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Vedtak av kommunal planstrategi 2022-2023 
 
 
Saksopplysninger: 

Bakgrunn: 

Planutvalget (formannskapet) vedtok i sak 021/22 den 10.02.2022 å legge ut forslag til Kommunal 
planstrategi for 2022-2023 på høring og offentlig ettersyn i fem uker. Høringsperioden er utløpt og 
planstrategien er klar til vedtak. 

Utredning: 

Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-1. Planstrategien er ikke en plan, 
men et strategidokument. I dokumentet er det presentert et kunnskapsgrunnlag, og på bakgrunn av 
dette er det gjort en vurdering om kommunens planbehov innenfor inneværende kommunestyre-
periode (planperiode). Til slutt er det satt opp en oversikt over hvilke planoppgaver kommunens 
administrasjon skal prioritere i inneværende planperiode. For øvrige opplysninger og vurderinger, 
vises det til saksfremlegget ved behandling av forslag i formannskapet, samt vedlagt forslag til ny 
planstrategi. 

Forslaget var på fem ukers høring fra 14.02.2022 til 21.03.2022. Forslaget ble sendt på høring til 
statlige og regionale myndigheter, samt nabokommuner og er i tillegg kunngjort på kommunens 
hjemmeside. Det er ikke lagt opp mulighet for innspill fra allmennheten i prosessen. Allmennheten 
gis i stedet mulighet til å medvirke i planprosessene heller enn om planbehovet. 



Det har kommet uttalelse fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark 
fylkeskommune, Sametinget, Direktoratet for mineralforvaltning, Statens vegvesen, 
Fiskeridirektoratet og Kystverket, disse er vedlagt. En del av uttalelsene er gitt på generell basis, og 
noen mer rettet direkte mot planstrategien.  

  

Vurdering:  

Rådmannens anbefaling av planer ligger i forslaget som er vedlagt. Kommuneplanen er det viktigste 
styringsdokumentet. En oppdatert kommuneplan gir klare føringer for fremtidige prioriteringer. 
Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 2018, og det er ikke foreslått å revidere denne innenfor det 
gjenværende av denne planperioden. Arbeidet med arealdelen pågår per dags dato, og beregnes å 
være ferdigstilt i løpet av sommerhalvåret 2022. Arealdelen til kommuneplanen skal følge opp 
samfunnsdelen. 

Kommunen har også andre planer som er påbegynt allerede og forventes ferdigstilt i løpet av 
inneværende planperiode. Revisjon av interkommunal kystsoneplan (også kalt kommuneplanens 
arealdel for sjø- og strandsone) er et eksempel. For oversikt over øvrige planer vises det til tabell i 
vedlagt forslag. Planene som foreslås å ha høyest prioritet i perioden er merket med grønn farge. I 
tillegg er det noen planarbeid som forventes påbegynt i planperioden. 

Revidering av eksisterende planer eller utarbeidelse av nye planer er et ressurskrevende arbeid. 
Arbeidet med kommuneplanens arealdel er (som kjent) satt ut til ekstern tjenestetilbyder fordi det 
ikke er kapasitet innenfor dagens bemanning til å ferdigstille denne innenfor en rimelig tidshorisont. 
Når det gjelder de øvrige planene, ansees forslaget som legges frem å være realistisk i forhold til 
nåværende bemanningssituasjon. 

Rådmannen tar de innkomne uttalelsene til planstrategien til etterretning i sitt videre planarbeid. 

  

 
Rådmannens innstilling: 

Kommunal planstrategi for Balsfjord kommune vedtas for 2020-2023 (resterende del av inneværende 
kommunestyreperiode) uten endringer. 

  

  

  

  

 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 05.05.2022 - 098/22 
Formannskapets tilråding: 

Kommunal planstrategi for Balsfjord kommune vedtas for 2020-2023 (resterende del av inneværende 
kommunestyreperiode) uten endringer. 

  

  

  

  

 



Formannskapet 05.05.2022: 
 
Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

FSK- 098/22 Vedtak: 
Formannskapets tilråding: 

Kommunal planstrategi for Balsfjord kommune vedtas for 2020-2023 (resterende del av inneværende 
kommunestyreperiode) uten endringer. 

  

  

  

  

 

Kommunestyret 09.06.2022: 
 
Behandling: 
Formannskapets tilråding enstemmig vedtatt. 

 

KST- 059/22 Vedtak: 
  

Kommunal planstrategi for Balsfjord kommune vedtas for 2020-2023 (resterende del av 
inneværende kommunestyreperiode) uten endringer. 

  

  

  

  

 

 
 


