PLANSTRATEGI 2020-2023
PLANSTRATEGI 2020-2023

Sammendrag:
Planstrategi er en oversikt over de planene vi har, skal endre eller utarbeide i Karlsøy kommune.
Planstrategien skal også drøfte sentrale utviklingstrekk og utfordringer kommunen står overfor.
Hensikten med planstrategi er å avklare kommunens planbehov og planprioriteringer for inneværende
valgperiode, basert på kunnskap og behov. Gjennom planstrategien skal kommunestyret ta stilling til
om kommuneplanen skal revideres eller videreføres.
Vedtatt av kommunestyret den:
(Dato)
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1.0 Planstrategi – et verktøy for kommunal styring og
samfunnsutvikling
En planstrategi er en oversikt over de planene vi har, skal endre eller skal utarbeide i kommunen. Målet
er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for
en ønsket utvikling. Planlegging er en måte kommunens folkevalgte og administrasjonen kan bidra til
at samfunnet i Karlsøy utvikler seg i en god og bærekraftig retning. Planstrategien skal vise status for
samfunnet i dag og utfordringer vi står ovenfor, samt avklare om kommuneplaner, temaplaner eller
reguleringsplaner skal startes opp eller revideres. Dette legger videre føringer for handlingsplan og
budsjett, som revideres årlig.
Kommunen skal jf. Plan- og bygningslovens § 10-1 vedta en planstrategi minst en gang hver
valgperiode. Planstrategien skal være vedtatt i løpet av første år etter konstituering. Den skal drøfte
strategiske valg for samfunnsutvikling i kommunen, herunder arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes
virksomhet, samt gi en vurdering av planer kommunen har behov for i perioden. Kommunestyret skal
gjennom planstrategien ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres.
For kommunestyret skal planstrategien være et verktøy for å:
1. Gi retning for bærekraftig samfunnsutvikling og være en ramme for kommunale planprosesser.
2. Klargjøre hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden.
3. Peke på planoppgaver som det er klokt å samarbeide regionalt om.
Den kommunale planstrategien er ikke en plan, og er derfor ikke en arena for å vedta mål og strategier.
Planstrategi er et dokument som peker på utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon,
og som gir grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden.

1.1 Kommunalt plansystem
Plan- og bygningsloven og kommuneloven viser rammene for kommunenes plan- og styringssystem.
Kommuneplanen er kommunens mest langsiktige plan og har som regel en varighet på 10-12 år.
Økonomiplan og ulike temaplaner gjelder for kortere tid, normalt i fire år, mens årsbudsjett er
gjeldende for kun ett år. Overordnede kommunale planer har direkte sammenheng med hverandre.
Kommuneplanens samfunnsdel skal beskrive utfordringer og utviklingstrekk i kommunen.
Samfunnsdelen skal vise hvilke mål og strategier kommunen velger for å oppnå ønsket utvikling i
samfunnet. Kommuneplanens samfunnsdel bør ha en arealstrategi som er retningsgivende for
utarbeidelse eller revisjon av kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens arealdel er et kart med bestemmelser som skal vise sammenheng mellom framtidig
samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, samt
rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan igangsettes. Den skal også vise
hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.
Handlingsplan har en varighet på fire år. Handlingsplan skal konkretisere målene fra kommuneplanen
og vise tiltak som skal iverksettes for å nå målene. Handlingsplanen gir prioriteringer og føringer for
økonomiplan og budsjett.
Økonomiplan har også en varighet på fire år, men skal revideres årlig. Planen kalles ofte for den årlige
oppfølgingen av kommuneplanen. Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige
inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Det er ikke uvanlig å knytte
handlingsplan og økonomiplan sammen i ett dokument.
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Kilde: Veileder T-1494 Kommunal planstrategi

1.2 Evaluering av gjeldende kommuneplan
Karlsøy kommune har relativt nye og oppdaterte overordnede planer. Til tross for dette ser vi en
generell utfordring ved at kommunens beslutninger ofte tas basert på hver enkelt sak, og ikke med
begrunnelse i gjeldende planverk. Denne situasjonen kan ha to mulige forklaringer:
1. Kommuneplanen er ikke utarbeidet som et reelt styringsverktøy, den er utformet på en måte
som gjør det vanskelig å fatte beslutninger ut fra den.
2. Kommunen har ikke en god kultur for å bruke kommuneplanen som grunnlag for
beslutningstaking.
Førstnevnte fordrer at kommuneplanen revideres. Sistnevnte handler om å sette søkelys på at
prioriteringer og beslutninger skal fattes ut fra de mål og strategier vi har satt i gjeldende planer, og
følge dette opp i alle saker. I Karlsøy er det en oppfatning om at vi har god kultur for å styre etter
økonomiplanen, men en mindre god kultur for å styre etter kommuneplanen. Det blir derfor viktig å
ha bedre kommunikasjon mellom kommuneplan og økonomi/handlingsplan. Uansett vil det være lurt
å styre etter planer, samt de mål, strategier og tiltak som planene inneholder. Dette for å sikre en
langsiktig, strategisk og fast styringskurs som er utviklingsorientert.
I gjeldende samfunnsdel er ett overordnet mål å øke befolkningen til 3000 innbyggere innen 2030.
Dette målet oppleves som noe urealistisk, og det fremstår et ønske om å endre det.
Karlsøy kommunes arealdel til kommuneplanen er fra 2013. Rullering av planen har startet opp, og
planprogrammet ble vedtatt 11. april 2019. Arbeidet med rulleringen vil fortsette i inneværende
kommunestyreperiode, med forventet vedtak av plan i løpet av 2021.
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1.3 Nasjonale og regionale føringer
I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 legges det vekt på fire store
utfordringer:
1. Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
2. Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en
forsvarlig ressursforvaltning.
3. Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
4. Å skape et trygt samfunn for alle.
Regionale og lokale myndigheter har et ansvar for å håndtere disse utfordringene. Kommunene har
sentrale oppgaver for å imøtekomme dette, og planlegging er et av kommunens viktigste verktøy.
Den 1. januar 2020 ble Troms og Finnmark fylke slått sammen til én fylkeskommune. Per august 2020
har Troms og Finnmark Fylkeskommune den regionale planstrategien på høring. Inntil videre er det
tidligere Troms og Finnmark fylkeskommuners planer som gjelder. Fordi Karlsøy ligger i tidligere Troms
fylke, tar kommunens planstrategi utgangspunkt i føringer fra tidligere Troms Fylkeskommune.
Fylkesplan for Troms 2014-2025 har fire temaer som trekkes særskilt fram:
1.
2.
3.
4.

Nordområdene
Næring og kompetanse
Senterstrategi
Folkehelse

I tillegg fokuserer planen på urfolksdimensjon, tannhelse, videregående skole og arealpolitikk.
Temaene har hovedmål og tilhørende strategier for å nå målene. Kommunene i fylket har et ansvar for
å også følge opp de regionale føringene, i tillegg til de nasjonale.

1.4 FNs bærekraftsmål.
FNs medlemsland vedtok 17 bærekraftsmål i 2015. Målene gjelder for utvikling fram mot 2030. I
nasjonale forventninger til kommunal planlegging går det fram at kommunene skal vektlegge
bærekraftsmålene i all planlegging og i kommunal planstrategi. Selv om alle 17 målene er viktig og
gjeldende for alle samfunn, er det etter Karlsøy kommunes oppfatning mer hensiktsmessig å trekke
fram noen mål det skal satses spesielt på i inneværende kommunestyreperiode.
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Med utgangspunkt i samfunnsdelens fire hovedmål for Karlsøy kommune, kan følgene bærekraftsmål
særskilt trekkes fram:
Hovedmål i samfunnsdelen
1. Øke folketallet til 3000 innen 2030

Tilknyttet bærekraftsmål
Nr. 3 God helse
Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk
vekst.
2. 100 flere arbeidsplasser i privat sektor innen Nr. 9. Innovasjon og infrastruktur.
2030
Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk
vekst.
Nr. 12 Ansvarlig forbruk og produksjon.
3. Sikre natur og miljø for framtidige
Nr. 13 Stoppe klimaendringene.
generasjoner.
Nr. 7 Ren energi for alle.
Nr. 14 Liv under vann.
Nr. 15 Liv på land.
4. Brukertilfredshet gjennom ansvarsbevisste
Nr. 3 God helse.
medarbeidere.
Nr. 17 Samarbeid for å nå målene.

1.5 Planarbeid i Karlsøy
Dette er den tredje utgaven av kommunal planstrategi i Karlsøy. Kommunen har en vedtatt
samfunnsdel fra 2017, som var den første av sitt slag og en arealplan fra 2013. Gjennom kommunal
planstrategi skal kommunestyret avgjøre om disse skal videreføres eller revideres.
I Karlsøy bør det satses på sammenhengende og kommuniserende planarbeid. Kommunens
overordnede planer: kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, samt handlingsplan og økonomiplan
kan med fordel få en større tilknytning til og bygge opp under hverandre. Dette fordrer at spesielt
kommuneplanens samfunnsdel, med definerte mål og strategier, tas i bruk som et reelt
styringsdokument for kommunale prioriteringer og politiske beslutninger.
I noen tilfeller er det nyttig å satse på interkommunalt samarbeid, spesielt der kommunen selv ikke
besitter nødvendig kompetanse eller der det er naturlig å se saker på tvers av kommunegrensene.
Dette har Karlsøy for eksempel gjort når det gjelder forvaltning av sjøarealene i kommunen. Vi har en
vedtatt interkommunal kystsoneplan sammen med kommunene Tromsø, Målselv, Balsfjord og Lyngen
(vedtatt i 2015). I 2020 er Tromsø, Balsfjord og Karlsøy i gang med revisjon av den interkommunale
kystsoneplanen, fortsatt i et interkommunalt samarbeid.
Planarbeid og prioriteringer fra forrige planstrategi har i variert grad vært gjennomført. Av totalt 33
planer, er det 14 som er gjennomført. Vi ser for eksempel at beredskapsplanene som var oppramset i
5

forrige planstrategi i forrige periode, enda ikke er ferdigstilt. I denne perioden har vi valgt å ta ut
beredskapsplanene for vannverkene, fordi vi mener det er interne dokument til bruk og kontroll i
administrasjonen. Plan for psykisk helse er heller ikke gjennomført. Årsaker til dette kan være
ressursmangel, for høye ambisjoner eller at planstrategien ikke blir fulgt opp. Karlsøy kommune må
bruke planstrategien til å fastsette hvilke planoppgaver kommunen skal gjennomføre i perioden, og
kommunen må gå inn for å følge de opp.

2.0 Sentrale utviklingstrekk og utfordringer
Planstrategien skal belyse sentrale utviklingstrekk og hvilke utfordringer kommunen står overfor i dag
og i framtida. I Karlsøys planstrategi har vi valgt å trekke fram de temaene vi mener er mest relevante
for vår kommune.

2.1 Klima og miljø
Klimaendringer er en av de største utfordringene verden står overfor i dag. Den globale
gjennomsnittstemperaturen er stadig økende, og vi må bidra til å redusere mengden klimagassutslipp
i årene som kommer. Klimaforskning viser at nordområdene er særlig utsatt for endringer i klimaet.
Dette vil medføre at vi får varmere og våtere vær, kraftigere regn, flere og større flommer, kortere
vintrer, havnivåstigning og større skredfare.
Karlsøy kommune må bidra til utslippskutt og tilpasse seg et endret klima. Den største utslippssektoren
i Karlsøy er sjøfart. Deretter kommer veitrafikk og jordbruk. Av veitrafikk er det tunge kjøretøy som
står for mesteparten av utslippene og i jordbruket er det dyrenes fordøyelsesprosesser som slipper ut
mest.
Kommunen har et kunnskapsgrunnlag på klimatilpasning og arealplanlegging, men mangler derimot et
skikkelig klimabudsjett og arealregnskap. For å kunne møte framtiden på en bærekraftig måte bør det
satses på elektrifisering, særlig innenfor sjøfart og veitrafikk. Fornybar energi er også et
satsningsområde, men kan være kontroversielt på grunn av de store naturinngrepene det kan
medføre. Ved omdisponering av arealer bør kommunen aktivt bruke Miljødirektoratets verktøy for
beregning av opptak og utslipp av klimagasser.

2.2 Befolkningssammensetning
Pr. august 2020 har Karlsøy 2199 innbyggere. Kommunen er preget av spredt bosetting med noen
større bygder og tettsteder hovedsakelig på Ringvassøya, Vannøya og Reinøya. I kommunesenteret
Hansnes er det 524 innbyggere. Befolkningsframskrivingene mot 2040 i Karlsøy viser en nedgang på
omtrent 200 personer (-8,4%). I dette ligger en av de største utfordringene i at det blir flere eldre
personer i kommunen, samtidig som andelen personer i yrkesaktiv alder synker.
Karlsøy må tilpasse tilbud og tjenester til kommende befolkningssammensetninger der vi ser flere eldre
og færre yrkesaktive innbyggere. Dette er særlig utfordrende i helsesektoren. Derfor må vi tilrettelegge
for at vi får flere barn og unge til kommunen i framtida, for eksempel gjennom rekruttering av unge
par. For å få til dette må vi bidra til et variert arbeidsmarked og ha gode boligtilbud til for eksempel
førstegangsetablerere.
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2.3 Folkehelseutfordringer
Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale
dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Sosial bærekraft og
folkehelsearbeid handler om å skape en samfunnsutvikling som setter menneskelige behov i sentrum, og
sørger for rettferdighet og like muligheter blant alle
innbyggere.
Ifølge folkehelsebarometeret kommer Karlsøy
kommune noe dårligere ut på en rekke punkter
sammenlignet med fylket og landet som helhet.
Karlsøy har ikke gjennomført ungdata-undersøkelsen i
årene 2017-2019, så vi mangler kunnskapsgrunnlag på
barn og unge, jf. Folkehelseprofil for 2020. Vi har
derimot et kunnskapsgrunnlag på Folkehelse, vedtatt i
2018.
Karlsøy kommune har lav arbeidsledighet, bare 1,9 %, men den største utfordringen er økende andel
livsstils-sykdommer og en generell økning i sykefravær blant både kvinner og menn. Her må
kommunen stimulere til folkehelseaktivitet, både i form av fysisk aktivitet, men også trivselsfaktorer
som kulturtilbud og sosiale møteplasser. Kommunen bør på generelt grunnlag jobbe for
helsefremmende aktiviteter og arbeidsplasser. I tillegg skal universell utforming være et tverrsektorielt
gjennomgående perspektiv i all kommunal planlegging og tjenesteyting.
Det er store helsemessige forskjeller mellom grupper av innvandrere og mellom innvandrere og etnisk
norske. Forskjellene omfatter både fysisk og psykisk helse, samt helseatferd. Tiltak som reduserer
språkproblemer, deriblant også analfabetisme, og fremmer integrering er viktig i folkehelsearbeidet.
Helsefremmende og forebyggende arbeid må tilpasses ulike grupper i samfunnet, noe som krever
kunnskap og kompetanse på kulturelle, sosiale og helsemessige forskjeller.
Det vil bli økning i andel brukere som har krav på helsetjenester i framtida, og en av Karlsøy kommunes
største utfordringer innenfor helsesektoren blir derfor rekruttering av tilstrekkelig antall
helsepersonell og utvikling av riktig kompetanse. Den statlige eldreformen «Leve hele livet» handler
om utvikling og tilrettelegging i kommunen av det aldersvennlige samfunnet. Karlsøy kommune bør
etterstrebe dette.

2.4 Oppvekstvilkår
Barn og unge er en av våre største
ressurser. Derfor er en av våre viktigste
oppgaver å sørge for at barn og unge har
gode oppvekstvilkår. De aller fleste barn
og unge i Norge har det bra, men for
noen er hverdagen preget av
omsorgssvikt, mobbing, rus eller
fattigdom.
For å redusere ulikheter i oppvekstsvilkår
hos barn og unge, er det svært viktig med
et bredt og forebyggende arbeid. Barn og
unges trivsel, samt psykisk og fysisk helse
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avhenger av en rekke faktorer. Blant annet handler det om utdanningsnivå, sosiale relasjoner, familie
og omsorg, fritidsaktiviteter og kvaliteten på barnehager og skoler. I Karlsøy må vi fortsette å ha fokus
på barn og unge i samfunnsutviklinga. Vi må jobbe for å ha gode skoler og barnehager med kompetente
ansatte, stimulere barn til å delta i fritidsaktiviteter og ha god oppfølging av barn, unge og deres
foreldre. Barn og unge skal også i særlig grad hensyntas og høres i saker som angår dem. Her bør
Ungdomsrådet ha en aktivt deltakende rolle og Karlsøy kommune bør vurdere å gjennomføre et
barnetråkk-prosjekt.
I 2022 trer barnevernreformen i kraft. Dette medfører økt ansvar og flere oppgaver i kommunen. For
å være rustet for økte oppgaver som kommer, bør kommunen satse særlig på en god barnevernstjeneste med kompetente ansatte.

2.5 Stedsutvikling og attraktivitet.
Karlsøy kommune ønsker å være attraktiv for alle typer mennesker og aldersgrupper. For å få det til
må det satses på stedsutvikling. Vi vet at attraktivitet avhenger av en rekke faktorer, for eksempel
boligtilbud, fritidstilbud, et variert arbeidsmarked, rekreasjonsmuligheter og sosiale arenaer for alle
befolkningsgrupper.
Når det gjelder arbeidsmarkedet i Karlsøy kan det sies å være litt ensidig. Selv om vi skal fortsette å
satse på arbeidsplasser innenfor fiskeri og havbruk, må vi også se på mulighetene for å tilrettelegge
for nye næringer som krever andre typer kompetanse. Herunder finner vi satsing på «arbeid for to»,
slik at mulighetene for arbeid i Karlsøy blir mer tilgjengelig for flere. Det er samtidig viktig å sørge for
et variert boligmarked, både med hensyn til boligstørrelse og boligform (eie – og leiemarked).
Kommunen er preget av spredt bosetning med noen framtredende tettsteder. Stedsutvikling og
attraktivitet handler ikke bare om de største sentra, men også om å skape bolyst i mindre bygder der
det allerede finnes etablerte.
Karlsøy kommune ser på mulighetene for å skape et flerbrukshus som kan fungere som en sosial
møteplass, med ulike aktivitetstilbud. En slik bygning bør tilrettelegges for alle generasjoner, slik at
både unge og eldre kan finne glede av å bruke det. Et flerbrukshus vil bidra til attraktivitet.

2.6 Næringsliv og sysselsetting
Karlsøy kommune har flere ulike bedrifter. 3 % av bedriftene sysselsetter mer enn 20 personer. En
utfordring er som nevnt at Karlsøy har et litt for ensidig næringsliv. Hele 28% av registrerte foretak i
kommunen er innenfor hav - og kystfiske, mens overvekten av kommunens innbyggere jobber innen
helse – og sosialtjenester. Karlsøy har også en stor andel pendlere. 26 % av kommunens sysselsatte
pendler ut av kommunen, mens 15 % pendler inn. Pendlerstrømmen går hovedsakelig til og fra Tromsø.
(tall fra 2019).
I 2020 er kanskje spesielt reiselivsnæringa hardt rammet av den pågående pandemien covid-19. Satt
dette året litt til siden, så har det siden 2015 vært en stor utvikling innenfor reiselivsvirksomhet.
Reiselivsnæringa bidrar til å ta vare på historiske bygninger og lokalhistorier, skape infrastruktur og
arbeidsplasser og de representerer kommunen overfor besøkende. I Karlsøy ligger det et potensiale i
videreutvikling av næringa, men dette fordrer bedre infrastruktur (vei, internett, annen transport) og
samordnet besøksforvaltning.
I Karlsøy har vi fire reinbeitedistrikt som bidrar til å opprettholde samisk kultur. Disse lokaliseres til
Ringvassøya, Reinøya, Vannøya og Rebbenesøya. På Vannøya og Ringvassøya er det helårsdrift, og
reineierne er bosatt i Karlsøy kommune. Reinøya tilhører Vest-Finnmark reinbeitedistrikt og har bare
sommerbeite.
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Når det kommer til jordbruk, er andelen fulldyrka og overflatedyrka jord i kommunen sterkt redusert
de siste tiårene. Dette har sammenheng med fraflytting og omstillinger næringa har måttet møte.
Mangelen på dyrket mark er en demper for videre utvikling i landbruket. De siste årene har andelen
fulldyrka og overflatedyrka jord stabilisert seg.
Det er viktig at de ulike næringene ikke kommer i konflikt med hverandre, og man bør derfor gjennom
god planlegging og samarbeid komme fram til omforente løsninger som både ivaretar dagens drift og
samtidig sikrer næringsliv i kommunen i framtida.

2.7 Samfunnssikkerhet og beredskap
Beredskap innebærer å være forberedt på en situasjon. Det handler om å håndtere og redusere
skadevirkninger av uønskede hendelser som kan føre til skade på eller tap av verdier, eller
personskader og dødsfall. Gjennom Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret og Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegges kommunene en generell
beredskapsplikt, der formålet er å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og
beredskap på tvers av sektorene i kommunen.
Kommunen skal sørge for at det til enhver tid finnes organisert, utrustet og bemannet beredskap i
kommunen. I Karlsøy kommune har vi brannvesen og ambulansetjeneste. Brannvesenet er etablert på
Hansnes, Vannvåg, Vannareid og i Stakkvik, med totalbemanning på 30 deltidskonstabler i 1% stilling
og en brannsjef i 100% stilling. Ambulansetjenesten er organisert gjennom helseforetaket UNN. Noen
av de største utfordringene i Karlsøy når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap er at vi har store
avstander i kommunen, ofte adskilt av sjø. Lav bemanning og mangel på rullerende vaktordning kan
også være utfordrende dersom en uønsket hendelse skulle skje. Vi har heller ikke noen lokalforening
innenfor Røde Kors eller andre hjelpeorganisasjoner, men vi har et beredskapssamarbeid med Tromsø.
For å være forberedt på store uønskede hendelser vedtok Kommunestyret i Karlsøy i juni 2019 revisjon
av beredskapsplan med ROS-analyse. Overordnet ROS er en viktig del av det å være forberedt på
eventuelle uønskede hendelser, men det er også viktig å sørge for jevnlige øvelser for mannskapet og
utstrakt samarbeid mellom sektorene i kommunen.
I 2020 brøt pandemien covid-19 ut i verden. Karlsøy kommune hadde like før utbruddet nådde Norge,
utarbeidet en ny smittevernplan. Forrige vedtak av plan for smittevern var fra 2006. Karlsøy kommune
har ikke utarbeidet en overordnet evakueringsplan. Dette bør gjennomføres i inneværende
kommunestyreperiode.
Det blir viktig i årene som kommer, å revidere eksisterende beredskapsplaner og utarbeide planer der
disse mangler, samt sørge for jevnlige øvelser og drive kompetanseheving innenfor beredskapsarbeid.
Dette vil bidra til at Karlsøy kommune blir forberedt på ulike uønskede hendelser, og klar til å aksjonere
dersom slik hendelse oppstår.

2.8 Samferdsel og infrastruktur
Karlsøy kommunes vegnett består av
31 km kommunal vei, 198 km
fylkeskommunal veg og 80 km privat
veg. Kommunen har bare ansvar for
drift og vedlikehold av kommunal veg.
Kommunen er knyttet sammen med
fergeforbindelse mellom Ringvassøya,
Rebbenesøya, Vannøya, Karlsøya og Reinøya. Fra Ringvassøya knyttes vi til fastlandet av
Kvalsundtunnelen. Finnkroken og Vannvåg har anløp av hurtigbåt.
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Kollektivtilbudet i kommunen er mangelfullt og flere fylkesveger og kommunale veger har et etterslep
på vedlikehold. Det anses som et minimum å opprettholde det eksisterende kollektivtilbudet i
kommunen, og flere av vegene hadde hatt godt av oppgradering. Det er særlig fylkesveg 863 som har
behov for oppgradering for å sikre god samfunnsutvikling i Karlsøy. Tilstanden til nevnte fylkesveg gjør
det vanskeligere både for arbeidstakere, næringsliv og innbyggere å komme seg fram, sammenlignet
med hva det ville vært hvis vegen hadde vært i tilfredsstillende stand. Den planlagte
Langsundforbindelsen vil bidra til å endre rammebetingelsene for ferdsel i kommunen.
Flere kommunale bygg trenger en oppgradering. Skolen på Hansnes og barnehagen på Gamnes er i
dårlig forfatning, og det pågår et prosjektarbeid i kommunen for å finne løsninger for ny eller
oppgradert skole og barnehage.

2.9 Arealforvaltning
Store deler av Karlsøy kommune er vernet. Vi har 11 naturvernområder, ni naturreservat og to
landskapsvernområder. Dette tilsvarer ca. 20% av kommunens totale landareal. Registreringer viser
at vi har 2163 kulturminner i Karlsøy, fordelt på 630 lokaliteter. Det er også nylig vedtatt en marin
verneplan for Ytre Karlsøy. Området er et representativt ytre kystområde for landsdelen, med et rikt
og mangfoldig undersjøisk naturmangfold.
Store deler av kommunen er ikke regulert gjennom reguleringsplan. Kommuneplanens arealdel
fastsetter arealformål og hensynssoner som skal vise bruk og vern av kommunens arealer. En generell
utfordring med kommuneplanens arealdel er at den er for lite detaljert. Dette begrunnes med at
størsteparten av kommunens landareal er avsatt til LNFR-formål (landbruk, natur, friluftsliv og
reindrift), samtidig som de regulerte områdene gjennom reguleringsplan er få. Dette fører til stor andel
dispensasjonssøknader og generelle utfordringer knyttet til hvordan arealene skal disponeres.
Gjennom den pågående revisjon av kommuneplanens arealdel kan vi fastsette arealbruk på
overordnet nivå, slik at vi får en mer helhetlig, strategisk og planlagt utvikling av Karlsøysamfunnet.

3.0 Planstrategi for Karlsøy kommune.
(Strategien markerer når planene forventes å være ferdige).
2023

2022

Behov

2021

Forrige
vedtak/år

2020

Planer

Ansvarlig

Overordnede kommunale planer
Kommuneplanens samfunnsdel

2017 Rulleres

Drift/utvikling

Kommuneplanens arealdel

2013 Revideres

Drift/utvikling

Kommunal planstrategi

2016 Revideres

Drift/utvikling

Økonomiplan m/budsjett

2016 Revideres

Stab

2019 Revideres

Drift/utvikling

Kunnskapsgrunnlag

Drift – og utviklingsetaten
Hovedplan vann og avløp
Hovedplan veg og veilys

1998 NY

Drift/utvikling

- NY

Drift/utvikling

Strategisk næringsplan

2018 Videreføres

Drift/utvikling

Helhetlig ROS-analyse

2019 Revideres

Drift/utvikling

Overordna beredskapsplan

2019 Revideres

Drift/utvikling

Overordna evakueringsplan

- NY

Drift/utvikling

Kulturminneplan

- NY

Drift/utvikling
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Plan for fysisk aktivitet, idrett og
friluftsliv. Idrettsbygg og anlegg.

2001 Ny/revidere

Drift/utvikling

Trafikksikkerhetsplan

2012 Revideres

Drift/utvikling

Kommunedelplan for energi og klima

Drift/utvikling

Boligsosial handlingsplan

- NY
Erstatter
2015 boligplan

Kommunikasjonsplan

2018 Revideres

Stab

Arkivplan

2015 Revideres

Stab

Drift/utvikling

Stab

Helse og omsorg
Helse – og omsorgsplan

2017 Revideres

Etatssjef

Plan for helse og sosial beredskap

2003 Revideres

Etatssjef

Plan for psykisk helse

2012 Revideres

Helse-fam.avd.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

2016 Revideres

Helse-fam.avd.

Smittevernplan

2020 Videreføres

Smitteteam

Velferdsteknologi
Plan habilitering/rehabilitering

- NY

Arbeidsgruppe

Inkl. i H/O Revideres
Opplæringsetaten

Oppvekstplan
Trygt barnehagemiljø – en trivelsplan
for Karlsøybarnehagene
Trygt skolemiljø. Trivselsplan for
Karlsøyskolene

- NY

Etatssjef

NY

Spes.ped.kons.

NY

Spes.ped.kons.

Overgangen barnehage – skole
Samarbeid mellom
barneverntjenesten, skolene og
barnehagene.
Spes.ped.plan for barnehager og
skoler i Karlsøy
Lokal rammeplan: Mangfold og
fordypning i Karlsøy kulturskole

2017 Revideres

Avdelingene

2017 Revideres

Etatsjef

2018 Revideres

Spes.ped.kons.

2017 Revideres

Kulturskolen

Beredskapsplan for barnehagene

- Justert

Avdelingene

Kulturplan

- NY

Etatsjef

IKT-plan for barnehagene

2017 revideres

Avdelingene

Flerspråklig plan for barnehagene
Plan for nyutdannede og nytilsatte
barnehagelærere.

2016 Revideres

Avdelingene

2018 Revideres

Avdelingene

Reguleringsplaner
Oppstart
2015

Plan- og utvikling

2019

Plan- og utvikling

Stakkvik havn, reguleringsendring

2019

Plan- og utvikling

Områderegulering Vannvåg

2019

Plan- og utvikling

Boligfelt Gamnes, utvidelse
Kvalshausberg steinbrudd,
reguleringsendring

2019

Plan- og utvikling

2019

Plan- og utvikling

Industriområde Hansnes, utvidelse i
sjø.
Gravlund + innkjøring rådhus,
Hansnes
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