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1. Forord 
Ordfører skriver kort forord til vedtatt planstrategi 
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2. Innledning 
Nordkapp kommune er Norges nordligste kommune og omfatter hele Magerøya og ytre deler 

av Porsangerfjord. Målt i areal er Nordkapp en av de mindre kommunene i Finnmark, 924,83 

km2.  

 

 

 

Kommunen ligger strategisk til i forhold til viktige fiskefelt. Dette har vært den viktigste 

driver for den historiske utviklingen av kommunen. På Magerøya finnes det spor av bosetting 

som er mer enn 10 000 år gammel. Nordkapp kommune har i utgangspunktet noen unike 

forutsetninger sammenlignet med andre kystkommuner på vår størrelsele. Kommunen er stor 

innen både fiskeri og reiseliv, og dette gir positive ringvirkninger. I de siste årene har 

kommunen i tillegg begynt å høste fruktene av satsing på akvakultur gjennom blant annet et 

målrettet planarbeid.  

Samtidig står kommunen overfor en del utfordringer knyttet til for eksempel demografiske 

endringer, klimaendringer og økte levekårsforskjeller.  

Hvordan skal vi håndtere utfordringene og utnytte mulighetene på en best mulig måte? Hva 

må vi gjøre for å sikre en bærekraftig utvikling? 

Kommunen har flere virkemidler for å påvirke samfunnsutviklingen. Får vi til et godt samspill 

mellom politikerne og de som jobber i kommunen, og de som bor, arbeider og driver 

næringsvirksomhet her, kan vi få til mye mer. Målrettet, felles innsats gir større kraft og bedre 

resultater.  For å unngå stadige omkamper er det viktig å etablere noen overordnede felles mål 

og holde fast på disse.   

Planer er verktøy for å bli enige om felles mål og prioriteringer, og hva vi vil gjøre for å nå 

målene. Planlegging skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte. 

Nordkapp kommune vil legge til grunn FNs bærekraftsmål for all planlegging og øvrig 

virksomhet. 

Oppstart av arbeidet med planstrategien ble vedtatt av planutvalget 21.01.2020, og kunngjort 

samme dag. Kunngjøringen har avstedkommet gode innspill fra Fiskeridirektoratet, NVE, 

Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Inspillene er tatt til etterretning, og 

vil være førende for det videre arbeidet. 
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Dette dokumentet legger føringer for kommunens planlegging og prioriteringer kommende 

kommunestyreperiode. 

3. Planstrategien – kort fortalt  
Ifølge plan- og bygningsloven skal kommunen i begynnelsen av hver valgperiode utarbeide 

en planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet 

til samfunnsutvikling. Planstrategien skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler 

av denne skal revideres, eller om den skal videreføres uten endringer. 

Kommuneplanens samfunnsdel ble utarbeidet i 2014 gjennom en bred prosess der både 

politikere, ansatte, næringsdrivende, innbyggere og frivillige i kommunen har deltatt.  

Kommuneplanens arealdel (2016) består av plankart, bestemmelser og beskrivelse. 

Arealdelen er en konkretisering av mål og føringer gitt i samfunnsdelen. Kommunedirektøren 

foreslår at behov for revisjon av arealden avklares fortløpende gjennom arbeidet med 

samfunnsdelen for en helhetlig vurdering av hvordan kommunens arealdel kan brukes og 

utvikles på en mest mulig hensiktsmessig og bærekraftig måte.  

Kommunedirektøren ser nødvendigheten av et plansystem som blant annet skal styrke 

kommuneplanens samfunnsdel som overordnet politisk styringsdokument, og styrke planene 

som styringsverktøy.  

Forslag til vedtak av kommunal planstrategi  i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 

dager før kommunestyrets behandling, i tråd med Plan- og bygningsloven § 10-1. 

4. Utfordringer og utviklingstrekk for Nordkapp kommune 

4.1. Strammere økonomiske rammer. 
Nordkapp kommunes har hatt en god økonomisk utvikling de siste årene. Kommunen har 

vært istand til å foreta nødvendige omstillinger, og jevnlig levert positivt driftsresultat. Dette 

har resultert i at kommunen har reserver for å utvikle seg. Det er viktig at man gjør kloke og 

omforente valg for perioden, slik at kommunen ikke utsettes for en kostnadsøkning som kan 

medføre at alle reserver brukes opp på kort tid. 

Imidlertid står kommunen foran et større omstilligsbehov enn tidligere. Dette skyldes i 

hovedsak at inntektene går ned (færre innbyggere, og manglende kompensasjon for lønns- og 

prisvekst), samtidig som at kostnader for lovpålagte tjenester øker. I budsjette er det foreslått 

en rekke strukturelle endringer på kommunale tjenester som bidrag til å redusere 

omstillingspresset i organisasjonen i årene fremover. 
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4.2. Demografisk utvikling - flere eldre og færre i arbeid 

 

Figur 1 Befolkningspyramide 2020. Kilde: SSB 

 

Av figur 1 ovenfor fremgår det at alderssammensetningen i kommunen er skjev både i et 

alders- og et kjønnsperspektiv. Majoriteten av befolkningen er aldersgruppen over 45, og 

består for det meste av menn.  

 

Figur 2 Fremskrivning etter alder. Kilde: SSB 

 

Figur 3 Fremskrivning etter kjønn. Kilde: SSB 

Fremskrivninger av befolkningsutviklingen etter alder og kjønn i fugurene 2 og 3 frem mot 

2040, viser en stadig økende skjevfordeling. En økende andel eldre stiller store krav til 

kommunal planlegging, men kommunen har tilsvarende mye å vinne på å jobbe systematisk 

og langsiktig for å legge til rette for at eldre kan bidra med sine ressurser og mestre eget 

hverdagsliv så lenge som mulig.  

4.3. Folkehelseutfordringer 
Den demografiske utviklingen representerer åpenbare utfordringer i et folkehelseperspektiv. 

Andelen av barn, unge og voksne i sin sterkeste, sunneste og beste alder synker, mens andelen 

eldre, hvor potensialet for helseproblemer blir større, øker. Folkehelsearbeidet skal bidra til en 

samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Kommunen 

skal ha oversikt over befolkningens helsetilstand og legge denne oversikten til grunn for all 

kommunal planlegging, jf. folkehelseloven.  
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4.4. Infrastruktur 
At innbyggerne i Nordkapp kommune som i resten av landet blir stadig eldre er en av 

velferdssamfunnets største suksesser. For å håndtere endringene må det legges til rette for 

aldersvennlig/generasjonsvennlig samfunn. Det er fornuftig å legge mer fokus på arbeid som 

involverer frivillige, for å kunne møte de demografiske endringene som kommer. I takt med 

sistnevnte prosesser må kommunens infrastruktur oppgraderes og tilpasses utfordringene.   

Desverre medfører utviklimgen at behovet for tjenester til barn- og unge reduseres. Et 

behovstyrt tilbud kan høres logisk ut, men i og med at dette kan bety et være eller ikke være 

for relativt marginale tilbud, vil det naturlig nok ha en konsekvens. Dersom en kommune 

ønsker å tiltrekke seg unge småbarnsfamilier, må det være noe som tiltrekker, ikke minst for 

barn.    

4.5. Konjunkturavhengig næringsliv med stor variasjon 
Nordkappsamfunnet er et lite og kompakt samfunn som er direkte påvirket av klimaet, marine 

ressurser og forvaltningen av disse. Fiske og sjømateksport er bærebjelken og har vært det i 

århundrer, oppdrett er i vekst og kommunen er Nord-Norges reiselivskommune nr. 1 på godt 

og vondt. Regionen preges av stor gründerånd, og er nærmest et «Norge i miniatyr» med de 

største norske hovedeksportnæringer energi, sjømat og reiseliv samlet på én plass.  Nordkapp 

kommunes naturgitte fortrinn er nærhet til naturressurser, med den naturgitte utfordringen 

avstand til markedet. 

Nordkapp er nr. tre i landet på variasjon i næringslivet og nr. 1 blant Nord-Norske kommuner. 

En liten kommune med stor variasjon i næringslivet vil naturlig ha mange små og 

mellomstore bedrifter. Små og mellomstore bedrifter har både store muligheter og store 

utfordringer. Utfordringene er gjerne begrenset tilgang på kapital, kompetanse og kapasitet i 

tillegg til stor konjunkturfølsomhet. Denne konjunkturfølsomhet er understreket av Covid-19-

pandemien og smittevernstiltakene som raskt brakte Nordkapp kommune i fylkestoppen for 

ledighet. Små og mellomstore bedrifter har gjerne en smidig og tilpasningsdyktig 

administrasjon med god evne til raske omstillinger ved behov, en til dels påtvunget og 

nødvendig evne for å lykkes. Nordkapp kommune har dermed et godt utgangspunkt for 

næringsrettede utviklingsprosjekter både på system- og bedriftsnivå. Nødvendige 

inputfaktorer for å ta ut regionens potensial vil i hovedsak vil være tilgang på kapital og 

kompetanse. 

4.6. Klima- og miljøutfordringer 
Vi vet hvor vi bor. Dritvær er en del av hverdagen og har alltid vært det, men 

klimautviklingen blir likevel stadig mer relevant for kommunens planarbeid. «Uvær» blir 

vanligere og vanskeligere å håndtere. Klimaendringene gjør verdens klima varmere, villere og 

våtere. På toppen av Norge med Barentshavet som nærmeste nabo betyr dette større 

nedbørsmengder generelt og større risiko for ekstremhendelser med mye snø, regn og/eller brå 

tining og kombinasjoner av disse.  

De seneste årene har budt på flere evakueringer som følge av rasfare, dager med ras- og 

værstengte veger, vanninntrenging i bygård og jordutglidninger i bebyggelse som følge av 

snøsmeltning og så videre. Været og klimaet byr allerede nå på store utfordringer og disse blir 

etter alt å dømme kun større. Håndtering av vær og klimarelaterte utfordringer bør derfor stå 
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helt sentralt i den kommunale planstrategi, med håndtering av rasfare og smeltevann som 

vesentlige fokusområder.  

Dette understøttes av NVE som sier i sitt innspill at det er viktig at en overordnet plan for 

Honningsvåg sentrum bør prioriteres som svært viktig i planstrategien.    

5. Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging  

5.1. Nasjonale føringer og forventninger 
De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-23 ble vedtatt 14. 

mai 2019. Den nasjonale politikken som formidles gjennom forventningene vil gi føringer for 

arbeidet med å avklare planbehov i kommunal planstrategi, og skal følges opp i den 

kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning  

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  

 Å skape et trygt samfunn for alle 

De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse 

utfordringene. Det gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. Planlegging 

er et av deres viktigste verktøy. Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for å styrke 

samiske språk, kultur og næringsgrunnlag i planleggingen, når det er relevant.  

 
 

 

Figur 4 FNs 17 bærekraftmål. Kilde: Regjeringen.no 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 

politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor 
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viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

Dette undrestøttes av innspill fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

5.2. Statlige plankrav 
Staten har mange forventninger til planarbeidet i kommunene, men få formelle plankrav: 

 

Statlige plankrav Type plan Hjemmel Alternative 

planverktøy 

Rullerende 

kommuneplanlegging 
Kommunal planstrategi PBL § 10-1 Nei 

KP samfunnsdel PBL § 11-1 Nei 

Handlingsdel med økonomiplan PBL §§ 11-1 og 44 Handlingsdel slått sammen 
med økonomiplan eller 
hver for seg 

KP Arealdel PBL § 11-1 Kommunedelplan for 
delområder i kommunen 

Reguleringsplan for 

større bygge- og 

anleggstiltak 

Reguleringsplan PBL § 12-1 siste 
ledd 

Område- eller 
detaljregulering 

Statlig pålagte fag- 

og temaplaner 
   

Helse og sosial Alkoholpolitisk handlingsplan Alkoholloven § 1-7d Fag/temaplan 
Samfunnsikkerhet og 

beredskap 
Overordnet beredskapsplan Lov om kommunal 

beredskapsplikt § 4 
Fag/temaplan 

Krav om plan for å få 

statlige tilskudd 
Trafikksikkerhetsplan Utløser midler til 

tiltak for 
trafikksikring 

Tema- eller 
kommunedelplan 

Plan for idrett, kultur og friluftsliv Grunnlag for 
utdeling av 
spillemidler 

Tema- eller 
kommunedelplan 

Plan for energi og klima Støtte hos ENOVA 
(rimelige lån) 

Tema- eller 
kommunedelplan 

Tabell 1 Statlige plankrav 

Plan- og bygningslovens regler skal ligge til grunn for kommunal og fylkeskommunal 

planlegging. Det bør i særlover ikke innføres egne plankrav som ikke kan innpasses i plan- og 

bygningslovens regler eller i kommunelovens regler om økonomiplan. Hvis det likevel anses 

nødvendig å innføre egne plankrav i særlovgivningen må dette i tilfelle være begrunnet i 

nasjonale hensyn som ikke er tilstrekkelig ivaretatt innenfor rammen av plan- og 

bygningsloven. Plankravet må da kunne innpasses i de ordinære prosessene etter plan- og 

bygningsloven, som krav til utredning og medvirkning.   

5.3. Regionale føringer og planer 
Regionale planer skal bidra til fysisk, miljømessig, økonomisk og sosial utvikling i fylket. 

Fylkeskommunen er våre regionale folkevalgte, og har ansvar for å utarbeide de regionale 

planene i samarbeid med blant andre kommunene. 

 

I vurderingene av kommunens planbehov vil både nasjonale og regionale føringer og 

synspunkter fra nabokommuner være en del av grunnlaget. Her vil samhandlingen mellom 

kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen og øvrige regionale statsetater om 

planstrategiarbeidet i regionen være en viktig arena for avklaringer.  
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Fylkeskommunen utarbeider sin egen planstrategi som beskriver viktige regionale 

utviklingstrekk og utfordringer i Troms og Finnmark. Prioriterte områder i Regional 

planstrategi for Finnmark 2016-2019 er  

 næring  

 kultur, folkehelse, mangfold og miljø  

 samferdsel 

 tannhelse  

 areal  

og oppfølging av regionale planer. Fylkeskommunal planstrategi skal utarbeides minst en 

gang i hver valgperiode.  

Fylkeskommunen utarbeider også regionale planer for ulike tema. Her beskrives prioriteringer 

og valg for utvikling i regionen.  

 

Regionale planer skal legges til grunn for kommunal planlegging og kan gi grunnlag for 

innsigelser. 

6. Kommuneplan: Behov for endringer eller ny plan? 

6.1. Hva er kommuneplan 
Kommuneplanen er kommunens øverste styringsdokument, og består av to deler: En 

samfunnsdel og en arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal peke ut mål og strategier for den langsiktige utviklingen i 

kommunen, og gi føringer for politiske satsingsområder.  

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom  ønsket fremtidig samfunnsutvikling 

og arealbruk, og er juridisk bindende. Den er et sentralt verktøy for å nå målene i 

kommuneplanens samfunnsdel.  

Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, for eksempel hvor det skal være 

boliger, næringsvirksomhet eller grøntområder. Den skal angi rammer og betingelser for 

hvilke tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas 

ved disponering av arealene. Arealdelen skal blant annet omfatte plankart og bestemmelser. 

6.2. Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsel for Nordkapp ble vedtatt i 16.09.2014. Planen inneholder fem 

satsingsområder som hver for seg representerer fire tema det er viktig å fokusere på i 

planperioden 2014-2025: 

 Utvikling og vekst. 

 Levevilkår for unge og eldre 

 Bærekraftig arealforvaltning 

 Petroleumsvirksomhet 
 Kommuneorganisasjonens evne til å håndtere dagens og fremtidens utfordringer 

I samfunnsdelen heter det videre: Nordkapp er en stor reindriftskommune og reindrifta skal 

gis særskilt oppmerksomhet i arealplanleggingen. Der det er nødvendig skal det opprettes 

hensynssoner. Reindriftas arealbehov skal ses i et interkommunalt og regionalt perspektiv. 
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Kommuneplanens samfunnsdel (2014) legger opp til at «Arealplanen skal legge til rette for en 

mer robust og fornybar energiforsyning gjennom utnytting av vindressurser, både til lands og 

til havs». Under arbeidet med kommuneplanens arealdel 2016, ble etablering av 

energiproduksjon i form av vindmøller inntil videre skrinlagt etter dialog med NVE. Det var 

ikke ønskelig at arealer til vindkraft legges inn i kommuneplaner før det er gitt konsesjon. 

Begrunnelsen var at energianlegg styres av annen lovgivning enn plan‐ og bygningsloven. 

Denne strategiske føringen bør kunne viderutvikles og spisses i en klima- og energiplan.   

 

En god del av forutsetningene for planen har endret seg på relativ kort tid, og 

kommunedirektøren foreslår at det utarbeides ny samfunnsdel med mål og strategier. Dette 

bør skje først i perioden, og gis høyeste prioritet. Samfunnsdelen bør i større grad utformes 

som et samlet og i enda større grad et overordnet strategidokument for alle sektorer. Det vil 

gjøre det enklere for både lærd og leg til å se ting i sammenheng, og forenkle planleggingen i 

sektorene. Tommelfingerregelen i planlegging er å ikke planlegge mer enn høyst nødvendig.  

6.3. Kommuneplanens arealdel 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 13.10.2016. Noen av målene i kommuneplanens 

samfunnsdel gir føringer for arealdelen: 

 Det skal settes ekstra fokus på samferdselsprosjekter og nasjonal transportplan 

 Nordkapp kommune skal være en tilrettelegger for næringslivet 

 Nordkapp vil ha økt verdiskapning 

 Innbyggernes trygghet og samfunnssikkerhet skal prege arealplanen 

 Arealplanen skal legge til rette for økt fysisk aktivitet 

 Kommunen skal kunne tilby egnede områder for fritidsboliger 

Planen definerer satsingsområder for Nordkapp kommune som lokalsamfunn og hvordan det 

er ønskelig at Nordkapp skal se ut i fremtiden. Honningsvåg sentrum ble tatt ut av arealplanen 

og skal utferdiges som en områdeplan. Dette fordi et overordnet planverk som arealplanen 

ikke dekker de særlige planbehovene i sentrum. Ferdigstilling av Områdereguleringen av 

Honningsvåg sentrum bør vurderes gitt prioritet. 

Erfaring med kommuneplanens arealdel de siste 4 år er at det er behov for justering av både 

bestemmelser og arealdisposisjon. Dette understøttes av blant annet innspill fra 

Fiskeridirektoratet. 

6.4. Kommunedelplan Folkehelse 
Nordkapp kommune fikk sin kommunedelplan for folkehelse i 2016. Hovedmålet i planen er:  

Nordkapp kommune skal være et inkluderende samfunn som legger til rette for og stimulerer 

til aktivitet, deltakelse og mestring for alle. 

 

Folkehelsearbeidet favner svært bredt som et overordnet perspektiv ble følgende 

hovedsatsingsområde nedfelt: 

 

Å stimulere til opplevelse av tilhørighet, adgang til tilpassede utfordringer og 

derigjennom mestringsutvikling 
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6.5. Andre kommunale planer 
Tradisjonelt har det vært naturlig at kommunen i planstrategien ikke bare vurderer behovet for 

revisjon av kommuneplanen, men kommunens samlede planbehov i kommunestyreperioden. 

Erfaringene siden planstrategien som verktøy ble innført i ny plan- og bygningslov i 2009, har 

tenderer mot at kommunal planstrategi bør avgrenses til å kun avklare behov for revisjon av 

kommuneplanen, og ikke involvere vurdering av det samlede planbehovet.  

Kommunene har mange temaplaner knyttet til tekniske planer, helse og omsorg, oppvekst, 

integrering, næring, miljø med videre. Temaplanene kan ha en viktig funksjon dersom de har 

et avklart forhold i kommunens plansystem, er oppdaterte og har betydning for prioritering og 

gjennomføring av oppgaver.  

Den konkrete innfasingen av planarbeid i valgperioden vil avklares endelig gjennom den 

årlige behandlingen av kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan, som er i tråd med 

den nye kommunelovens krav om styrket sammenheng mellom kommuneplanen og handlings- 

og økonomiplanen1. 

6.6. Tema- eller kommunedelplaner 
Målet for kommunen må være å utarbeide årshjul for handlingsdel- og budsjettprosessen med 

rom for administrativ og politisk vurdering av utfordringer, prioriteringer og økonomiske 

forhold.  

For å lykkes med det strategiske og langsiktige planarbeidet for tema som universell 

utforming, klima og energi, og folkehelse, er det avgjørende å lykkes med å skape felles 

eierskap til arbeidet. Gjennom planprosessen får planarbeidet en tydelig politisk forankring og 

langsiktighet, og det legges til rette for samordning av de ulike sektorenes innsats for temaet. 

Mål og strategier skal i neste fase knyttes opp mot nødvendige tiltak.  

Nevnte teamaer er tverrfaglige. Det er derfor viktig at relevante aktører fra alle sektorer deltar 

aktivt i planprosessen. 

6.6.1. Folkehelse 
Å integrere arbeidet med folkehelse i årshjulet er særlig viktig da folkehelse er et 

tverrsektorielt ansvar der den enkelte sektorsjef eller kommunalsjef har et delansvar for sine 

folkehelseaktiviteter. Prinsippet som ofte legges til grunn er helse i alt vi gjør. 

6.6.2. Stedsutvikling 
Skal vi lykkes med å skape et samfunn som er godt for alle, trenger vi fysiske miljøer som 

inviterer til aktivitet og møter mellom mennesker, på tvers av alder og funksjonsnivå. 

Aldersvennlig stedsutvikling handler grunnleggende sett om å skape fysiske omgivelser som 

gjør det mulig for eldre å være aktive samfunnsdeltakere så lenge som mulig, også den dagen 

helsa begynner å skrante. Selv om vi kaller det aldersvennlig stedsutvikling handler det ikke 

kun om tiltak rettet mot eldre. Både forskning og praktisk erfaring viser at det som er bra for 

eldre som regel er godt for alle. Arbeidet med å skape et aldersvennlig samfunn favner vidt og 

går på tvers av både fagfelt, sektorer og samfunnsinstitusjoner.  

                                                           
1 Jfr pkt 4.1 om viktigheten av omforente valg for perioden 
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6.6.3. Klima og energi 
I henhold til Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning bør 

planer som behandler klima- og energispørsmål være strategisk innrettet, og bygge på 

grundige analyser av nåsituasjon. Planer som behandler klima- og energispørsmål er 

tverrsektorielle og skal følges opp gjennom handlingsdelen og mer detaljerte planlegging, og 

legges til grunn og gi føringer for kommunenes øvrige myndighets- og virksomhetsutøvelse. 

Planer som behandler klima- og energispørsmål skal vurderes revidert minst hvert fjerde år, jf. 

bestemmelsene om revisjon av kommunale og regionale planstrategier.  

7. Plansystem 

7.1. Mål for plansystemet 
Kommunens planer er viktige styringsverktøy. Vi må rydde opp i planene våre og få på plass 

et nytt plansystem. Hovedpunktene i et slikt system gjengis her. 

Plansystemet skal ivareta den nye kommunelovens krav om styrket sammenheng mellom 

kommuneplanen og handlings- og økonomiplanen. I et effektivt og gjennomføringsrettet 

plansystem må samfunnsdelen være et reelt styringsverktøy. Det innebærer at den må ha 

satsingsområder og mål med et langsiktig perspektiv som samtidig kan tas ned i 

kommuneplanens handlingsdel og få betydning for arbeidet med økonomiplanen.  

Vi ønsker å bli flinkere til å utvikle og gjennomføre gode løsninger sammen med innbyggere, 

næringsliv, forskningsmiljø mv. For å få til det må planene legge større vekt på strategiske 

planer, og mindre vekt på detaljerte mål og tiltak. Dette vil føre til økt handlingsrom. 

 Plansystemet skal:   

 Gi et godt grunnlag for politisk styring og administrativ oppfølging 

 Være tilgjengelig og oversiktlig  

 Stimulere til tverrfaglig oppgaveløsning i samarbeid med befolkning, næringsliv og 

organisasjoner 

 Gi tydelig rollefordeling mellom planer som vedtas politisk og administrativt 

 Legge til rette for åpenhet og målrettet samarbeid/medvirkning i planprosessene 

7.2. Hovedgrep 
 Kommuneplanens samfunnsdel vedtas tidlig i kommunestyreperioden slik at den kan 

fungere som politikernes styringsdokument i resten av perioden. For å få til det 

utarbeides samfunnsdelen og arealdelen i to separate prosesser.  

 Handlings- og økonomiplanen (HØP) får en styrket rolle som kommuneplanens 

handlingsdel. Det skal fremgå tydelig i HØP hva kommunen skal gjøre for å nå 

målene i kommuneplanens samfunnsdel. 

 Kommunal planstrategi avgrenses til å kun avklare behov for revisjon av 

kommuneplanen (ikke vurdering av planbehov). 

 Et tydelig planhierarki skal vise sammenhengen mellom de ulike planene, og ha klart 

definerte plantyper: Strategi, temaplan, handlingsplan. Planene skal følge opp og vise 

hvordan de skal bidra til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel. 

 De politiske utvalgene prioriterer innsats og planbehov innenfor sine ansvarsområder, 

ut fra målene i samfunnsdelen. Samlet vedtak i kommunestyret 
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Figur 5 Sammenheng og arbeidsdeling 

 

7.3. Videre arbeid med kommunens planer 
Målene i samfunnsdelen skal være styrende for hvilke planer som skal videreføres, hvilke 

som må omarbeides og hvilke som kan utgå.  

Når kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt vil de politiske utvalgene vurdere hvordan de vil 
prioritere sin innsats for å nå målene i samfunnsdelen, og hvilke planer de har behov for.   

 

Figur 6 Foreslått fremdrift kommuneplanens samfunns- og arealdel 
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7.4. Liste over planer  
 

Eksisterende planer og forslag til nye planer for Nordkapp kommune 2019-23 

Plan Ny planlan/ 

rullering 

2020 2021 2022 2023 

Handlingsplan/budsjett Rullering x x x X 

      

Kommuneplaner      

KPS Ny plan Oppstart Ferdigstilles   

KPA Rulllering Rulleres Ferdigstilles   

Kommunedelplaner/temaplan      

Energi- og klima Ny plan Oppstart    

En bedre oppvekst i Nordkapp Ny plan     

Plan for idrett, fysisk aktivitet 

og friluftsliv 

Ny/Rullering     

Folkehelse Ny/Rullering     

Plan for helehetlige og 

koordinerte tjenester 

     

Boligsosial handlingsplan Ny plan Oppstart    

Universell utforming Ny plan     

Skilt/Trafikksikkerhetsplan2 Ny plan Oppstart    

Reguleringsplaner      

Områderegulering 

Honningsvåg sentrum 

Ny plan  Ferdigstilles   

Områderegulering Nordkapp-

halvøya 

Ny plan Oppstart    

 

                                                           
2 Ses i sammenheng med Områderegulering Honningsvåg sentrum 


