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Noen betraktninger

• Vi har mange planer

• Vi har gode planer

• Vi trenger både helhetstenking 
og tverrsektorielt eierskap til sentrale sektorplaner

• Vi trenger sterkere økonomisk planforankring 

• Vi trenger fortsatt en god planberedskap

• - også ved ressursknapphet; for å forstå hva som 
prioriteres bort

• - også ved at planleggingsambisjonene avstemmes 
med administrativ kapasitet 

2



Arbeidsformer og kapasitet i må balanseres –

et tidlig prosessvalg
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Fra samarbeid til 
samskaping



KS-FoU Storbyenes samfunnsplanlegging

► mer konsistent bruk av plantyper

• 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)
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Hovedoppsett for fireårshjulet
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Faktagrunnlag er ikke med i 
planoversikten, men er en 
sentral del av planleggingen



Kunnskap om historie, nåtid og framtid
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100.000 i høyt i 2040? 

98.000 i basis – også nokså høyt

82.000 etter SSB sitt middelalternativ
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1.kv. 2020 77295

?



Hvordan dimensjonere tjenesteytingen?
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Vi er mest sikker på eldreveksten – også ved lav vekst,
men er usikker på deres helsetilstand

Vi er mest usikker på barnetallsveksten
- ung nettoinnflytting / antall fødsler per kvinne

Vi er også usikker på veksten blant yngre voksne, de 
som flytter mest



Kunnskap om ulikhet i levekår

- her vist ved lavinntektsmål EU60
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60 prosent av medianinntekten 
var i 2016 i Tromsø 221.000 kr

Tromsø har en andel på 9,8 
prosent som er under 
lavinntektsgrensen. Landet sett 
under ett har en andel på 10,9 
prosent.
Sentrum sone 21,2 %



Kunnskap om helseulikhet -

Folkehelserapport
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- det er forskjeller i 
helse- og 
risikofaktorer i ulike 
soner 

- til dels overlapper de 
med funn fra 
levekårs-
undersøkelsene



Økonomiske rammebetingelser
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Ressurser til :
- Planutarbeidelse
- Plangjennomføring
- Planevaluering



Kommuneplanens samfunnsdel
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Samfunnsdelen er på 
vei til behandling i 
kommunestyret

Den vil gi føringer for 
prioriteringer i 
kommende planer



Planoversikten 



Planoversikten - forenkling

• Antall planer i 2016 var 71 inkludert 

kunnskapsgrunnlag og der transportplaner var 

samlet under en felles overskrift.

• Mange planer er tatt ut av planoversikten,

• jf. oversikt i vedlegg 2

- orienterende karakter

- inngår i andre planer

- interne virksomhetsplaner
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Første planoversikt ble presentert i 1996



Planoversikten

Kategorisering for de ulike planene (60)

• Årshjul (vist for oversikten sin del – HØP + 

årsmelding/årsberetning)

• Kommuneplan og –delplaner (11)

• Næringsutvikling og internasjonalt arbeid (7)

• Samfunnsutvikling og beredskapsarbeid (11)

• Klima, miljø og naturressurser (7)

• Transport (7)

• Helse og omsorg (5)

• Oppvekst og utdanning (11)

• Kommuneorganisasjonen (1 )
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Eksempel på oppsettet i planoversikten
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Forventninger til Regionalt planforum
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