsatsen mht. 
helsefremmende og forebyggende aktivitet for befolk-
ningen i Finnmark har båret frukter. Samhandling og 
 samarbeid med andre samfunnssektorer der tannhelse tar 
aktivt del i folkehelsearbeidet vil fortsatt være en prioritert 
 oppgave. 

Utfordringer

•	 Det er fortsatt vanskelig å rekruttere tannleger til de 9 
tannlegeklinikkene i fylket med bare en tannlege. På 
disse stedene vil tilbudet til voksne som ikke har rettig-
heter etter tannhelseloven bli skadelidende 

•	 Det er utfordrende å arbeide forebyggende all den tid 
behandlingsbehovet fortsatt er stort i Finnmark 

•	 Ny tannhelselov vil gi nye lovpålagte oppgaver til flere 
grupper av befolkningen, (rus, eldre syke, fattigdoms-
problematikk)

•	 Mange av tannklinikkene er gamle og lite hensikts-
messige etter nåtidens standard og krav
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Strategier

•	 Sørge for bemanning ved ambulering på de mindre 
klinikkene for også å gi et tilbud til den voksne del av 
befolkningen 

•	 Videreutvikle samarbeidet med kommunene, med 
fokus på eldretannpleie i helse- og omsorgsektoren 

•	 Opprettholde produktiviteten i tannhelsetjenesten slik 
at inntjeningen fortsatt er god 

•	 Videreutvikle teamene for å ivareta overgrepsutsatte, 
odontofobipasienter og rusmiddel misbrukere ut i fra 
nasjonale mål

6.6 Areal 
Finnmark fylke har store arealer som forvaltes av ulike 
aktører. Finnmark fylkeskommune har et spesielt ansvar 
for å ivareta ulike interesser i forhold til nasjonale krav 
og retningslinjer.  Fylkeskommunen har etablert et nært 
samarbeid med Sametinget og den største grunneieren i 
Finnmark – FEFO. Dette er viktige samarbeidspartnere når 
det gjelder arealutnyttelsen i fylket.

Finnmark er et flerkulturelt fylke med mange nærings-
interesser som benytter arealene på tradisjonelt vis. 
 Enkeltes interesser er ivaretatt gjennom lov, mens andres 
interesser er mere usikret i forhold til arealbruken. For å 
opprettholde tradisjonell kunnskap om naturen, kulturell 
identitet og språk er det viktig å kunne utøve de tradi-
sjonelle næringene. 

Både kommuner og sektormyndigheter sitter på stor 
kunnskap om arealene i Finnmark.  Disse forvalter lovverk 
som legger rammer for arealbruken. Det er i dag behov for 
å samordne dette kunnskapsgrunnlaget på tvers av kom-
munegrenser og grensene mellom sjø og land. 

Det er behov for å se på enkelte planspørsmål i et region-
alt perspektiv som for eksempel kjøpesenteretableringer, 
motorisert ferdsel, beredskap ved oljeforurensning5 og 
kystsoneplanlegging. Et godt forankret samarbeid mellom 
forvaltningsorganene og andre aktører vil danne et godt 
grunnlag for en regional arealplan. Behov for å ta i bruk 
nye arealer kan medføre flere og større konflikter i spennet 
mellom ønsket om endret arealbruk, ulike vernehensyn 
 eller næringsaktivitet. Summen av aktiviteter som krever 
arealer er stor. 

Den nye tannklinikken i Kautokeino.                                                                                                                                   Foto: Maria Borch Mietinen 

5) Planspørsmål knyttet til beredskapen langs finnmarkskysten må ses i sammenheng med Kystverkets beredskapsplan.
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En langsiktig regional plan for arealutvikling vil gi forutsig-
barhet i arealplanleggingen, sikre ulike arealverdier og en 
bærekraftig regional utvikling i fylket.

Utfordringer

•	 Ulike brukere av arealer er presset på flere områder, og 
det bør legges opp til tidlig og tett dialog med interes-
sentene 

•	 Arealkrevende næringsutvikling kan komme i konflikt 
med lokale interesser 

•	 Naturen i Finnmark er sårbar. Det krever tidlig dialog og 
god planlegging av tiltak 

•	 Stedsutvikling i nærområdene er viktig for å øke folks 
bolyst 

•	 Nasjonale føringer er ikke bestandig tilpasset Finnmarks 
utfordringer 

•	 Det er manglende kunnskaper om hvordan planpro-
sesser skal gjennomføres, spesielt hos mindre og nye 
tiltakshavere

Strategier

•	 Oppfordre til plansamarbeid mellom kommunene 

•	 Samarbeide for å heve plankompetansen og kapa-
siteten i kommunene 

•	 Legge opp til tettere samarbeid mellom kommuner og 
sektormyndigheter 

•	 Legge til rette via regionale føringer som muliggjør 
 samarbeid mellom kommunene 

•	 Skape forutsigbarhet for næringsaktører som ønsker å 
starte og utvikle en bedrift i Finnmark

Finnmark er Norges største fylke målt i areal og har landets nest lengste fastlandskystlinje.                                        Foto: Ekaterina Golitsyna
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Petroleums- og energistrategier for Finnmark 
2020 – 2024 
Petroleums- og energisektoren er i stor utvikling i 
Finnmark. Snøhvit og Goliatprosjektet har bidratt til 
at energisektoren er blitt en strategisk eksportvare for 
 dagens Finnmark, og petroleumssektoren har etablert 
seg med tyngde og gitt betydelige ringvirkninger i fylket. 
Formålet med strategidokumentet er å etablere Finnmark 
som en kompetent olje- og gassregion samt en vesentlig 
 leverandør av fornybar energi.

Fortsatt vekst i petroleumssektoren forutsetter økt utbyg-
gingsaktivitet, men en utfordring er økte utbyggingskost-
nader og lave oljepriser, som igjen forutsetter større funn 
og relativt stabile høye oljepriser. Mulighetene for videre-
utvikling av petroleumssektoren er store6, men dette gjelder 
også for den fornybare energisektoren i form av landbasert 
vindkraft som har et unikt potensiale i Finnmark7. Hovedut-
fordringene er mangelfulle rammebetingelser for utbyg-
ging, et begrenset linjenett for energieksport, samt inter-
essemotsetninger knyttet til miljø og arealbruk. 

Skal Finnmark lykkes med sin petroleums- og energi-
satsing, må det også samarbeides godt med våre to 
nabofylker Troms og Nordland og naboland Russland. 

Det samme gjelder for samarbeidet mellom FoU, videre-
gående opplæring og lokale næringsaktører. Tilretteleg-
ging for utvikling av petroleums- og energinæringene i 
Finnmark krever også politisk samarbeid med nasjonale 
myndigheter. 

Styringsgruppe 
Fylkesutvalget (FU) 

Arbeidsgruppe 
Rådgivere på avdelinger i Finnmark fylkeskommunes 
 sentraladministrasjon (SA) 

Referansegruppe 
Eksterne aktører 

Oppstart 
Nytt arbeid starter i 2018

Mineralstrategi for Finnmark 2020 – 2024 
Finnmark er Norges tredje største bergverksfylke målt i 
omsetning og sysselsetning. Malmproduksjon ved Syd-
varanger Gruve, produksjon av nefelin-syenitt på Stjernøya, 
samt skifer i Alta og kvartsitt i Tana8 har i stor grad bidratt 
til dette. Situasjonen ved anlegget til Syd varanger gruve 

7. Regionale planeR og stRategieR 

Goliat FPSO på feltet tilknyttet Flotell Superior.                                                                                                                              Foto: ENI Norge AS

7.1 Næring

6) Analysen Petro Foresight utarbeidet av Rystad Energy for Petro Arctic, Pro Barents, Kunnskapsparken Nord og Innovasjon Norge viser en utvikling hvor petroleumsvirksomheten 
i Barentshavet passerer aktivitetsnivået i Nordsjøen mot slutten av 2030-tallet. 7) Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har beregnet at fylket har omtrent 70 % av Norges 
vindkraftpotensial på land, og langt bedre arealmessige forutsetninger for utbygging i industriell skala enn resten av landet.  8) I 2013 genererte mineralnæringen 1,7 milliarder 
kroner i omsetning og 785 årsverk. 
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er for øyeblikket usikker etter konkursen høsten 2015. Nye 
eiere er nå på plass, men det er fortsatt usikkerhet rundt 
driftsnivået. Ressursgrunnlaget i fylket er uansett mer enn 
stort nok til en videreutvikling av næringen. Det arbeides 
for å kunne utvinne mineraler både fra Nussir og Ulveryg-
gen i Kvalsund kommune og Bidjovagge i Kautokeino 
kommune, men så langt har nyetableringene uteblitt. 
Formålet med mineralstrategien er at mineralressursene 
Finnmark skal forvaltes slik at den bidrar til utviklingen av 
en bærekraftig og verdiskapende mineralnæring til beste 
for Finnmarks befolkning og i sameksistens med andre 
viktige næringer. 

Interessen for etableringer i mineralnæringen er så abso-
lutt til stede, men hovedutfordringene som må løses er 
særlig knyttet til: 1) uforutsigbarhet i form av lang saksbe-
handlingstid og uavklarte rammevilkår, som best vil kunne 
løses gjennom samarbeid mellom næringen og sentrale 
aktører for å oppnå best mulig felles kunnskapsplattform, 
2) lokal velvilje og forankring ved etableringer kan være 
krevende å få til, spesielt i forhold til ulike interesser knyttet 
til arealbruk og krever god kommunikasjon av de positive 
ringvirkningene av næringen 3) et stort fylke med spredt 
bosetting krever gode løsninger i forhold til infrastruktur 
og tilgang på kompetent arbeidskraft, varer og tjenester 
(inkl. kompetansemiljøer og underleverandører), 4) kom-
petanseutvikling kreves i større grad på flere områder for 
å oppnå konkurransefordeler i det globale marked og 5) 
miljø- og samfunnsmessig bærekraft medfører kostnader 
som merkes i konkurranse innenfor mer krevende og dyna-
miske globale markeder, og som fordrer satsing på forsk-
ning, innovasjon og miljøtiltak. 

Styringsgruppe 
Fylkesutvalget (FU) 

Arbeidsgruppe 
Rådgivere på avdelinger i Finnmark fylkeskommunes 
 sentraladministrasjon (SA) 

Referansegruppe 
Eksterne aktører 

Oppstart 
Nytt arbeid starter i 2018

Internasjonale strategier for Finnmark 2020 – 2024  
Finnmark fylke befinner seg i et internasjonalt skjærings-
område, geografisk mellom Russland og EU-landet Fin-
land, og geopolitisk mellom EU, Russland, USA og Kina. 
Det er nettopp her i nord at utenrikspolitikk og innenriks-
politikk møtes. Engasjementet blant globale aktører i 
nord områdene er stadig økende.  Finnmark må derfor også 
være til stede på de arenaene hvor politikk som omhand-
ler våre områder blir vedtatt. Dette gjelder både nye og 
eksisterende samarbeidsløsninger og prioriterte satsings- 

og samarbeidsområder som kultur, samferdsel, utdan-
ning, næring, klima og miljø. Urfolkssamarbeid er også et 
område som det vil være naturlig å fokusere på. Formålet 
med dette strategidokumentet er å videreutvikle og inngå 
fremtidsretta samarbeid på ovennevnte områder. 

Internasjonalt samarbeid og satsing knyttet til innova-
sjon, kunnskap, forskning, utdanning og utvikling vil kunne 
gi positive ringvirkninger på sikt i form av økt verdiskap-
ing og lønnsomhet i fylket. Utfordringer på dette området 
er små forsknings- og kunnskapsmiljø og behov for mer 
helhetlig samarbeid mellom utdannings- og forskningsin-
stitusjoner, og et tettere samspill mellom de ulike utdan-
ningsnivåene også internasjonalt. På sikt vil denne typen 
samarbeid kunne bidra til å øke tilgangen både på lokal 
og internasjonal høykompetent arbeidskraft. Blant de 
sterkeste drivkreftene innenfor internasjonalt samarbeid 
er petroleum og energi, mineraler, havbruk og fiskeri. Dette 
er næringer som krever samarbeid for best mulig å kunne 
løse felles energi, klima, miljø- og beredskapsutfordringer. 

Kultur, kommunikasjon, transport og infrastruktur er 
viktige drivere for økt internasjonalt samarbeid og vil også 
kunne medføre betydelig verdiskaping og ikke minst ring-
virkninger i Finnmark. Hovedutfordringen innenfor disse 
områdene ligger som oftest i at realisering av større pro-
sjekter mellom naboland krever mange år fra både opp-
start og vedtak av planer til ferdigstillelse. 

Styringsgruppe 
Fylkesutvalget (FU) 

Arbeidsgruppe 
Rådgivere på avdelinger i Finnmark fylkeskommunes 
 sentraladministrasjon (SA) 

Referansegruppe 
Eksterne aktører 

Oppstart 
Nytt arbeid starter i 2018

Internasjonalt samarbeid vil kunne gi positive ringvirkninger for 
Finnmark på sikt.                                  Foto: Trond Magne Henriksen
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Sjømatstrategier for Finnmark 2020 – 2024  
Fiskeri- og havbruksnæringa bidrar til store verdier for 
Finnmark og gir viktige nasjonale eksportinntekter. Ut-
fordringen for fiskerinæringa er å sikre jevn tilgang på fisk, 
spesielt fersk fisk gjennom hele året til industrien på land. 
Det er svært viktig å opprettholde en variert kystflåte, 
unngå strukturering for båter under 11 meter, beholde 
fjordlinjene med 15 meters grense på faktisk fartøylengde, 
samt øke kvotegrunnlaget i Finnmark. I samråd med fjord-
fiskenemda og fiskernes organisasjoner kan justeringer av 
fjordlinjer gjøres. Det må også jobbes med å få en land-
industri og mottak som sikrer stabile, lønnsomme, helårige 
arbeidsplasser slik at sjarkflåten og kystflåten kan levere 
fangsten i sitt nærområde. Hvis ikke trålkvoter som er gitt 
med leveringsforpliktelser leveres etter opprinnelige mål 
og forutsetninger må trålernes andel av totalkvantumet 
reduseres og overføres kystflåten slik at landanleggene får 
fisk tilgjengelig til drift. 

En av hovedutfordringene i havbruksnæringa er å tilret-
telegge for utnyttelse av produksjonspotensialet på en 
effektiv og bærekraftig måte samt fremskaffe tilstrekkelig 
og riktig kunnskapsgrunnlag knyttet til etablering av nye 
lokaliteter/anlegg. I tillegg til produktutvikling vil utvikling 
og bruk av ny teknologi være viktig for konkurranseevnen. 
Formålet med dette strategidokumentet er å utvikle og 
fremme en fiskeri- og havbrukspolitikk som i større grad 
ivaretar de muligheter og utfordringer som eksisterer i 
Finnmark. Finnmark fylkesting ønsker et nærmere praktisk 
samarbeid med NOFIMA, for utvikling av det store poten-
sialet i landbruk og fiskerinæringen.  

Fiske etter villaks, spesielt i sjøen, er både en kulturbærer 
og et bidrag til en mattradisjon som både innbyggerne og 
reiseliv kan nyte godt av. Det samme med elvefiske etter 
villaks som gir store opplevelsesmuligheter. Oppdrettsrøm-
ming og fiskesykdommer, spesielt på laks, er en utfordring 
som må bekjempes for å bevare den stolte mattradisjo-
nen knyttet til fiske. 

Fremtiden for sjømatnæringa i Finnmark vil være å ut-
nytte naturgitte fortrinn gjennom satsing på ren og 
fersk sjømat, samt utvikle et godt omdømme for å styrke 
rekrutteringen til fiskeri- og havbruksnæringa. Et sterkere 
markeds- og produktfokus vil også være avgjørende for 
å ta en større internasjonal markedsandel. Det krever et 
godt samarbeid mellom næring og FoU. 

Styringsgruppe 
Fylkesutvalget (FU) 

Arbeidsgruppe 
Rådgivere på avdelinger i Finnmark fylkeskommunes 
sentraladministrasjon (SA)

Referansegruppe 
Eksterne aktører 

Oppstart 
Nytt arbeid starter i 2018

Det er viktig at landanleggene langs finnmarkskysten tilføres rikelig med fisk til drift.                                               Foto Susanne Wasa Hagen  
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Landbruksstrategier for Finnmark 2021 – 2025 
Landbruket i Finnmark har et arktisk fortrinn som blir 
viktig å nyttiggjøre i fremtiden. Det er i hovedsak jordbruk, 
reindrift, skogbruk og bygdenæringer som utgjør land-
bruket ifylket. Melk, sau og storfekjøtt utgjør de viktigste 
produk sjonsformene innen jordbruk, med potensial for 
økt produksjon. Formålet med strategien er å utvikle og 
fremme en landbrukspolitikk som ivaretar mulighetene og 
svarer på utfordringene i fylket. 

Overordnede utfordringer i landbruket er 1) for lav 
lønnsomhet, 2) store investeringsbehov i næringa 3) van-
skelig å få til god rekruttering og tilgang på faglærte, 4) 
store tap til rovvilt i sauenæringa og i reindrifta, 5) inter-
essemotsetninger mellom arealkrevende næringer. For å 
kunne nå den nasjonale målsettingen om økt matproduk-
sjon, er det viktig å både ivareta og øke antall bruk i fylket. 
Derfor bør investeringsvirkemidler til fylket styrkes, da 
både med mer midler samt en økning i tilskuddssatsen 
til det enkelte bruk ved ombygging eller utvidelse. For å 
sikre rekrutteringen bør det satses på utdanning og kom-
petanseheving, og det bør satses på at arbeidet kan ut-
føres på en moderne arbeidsplass. Koblingen mat/reiseliv 
gir potensiale også for landbruket. Samarbeid mellom 
 offentlige og private aktører i arealplanleggingen, og mel-
lom næringene og forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
nasjonalt som internasjonalt, er også nødvendig i arbeidet 
med å løse dagens og fremtidige landbruksutfordringer. 

Styringsgruppe 
Fylkesutvalget (FU) 

Arbeidsgruppe 
Rådgivere på avdelinger i Finnmark fylkeskommunes 
 sentraladministrasjon (SA) 

Referansegruppe 
Eksterne aktører 

Oppstart 
Nytt arbeid starter i 2018

Reiselivsnæringsstrategi for Finnmark 2020 – 2024 
Formålet er å skape en helhetlig strategi for en av 
Finnmarks viktige næringer: reiselivsnæringen. Ambisjo n-
en er en  betydelig vekst i reiseliv og opplevelses industrien 
i Finnmark, og det er et mål å øke antall helårige arbeids-
plasser innen reiselivsnæringen. 

Fellesskapet skal bidra til markedsføring og profiler-
ing av fylkets unike natur og kultur, og skal stimulere til 
 utvikling av kulturnæringer og opplevelsesindustri. En 
 reiselivsstrategi for Finnmark skal sikre en god koordiner-
ing av aktiviteten som skjer i reiselivsnæringen i fylket. 

Styringsgruppe 
Fylkesutvalget (FU) 

Arbeidsgruppe 
Rådgivere på avdelinger i Finnmark fylkeskommunes 
 sentraladministrasjon (SA) 

Referansegruppe 
Eksterne aktører 

Oppstart 
Nytt arbeid starter i 2018

Klimaet i Finnmark bidrar til særegen kvalitet og smak på råvarene  som produseres i fylket.                                        Foto: Ekaterina Golitsyna 
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7.2 Kultur, folkehelse, mangfold og miljø 

Regionale kulturstrategier for Finnmark 2021 – 2025 
Formålet med strategidokumentet er å utarbeide en felles 
regional strategi for kulturpolitikken i Finnmark. Strategi-
dokumentet skal definere felles regionale utfordringer, 
mål og prioriteringer for kultur- og idrettspolitikken i 
Finnmark. Dokumentet skal ha et hovedfokus på forhold 
som skal utvikles videre. Strategien skal fungere som en 
felles plattform for utvikling av kulturlivet i Finnmark og 
gi retning for felles satsing og bruk av virkemidler i regi 
av offentlige og private aktører. Dokumentet skal ha et 
hovedfokus på rammebetingelser og virkemidler for kul-
tur- og idrettslivets felles utfordringer. Her har forskjellige 
aktører en sentral rolle. Finnmark fylkeskommune vil ha 
den ledende samfunnsutviklingsrollen. 

Styringsgruppe 
Hovedutvalg for Kultur, folkehelse og samferdsel 
(HU KFS) 

Arbeidsgruppe 
Rådgivere på avdelinger i Finnmark fylkeskommunes 
 sentraladministrasjon (SA) 

Referansegruppe 
Eksterne aktører 

Oppstart 
Nytt arbeid starter i 2019

Regional strategi for folkehelsearbeid i Finnmark 
2019 – 2022
Folkehelsearbeid defineres i folkehelseloven som samfun-
nets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indi-
rekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger 
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som 
beskytter mot helsetrusler samt arbeid for en jevnere forde-
ling av faktorer som påvirker helsa. En  regional strategi for 
folkehelsearbeid skal møte både felles utfordringer og be-
hovet for lokale tilpasninger. Folkehelsearbeid fordrer et 
tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører og nivå slik at 
en rekke strategier og tiltak totalt sett vil fremme folke-
helsa i fylket. Frivilligheten og arbeidslivet vil også spille en 
viktig rolle. Et koordinert og kunnskapsbasert folkehelse-
arbeid er en forutsetning for vekst og utvikling i fylket. 
Det mangfoldige friluftslivet i Finnmark vil være en sentral 
 ressurs i dette arbeidet. 

Styringsgruppe 
Hovedutvalg for Kultur, folkehelse og samferdsel 
(HU KFS) 

Arbeidsgruppe 
Rådgivere på avdelinger i Finnmark fylkeskommunes 
 sentraladministrasjon (SA) 

Referansegruppe 
Eksterne aktører 

Oppstart 
Nytt arbeid starter i 2017

Friluftslivet i Finnmark er en betydelig ressurs i folkehelse arbeidet 
i fylket.                                                    Foto: Trond Magne Henriksen 

Finnmark internasjonale litteraturfestival 2016. 
Foto: Finnmark internasjonale litteraturfestival 
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Likestillings-, inkluderings- og mangfoldstrategi for 
Finnmark 2020 – 2024 
Finnmark er, og har alltid vært, et mangfoldig fylke. Vi har 
mange nasjonaliteter boende i vårt fylke, i tillegg til urbe-
folkning og nasjonale minoriteter. Strategiens visjon skal 
være et likestilt, inkluderende og mangfoldig Finnmark. 
Strategien skal fokusere på kjønn, etnisitet, funksjonsevne, 
alder, seksuell orientering/kjønnsidentitet og sosial bak-
grunn. Det handler om å ta fylkets menneskelige ressurser 
i bruk, og å gi alle lik mulighet til inntekt, deltakelse – og 
slik at alle kan leve diskrimineringsfrie liv. 

Finnmark har mottak for asylsøkere, samt at flere kom-
muner bosetter flyktninger. For innvandrere er inkludering 
i samfunnet særs viktig for språkopplæring og muligheter 
for å få innpass i arbeidslivet. 

Finnmark skal være et tilgjengelig og inkluderende fylke. 
Strategien skal inneholde tiltak for å styrke tilgjenge-
ligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Like -
stilling skal i strategien handle om likestilling for alle grup-
per som kan oppleve diskriminering. 

Styringsgruppe 
Hovedutvalg for Kultur, folkehelse og samferdsel 
(HU KFS) 

Arbeidsgruppe 
Rådgivere på avdelinger i Finnmark fylkeskommunes 
 sentraladministrasjon (SA) 

Referansegruppe 
Eksterne aktører 

Oppstart 
Nytt arbeid starter i 2018

7.3 Samferdsel 

Regional transportplan for Finnmark 2018 – 2028 
Helhetstenking på transportinfrastruktur er nødvendig for 
å legge til rette for næringsutvikling, bosetning og infra-
strukturbehov. Næringslivet og befolkningen trenger et 
forutsigbart transportnett og et rutetilbud av høy kval-
itet. Transportinfrastrukturen må de neste årene sikre 
utvik lingen i vekstnæringene og bosetning med nærings-
utvikling i distriktene. Formålet med denne planen er å 
skape et transportsystem som fremmer helse, miljø og 
verdiskaping og bidrar til en bærekraftig regional utvikling 
med  attraktive byer og bygder i Finnmark. 

Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides en strategi for like-
stilling, inkludering og mangfold.               Foto: Ekaterina Golitsyna

Snelandia – Kollektivtransport i Finnmark.                                                                                                                                          Foto: Knut Åserud 



28

Blant utfordringene innenfor transport og infrastruktur er 
kritisk forfall på fylkesvegene og behov for oppgradering 
av kaianlegg, samt begrenset økonomisk handlingsrom for 
 investering- og utviklingsprosjekter. Nye nasjonale klimamål 
innebærer også at Finnmark må bidra når det gjelder 
reduksjon av verdens klimagassutslipp. Dette gjelder også 
for transportsektoren. Regional transportplan for Finnmark 
2014-2023 inneholder internasjonale,  nasjonale, regionale 
og kommunale strategier som har  betydning for Finnmark. 
For å gjennomføre strategiene er samarbeid mellom de for-
skjellige aktørene helt avgjørende. Satsingen på transport 
og infrastruktur videreføres i rulleringen av dagens region-
ale transport plan.  Innholdet vil ikke bli vesentlig endret, 
men oppdatert med hensyn til utvikling og sett i relasjon til 
Nasjonal transportplan (NTP). 

Styringsgruppe 
Hovedutvalg for Kultur, folkehelse og samferdsel 
(HU KFS) 

Arbeidsgruppe 
Rådgivere på avdelinger i Finnmark fylkeskommunes 
 sentraladministrasjon (SA) 

Referansegruppe 
Eksterne aktører 

Oppstart 
Arbeidet starter våren 2016, etter at NTP er levert

7.4 Tannhelse 

Tannhelseplan for Finnmark 2018 – 2021 
Formålet med tannhelseplanen er å presentere de viktig-
ste utviklingsområdene for fylkeskommunens tannhel-
setjeneste over en fireårsperiode. Planen gir informasjon 
om viktige strategiske beslutninger som må tas i plan-
perioden. Tannhelseplanen tar utgangspunkt i vedtatte 
fylkeskommunale planer, økonomiske rammer og den 
faktiske situasjonen innen tannhelsetjenesten i Finnmark. 
Planen inneholder sentrale føringer for tannklinikkene 
når det gjelder bemanning og ressursbruk. Planarbeidet 
er i tråd med lov om tannhelsetjenesten av 3. juni 1983. 
Finnmark har fortsatt utfordringer knyttet til tannlege-
behov og mange tannklinikker med små tannlegemiljø. 

Styringsgruppe 
Hovedutvalg for kompetanse (HUK) 

Arbeidsgruppe 
Plangruppe bestående av fylkestannhelsesjefen, over-
tannlegene og representanter for fagorganisa sjonene 
innen tannhelse. 

Referansegruppe 
Eksterne aktører 

Oppstart 
Nytt arbeid starter 2017

Åpningen av den nye tannklinikken i Vadsø.                                                                                                                     Foto: Maria Borch Mietinen 
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7.5 Areal 

Regional plan for arealutvikling i Finnmark 2018 – 2028 
Regionale interesser tas best vare på gjennom arealplan-
legging. En regional plan for arealutvikling vil sikre ulike 
interesser samt forutsigbarhet for arealene i fylket, enten 
de går på tvers av kommunegrenser eller grensene mellom 
sjø og land. 

Det er behov for å samle og samordne den eksisterende 
kunnskapen om arealene i fylket. En vil kunne sikre de ulike 
arealverdiene og gi forutsigbarhet for de som ønsker å ta 
i bruk nye arealer. For å lage en regional arealplan må 
man legge opp til bred medvirkning fra kommuner, sektor-
myndigheter, FEFO, Sametinget, næringslivsorganisa-
sjoner og interesseorganisasjoner. Dette arbeidet har som 
mål å skape et arealregnskap for å synliggjøre samfunns-
messige og næringsmessige konsekvenser av arealbruk i 
et tidsperspektiv.  

Styringsgruppe 
Fylkesutvalget (FU) 

Arbeidsgruppe 
Rådgivere på avdelinger i Finnmark fylkeskommunes 
 sentraladministrasjon (SA) 

Referansegruppe 
Eksterne aktører 

Oppstart 
Arbeidet starter 2017

Finnmark har rikelig med areal til ulike formål.                                                                                                                              Foto: Nina M Austad
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Fremtidens Finnmark - Regionalt utviklingsprogram 
(RUP) 2014 – 2023
Formålet med dette strategidokumentet er å se det store 
bildet innen næringsutvikling i Finnmark gjennom å vur-
dere de ulike næringene under ett, og løfte frem felles-
nevnere og forutsetninger for vekst. For å utvikle nye og 
gamle næringer skal Finnmark selv gå foran i formuler-
ingen av utfordringer og strategier. Den overordnede 
utfordringen har vært og er fortsatt planlegging for og 
satsing på vekst og verdiskaping i Finnmark på en frem-
tidsrettet måte. Intensjonen er at den nye RUP-en skal bli 
et redskap for samarbeid, læring og mobilisering.  RUP-
en har et tidsperspektiv på 10 år, mens scenarioene og 
veikartene som den bygger på ser 20 år frem i tid. 

Regional vindkraftplan for Finnmark 2013 – 2025 
Finnmark har noen av de beste vindressursene i verden  
med betydelig produksjonspotensial for vindkraft, som 
igjen gir grunnlag for næringsutvikling og ren energi-
produksjon. Formålet med denne planen er at Finnmark 
skal bli en vesentlig leverandør av fornybar energi basert 
på lønnsomme utbyggingsløsninger som gir store verdier 
tilbake til samfunnet. Utfordringene knyttet til utbyg-
ging av vindkraft i Finnmark handler fortsatt om å sikre 
regionale og lokale ringvirkninger, tilrettelegge for nød-
vendig  infrastruktur og bidra til å løse interessemotset-
ninger. Dette krever imidlertid utvikling i dialog og sam-
arbeid mellom ulike miljø- og næringsinteresser. Dersom 
Finnmark skal kunne oppnå målsettingen om forsvarlig 
vindkraftutbygging og positiv næringsutvikling, må også 
arbeidet med forsterket linjekapasitet fortsette. 

8. planeR og stRategieR som 
videReføRes

ArcticSkills 2016.                                                                                                                                                                    Foto: Maria Borch Mietinen 

8.1 Næring
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8.2 Opplæring og kompetanse 

Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016 – 2028 
Det er stor konkurranse om spesialisert arbeidskraft 
både i offentlig og privat sektor. Riktig kompetanse er 
en nøkkelfaktor for å kunne yte gode offentlige tjenester 
og styrke konkurransekraften i regionens næringsliv. Ut-
fordringene i Finnmark knyttet til utdanning og komp-
etanse kan kun løses gjennom et forpliktende samarbeid, 
der kommuner, fylkeskommunen, voksenopplæringsfor-
bundet, studieforbundene, staten og næringslivet spiller 
på lag.

Formålet med denne regionale planen er å utvikle en hel-
hetlig og strategisk satsing der barnehage, grunnskole, 
videregående opplæring, høyere utdanning og forskning 
ses i sammenheng med ønsket utvikling i Finnmark. 

Målsettinga er å heve gjennomførings- og kompetanse-
nivået i Finnmark for unge og voksne, og gjennom dette 
legge til rette for næringsutvikling og bred deltakelse i 
samfunnslivet. Dette krever tilrettelegging og tilpasning 
for den delen av befolkningen som har særskilte behov. 
For mange voksne er studiekompetanse det som skal til 
for nå frem og lykkes i arbeidslivet. Videre settes det som 
mål å presentere og videreutvikle klare retningslinjer for 
hvordan samarbeidet mellom næringslivet, kommunene, 

fylkeskommunen, fagskoler og UoH-miljøet i fylket bør 
være for å fremme utviklingskompetansen i befolkningen 
i Finnmark. 

8.3 Kultur, folkehelse, mangfold og miljø 

Regional plan for vannregion Finnmark 2016 – 2021  
Godt vann handler ikke bare om drikkevann, men også 
om fritidsaktiviteter som fiske og bading, næringsutvikling 
som vannkraft, fiske og fiskeoppdrett samt livskvalitet 
med turmuligheter langs elver og fjorder. Dette kan rik-
tignok medføre enkelte motstridende interesser. Vi skal 
imidlertid kunne bruke vannet samtidig som vi sørger for 
at vannkvaliteten ivaretas. 

EUs rammedirektiv for vann (vanndirektivet) ble gjort 
gjeldende for medlemsstatene i 2000. For Norge ble direk-
tivet innlemmet i EØS-avtalen med virkning fra 1. mai 2009. 
For å gjennomføre vanndirektivet i Norge, er det utarbeidet 
en vannforskrift som trådte i kraft 1. januar 2007. Formålet 
med en regional vannforvaltningsplan etter vannforskriften 
og plan- og bygningsloven er å gi en enkel og oversiktlig 
fremstilling av hvordan man ønsker å forvalte vannmiljøet 
og vann ressursene i vannregionen i et langsiktig perspektiv. 
Dette krever igjen et godt samarbeid med sektormyndigheter, 
lokale organisasjoner og andre aktører. 

Videregående skoleelever.                                                                                                                                                               Foto: Ekaterina Golitsyna 
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Regional plan for norsk-finsk vannregion 2016 – 2021 
Dette plandokumentet utarbeides i samarbeid med finske 
myndigheter, men det gjelder kun for norsk territorium, 
og i Finland tas det kun til orientering. Norsk-finsk vann-
region inkluderer vannområdene Tana, Neiden og Pasvik 
på begge sider av den norsk-finske grensen. Finnmark 
fylkeskommune er vannregionmyndighet for den norske 
delen av den norsk-finske vannregionen. De overordnende 
utfordringene i denne vannregionen er mange av de 
samme som for vannregion Finnmark. 

Formålet med denne planen er den samme som for vann-
region Finnmark; Å gi en oversiktlig fremstilling av hvordan 
man ønsker å forvalte vannmiljøet og vannressursene i 
vannregionen i et langsiktig perspektiv. 

Skoltefossen, Neiden.                                                                                                                                                        Foto: Trond Magne Henriksen

Vannet i Finnmark er en ressurs som benyttes til flere formål. 
Foto: Nina M. Austad 
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Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i 
Finnmark 2016 – 2021
Hovedformålet med Regional plan for kulturminner og 
kulturmiljø i Finnmark er å synliggjøre den materielle 
kultur arven i fylket og historien den reflekterer, slik at 
den kan ivaretas på best mulig måte gjennom den dag-
lige forvaltninga. Planen skal også styrke grunnlaget for 
 kulturminnevernet som samfunnsutvikler og tar sikte på å 
gi grunnlag for verdiskaping og identitetsbygging.

Sametinget og Finnmark fylkeskommune utarbeider én 
felles plan for Finnmark, som skal danne grunnlag for en 
helhetlig forvaltning, og videreutvikle samarbeidet  mellom 
Sametinget, fylkeskommunen, kommunene og andre 
 aktører som forvalter og formidler kulturminner i Finnmark. 
Regional plan for kulturminner og kulturmiljø skal gi en 
samlet oversikt over status og utfordringer innen kultur-
minnevernet i fylket, og konkretisere hva som må gjøres 
for å nå egendefinerte mål og nasjonale mål for kultur-
minnevern. 

Kulturminne og Street Art.                                                                                                                                                    Foto: Susanne Wasa Hagen
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Plan       Plantype   Planarbeid  Planoppstart

Næring 

Petroleums- og energistrategier for 
Finnmark 2020 – 2024      Regionale strategier  Rulleres    2018 

Mineralstrategi for Finnmark 2020 – 2024    Regionale strategier  Rulleres    2018 

Internasjonale strategier for Finnmark 2020 – 2024  Regionale strategier  Rulleres    2018 

Sjømatstrategier for Finnmark 2020 – 2024   Regionale strategier  Rulleres    2018 

Landbruksstrategier for Finnmark 2021 – 2025   Regionale strategier  Rulleres    2019 

Reiselivsnæringsstrategi for Finnmark 2020 –2024   Regionale strategier  Ny strategi   2018 

Fremtidens Finnmark - Regionalt utviklingsprogram 
(RUP) 2014 – 2023      Regionale strategier  Videreføres  

Regional vindkraftplan for Finnmark 2013 – 2025   Regional plan   Videreføres  

Opplæring og kompetanse 

Regional plan for kompetanse i Finnmark 2016 – 2028  Regional plan   Videreføres  

Kultur, folkehelse, mangfold og miljø 

Regionale kulturstrategier for Finnmark 2021 – 2025  Regionale strategier Rulleres    2019 

Regional strategi for folkehelsearbeid i 
Finnmark 2019 – 2022      Regionale strategier Rulleres    2017 

Likestillings-, inkluderings- og mangfoldstrategi for 
Finnmark 2020 –2024      Regionale strategier Ny strategi   2018 

Regional plan for vannregion Finnmark 2016 – 2021  Regional plan   Videreføres  

Regional plan for norsk-finsk vannregion 2016 – 2021  Regional plan   Videreføres  

Regional plan for kulturminner og kulturmiljø i 
Finnmark 2016 – 2021      Regional plan   Ny plan  

Samferdsel 

Regional transportplan for Finnmark 2018 – 2028   Regional plan   Rulleres    2016 

Tannhelse 

Tannhelseplan for Finnmark 2018  – 2021    Regionale strategier  Rulleres    2017 

Areal 

Regional plan for arealutvikling i Finnmark 2018 – 2028  Regional plan   Ny plan    2017 

9. planoveRsikt finnmaRk 
fylkeskommune 2016 – 2019 


