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NORD-TROMS PLANKONTOR
Så er det endelig vedtatt at prosjekt «Nord-Troms plankontor» avsluttes 31. desember
2015. Dette er resultatet etter at kommunestyrene i Kåfjord og Kvænangen sa nei i juni,
og Storfjord og Skjervøy sa nei nå i oktober.
Det betyr at vi nå er i en avviklingsfase, med de utfordringer det medfører. Dette
nyhetsbrevet tar for seg status, og hvilke mulige konsekvenser nedleggingen vil ha både
for de ansatte og den enkelte kommune.
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Etableringen av plankontoret var en villet prosess fra våre eierkommuner ut fra ønsket
om å etablere mer robuste
fagmiljø.
Troms fylkeskommune var
en viktig bidragsyter, og
gikk samlet inn med 4,5
mill. kroner i tilskudd av et
totalbudsjett på over 11,8
mill. kroner.
Det er grunn til å anta at
det generøse fylkeskommunal bidraget bidro
til at etableringen av prosjektet lettere lot seg realisere.

Etter tre års drift har
plankontoret i samarbeid
med kommunene utarbeidet høringsutkast til
arealplaner, og ved
prosjektslutt gjenstår det
merknads– og sluttbehandling i enkelte
kommuner. Omfanget av
gjenstående arbeid vil
avhenge av eventuelle
merknader og innsigelser.
Det er ikke enkelt på
peke på den enkeltfaktor
som bidro til at man ikke
lyktes med en videreføring. Mye kan tyde på
at det er resultatet av en
rekke uheldige omstendigheter.

Om man skulle peke på en
enkeltfaktor som har bidratt i negativ retning, er
det nok prosessen rundt
kommunereformen. Denne
reformen har ført til at den
enkelte kommune i større
grad ønsker å løse sine
oppgaver hver for seg, enn i
felleskap.
Administrativt gikk man
inn for en videreføring,
men politikerne sa nei.
Det kunne derfor vært interessant å gjennomføre en
ekstern evaluering av prosjektet. Ikke at det endrer
sakens fakta, men det kunne være mye god læring.

Status Kvænangen kommune
Formannskapet
i
Kvænangen kommune
kom med relativt store
endringer til høringsutkast til arealplan i sitt
møte 1. juli. Det har derfor
gått en del tid å innarbeide disse endingene,

men arealplanen er nå
sendt ut på høring med
høringsfrist 1. desember
2015. Det vil bli avviklet to
høringsmøter i høringsperioden. Se kommunens
hjemmesider.

Plankontoret jobber i tillegg ut året med planfaglig
rådgivning for kommunen
vedrørende detaljregulering av et isbresenter i
Jøkelfjord.
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Status Skjervøy kommune
Utkast til arealplan
vært på høring og
merknadsbehandlet.
gjenstår den politiske
handlingen.

har
er
Nå
be-

I den grad det er ikke
kommer forslag som med-

fører store endringer, vil
det ikke være behov for en
annengangshøring.
Plankontoret har også
ferdigstilt reguleringsplan
for Sandøra.

Plankontoret har i tillegg
jobbet med å få på plass et
digitalt planregister i
kommunen. Dette må i så
fall organiseres som et
eget prosjekt når plankontoret avvikles.

Status Nordreisa kommune
Nordreisa behandlet sin
arealplan i 2014. Etter den
tid har plankontoret i
h ovedsak beha ndlet
private reguleringsplaner i
kommunen. Disse har bl.a.
resultert i flere hyttefelt

både på Uløya og i Reisadalen.

ringvirkninger for lokalt
næringsliv.

I den grad disse reguleringsplanene blir gjennomført, vil det kunne gi

Status Kåfjord kommune
Formannskapet behandlet
utkast til arealplan for
Kåfjord i sitt møte 18. juni,
der man bl.a. ønsket å få
inn snøskuterløyper i planen. Dette har vist seg
vanskelig da det kom nye
forskrifter 1. mai i år, der
det stilles store krav til

utredninger. I ettertid har
man valgt å lage en egen
løypeplan for snøskutere.
Det er også innarbeidet
landbrukskart. Alt dette
har vært med på å forsinke
prosessen. Men nå er planen sendt ut på høring
med høringsfrist 30. no-

vember. Se kommunens
hjemmesider.
Plankontoret jobber i
tillegg med en endring av
reg ulering spla n f or
Birtavarre II., samt behandling av privat reguleringsplan for hyttefelt i
Djupvik.

Status Storfjord kommune
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Arealplanen har vært på
høring, og det er gjennomført drøftingsmøter med
Fylkesmannen.

ling før jul. Eventuelle
innsigelser må i så tilfelle bli fulgt opp etter
den tid.

Det jobbes nå med merknadsbehandling og det tas
sikte på politisk behand-

Storfjord er klar til å gå
i gang med innføring av
planregister, og det er

mulig bruke de erfaringer
som er gjort i arbeidet på
Skjervøy.
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Plankontoret har flyttet
Plankontoret har fra oppstarten vært lokalisert på
«Rejosbygget» på Storslett. Husleieavtalen gikk
ut 1. oktober, og vi har
etter den tid vært lokali-

sert i rådhuset på Storslett.
Vi holder nå til på sektor
for drift og utvikling, og er
blitt del av et større fag-

miljø. Samtidig er vi en selvstendig enhet, og arbeider
aktivt for at vi fortsatt skal gi
like gode tjenester til våre
eierkommuner.

Vi på plankontoret
Plankontoret er nå i en avviklingsfase, noe som setter helt
andre krav til organisasjonens
ansatte og ledelse.
Fokus det siste året har vært på å
levere i forhold til prosjektets hovedmål, dvs. å få på plass arealplaner i alle våre eierkommuner.
På slutten av prosjektperioden er
vi dessverre ikke helt i mål, men
alle kommunene har nå et godt
utgangspunkt til å få på plass oppdaterte arealplaner.
Som daglig leder vil jeg vil jeg takke mine ansatte for den innsats og
engasjement som er lagt ned for å
levere gode plantjenester til våre
eierkommuner. Samtidig vil jeg

ikke legge skjul på at det har vært
utfordrende å lede en desentral
organisasjon. Men til tross for
det har vi funnet løsninger, og ser
at vår tverrfaglighet har vært en
absolutt fordel.
Mandag 31 august var vi på
befaring i ulike planområder.
Turen gikk til Djupvik og
Spåkenes kystfort, Havnnes og
Uløybukta. Tror alle satte pris på
å komme ut og se nærmere på de
områdene hvor vi har vært
involvert i ulike planer. På turen
hadde vi også sluttmarkering for
Åsmund og Kjersti sin tid på
plankontoret

Bilde tatt under befaring på Havnnes med Stein Arne Rånes
og Kjersti Kollbotn. Fotograf: Arne S.

Etter 1. oktober sa vi også farvel
til Stein Arne Rånes som har
vært samlokalisert med oss. Stein
Arne er ansatt i fylkeskommunens kystsoneprosjekt.
Vi har i dag følgende bemanning:







Hanne Vangen
Hanne Henriksen
Jakob Bæhr
Birger Storaas
Andreas Einevoll
Arne Samuelsen

Etter nyåret synes det som det
kun er Hanne H. og Andreas som
fortsatt har jobb.

Vi gratulere to av våre ansatte som giftet seg
27. august, dvs. Hanne H. og Åsmund. Det var hyggelig å ta de med på «bryllupsreise» til Uløybukt 
Fotograf: Arne S.
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QUO VADIS?
P lankon toret
s om
prosjekt avsluttes, men
de oppgaver som plankontoret har jobbet
med forsvinner ikke.
Les mer om
prosjektet på
www.ntplan.no

Nord-Troms regionen
står overfor en rekke
spennende utfordringer i
årene som kommer, og
for å gripe dem kreves
det aktive politikere og
kommuner.
Som planleggere har vi
en tøff jobb med å skape
forståelse for viktigheten
av å planlegge, dvs. å forberede til handling. Men
ofte kan det synes som
planlegging gjøres som

en pliktøvelse, dvs. fordi
staten krever det.
Nyvalgte politikere står nå
klar til å overta, og de nye
kommunestyrene skal i
løpet av sitt første valgår
utarbeide og vedta en
kommunal planstrategi.
Planstrategien skal si noe
om strategiske valg knyttet
til samfunnsutviklingen,
herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer osv.
Her har kommunestyrene
en unik mulighet til å
legge premissene for
utviklingen i sin kommune.
Problemstillinger kan være

hvordan vi skal bruke våre
arealer, f.eks. turisme eller
industri? - Det er mange
spennende valg som skal
tas.
I løpet av de neste månedene skal det gjennomføres
politikeropplæring. Her har
plankontoret kompetanse
på prosessen rundt utarbeidelse av kommunal planstrategi, og kan bidra om
det er ønske om det.
Da gjenstår det bare å se
om den enkelte kommune
velger å utarbeide den
kommunale planstrategien
som en pliktøvelse, eller om
man faktisk ønsker å bruke
det som et styringsverktøy.

Plankontorets høstlektyre
I våre nyhetsbrev fra
plankontoret har vi
brukt å ta med noen
litteraturanbefalinger, og
det følger vi opp også
denne gangen.

For flere av oss oppleves
nok denne usikkerheten
som vanskelig, men det
betyr også at det er nå vi
må være på jakt etter nye
muligheter.

Som prosjektansatt har
man en relativt kort
planleggingshorisont, og i
så måte burde sluttdatoen
ikke komme som en overraskelse.

Er det andre samfunns
områder der jeg kan bruke
mine evner?

Det er trist å befinne seg i
en avviklingsfase fordi
man må si farvel til gode
kollegaer og spennende
oppgaver.

Det er mange forfattere
som skrevet om dette tema, og hva disse
endringene gjør med oss.
En av disse er Per Anders
Nordengen i boka «Når
forandring ikke fryder».
Han har bl.a. deltatt på

NORD-TROMS PLANKONTOR
Arne Samuelsen
Daglig leder
www.ntplan.no

Forskingsdagene her i NordTroms, hvor han viser til
viktigheten av å kunne
mestre forandringer, ikke
unngå dem. Det handler om
å beholde livsgnisten og se
muligheter i et hav av usikkerhet.

Vi vet at vårt fagområde er
viktig for å videreutvikle
Nord-Troms.
Jeg håper mine ansatte vet å
verdsette sin kompetanse og
bruke det for å vise fremtidige arbeidsgivere at man
kan gjøre en forskjell.

