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INNLEDNING 
Dette planprogrammet skal sette rammene for 
kommuneplanarbeidet. Samtidig som programfor-
slaget legges ut til offentlig ettersyn varsles det 
oppstart av arbeidet med kommuneplanen. Hen-
sikten er å informere om hvordan planprosessen er 
tenkt gjennomført, hvordan medvirknings- og in-
formasjonstiltakene vil bli ivaretatt og hvilke ut-

redninger som skal legges til grunn for vedtak av 
endelig plan. 

Forslag til planprogram har vært ute på høring med 
frist 18.01.2013. Det er ikke anledning til å komme 
med innsigelser til et program, men alle innkomne 
innspill er tatt behørig hensyn til og innarbeidet i 
programmet.
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KOMMUNEPLAN 
Kommuneplansystemet består av kommuneplanens 
samfunnsdel (strategi) og kommuneplanens areal-
del. Dette er to planer som vedtas separat, men som 
sammen er det langsiktige styringsverktøy for 
Nordkapp kommune som organisasjon og samfunn. 

Som et direkte produkt av disse følger et handlings-
program og en økonomiplan. Dette utgjør til sam-
men plan og styringssystemet i Nordkapp kommu-
ne. 

 

 

Kommunestyret i Nordkapp vedtok 23.10.12 den 
kommunale planstrategien 2012-15. I behandlingen 
av planstrategien ble det vedtatt en omfattende 
revisjon av de planer man har i dag, samt utarbei-
ding av nye planer. Som følge av dette skal det 
utarbeides et planprogram som skal gjøre rede for 
hva en vil konsentrere seg om ved revisjon. Det 
videre planarbeidet utdypes og detaljeres i planpro-
grammet. 

PLANPROGRAM 
Planprogrammet skal etter PBL § 4-1 utarbeides 
som et ledd i den formelle oppstarten av planarbei-
det. Planprogrammet skal etter loven gjøre rede for: 

- Formål med planarbeidet 
- Planprosessen (deltakere, tidsplan mv) 
- Opplegg for medvirkning for de som blir 

berørt av planen 
- Hvilke alternativer som vil bli vurdert 
- Behov for utredning 

Det er planprogrammets rolle å definere og begren-
se omfanget på samfunnsdelen (og arealdelen) slik 

at kommunen kan klare å gjennomføre revisjon 
innenfor rimelig tids- og ressursbruk. Kommunens 
samfunnsutvikling er godt beskrevet i planstrategi-
en. Planprogrammet er et program for gjennomfø-
ring av de prioriteringer gitt i vedtatt planstrategi. 
Der planstrategien er retningsgivende for kommu-
nens prioriteringer er programmet prosessledende. 
Planprogrammet utarbeides og legges ut til offentlig 
ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. 
Programforslaget skal ligge ute til offentlig ettersyn 
i minst seks uker. Programmet vedtas av kommune-
styret (planmyndighet) og vil deretter danne grunn-
lag for planarbeidet. 

 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 
Kommuneplanen skal ta utgangspunkt i det planbe-
hov som er pekt på i den kommunale planstrategien 
og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og 
regionale myndigheter til grunn. 

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir 
hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende 

Kommuneplanens 
sammfunnsdel 
•Mål for samfunnsutviklingen 
•Retningslinjer for sektorenes 
planlegging 

Kommuneplanens 
arealdel 
•Kart og bestemmelser som 
viser overordnet arealbruk 
•Juridisk bindende 

Kommuneplanens 
handlingsdel 
•Tiltak som planlegges 
gjennomført i neste 4-
årsperiode 

Økonomiplan 
år 2, 3, 4 

Årsbudsjett  

År 1 
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år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen kan 
inngå i handlingsdelen. 

Det utarbeides kommunedelplaner for bestemte 
områder, tema eller virksomhetsområder. 

Kommuneplanens samfunnsdel utarbeides etter 
regler og retningslinjer beskrevet i Plan- og byg-
ningsloven av 27.06.2008 § 11-2 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stil-
ling til langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunesamfunnet som hel-
het og kommunen som organisasjon. Den 
bør inneholde en beskrivelse og vurdering 
av alternative strategier for utvikling i 
kommunen 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være 
grunnlag for sektorenes planer og virk-
somhet i kommunen. Den skal gi retnings-
linjer for hvordan kommunens egen mål og 
strategier skal gjennomføres i kommunal 
virksomhet og ved medvirkning fra andre 
offentlige organer og private.  

Kommunedelplaner for temaer eller virk-
somhetsområder skal ha en handlingsdel 
som angir hvordan planen skal følges opp 
de fire påfølgende år eller mer. Hand-
lingsdelen skal revideres årlig.  

Denne delen vil være sentral som premissgiver for 
andre deler av den kommunale planleggingen. Inn-
holdsmessig er det en tydeliggjøring av elementer i 
tidligere kommuneplanbestemmelser. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle lang-
siktige utfordringer, herunder miljømessige utford-
ringer knyttet til universell utforming, mål og stra-
tegier for kommunesamfunnet som helhet, for 
kommunen som organisasjon, for sektorene og for 
utvalgte målgrupper. Den bør inneholde en beskri-
velse og vurdering av alternative strategier for sam-
funnsutvikling, sektorenes virksomhet og langsikti-
ge arealbehov, og ta stiling til hvilken strategi 
kommunen vil legge til grunn. Hensikten med det 
siste er å beskrive sammenhengen mellom de lang-
siktige mål og strategier som trekkes opp i sam-
funnsdelen, og de fysiske konsekvensene. Areal-
strategien i den kommunale planstrategien vil være 
en viktig premiss for samfunnsdelen fordi den har 
betydning for utviklingen av samfunnstjenestene i 
området. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal samordne 
sektorenes planer. Den skal gi retningslinjer for 
gjennomføring av mål og strategier, både i den 
kommunale virksomheten og ved medvirkning fra 
andre offentlige organer og private. 
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BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET 
Kommunestyret i Nordkapp har i kommunal plan-
strategi for 2012-15 vedtatt at det skal utarbeides 
en samfunnsdel til kommuneplanen med oppstart 
høsten 2012. Nordkapp kommune har i dag ikke en 
gjeldende samfunnsplan. For å møte forventet 
utvikling i kommunene og regionen er det bred 
enighet om behovet for utarbeidelse og rullering 
av overordnede strategiske måldokument.  

RAMMER FOR PLANARBEIDET 
- Nasjonale forventninger og føringer 
- Regionale føringer 
- Planstrategi for Nordkapp 2012-15 
- Lokale føringer og vedtak 
- Sametingets planveileder 

For å fremme en bærekraftig utvikling har plan- og 
bygningsloven av 2008 fått nye bestemmelser om 
at Kongen hvert fjerde år skal utarbeide et doku-
ment med nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging.  

De nasjonale forventningene til regional og kom-
munal planstrategi ble fastsatt juni 2011. Den na-
sjonale politikken som formidles gjennom forvent-
ningene har gitt føringer for arbeidet med å avkla-
re planbehov som er beskrevet i kommunens plan-
strategi, og skal følges opp i den kommunale plan-
leggingen etter plan- og bygningsloven.  

Hver fylkeskommune skal utarbeide en regional 
planstrategi. Regional planstrategi skal redegjøre 
for viktige regionale utviklingstrekk og utfordring-
er, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta 
stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjen-
nom videre planlegging. Regional planstrategi skal 
legges til grunn for kommunenes planarbeid i regi-
onen. 

”Sametingets planveileder for sikring av natur-
grunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv for planlegging etter plan- og byg-
ningslovens plandel” skal legges til grunn for utar-
beidelsen av kommuneplanen.  

Gjennom nye lover, nasjonale retningslinjer og 
bestemmelser er det kommet til nye hensyn som 
skal vektlegges, blant annet folkehelse. Dette vil bli 

ivaretatt i  egen tverrsektoriell kommunedelplan: 
”Plan for helhetlige og koordinerte tjenester”. 

Andre dokumenter som vil være premissgivende 
for ulike fokusområder er: 

- Næringsstrategier 2012-22 
- Reiselivsplan  
- Strategiplan for Honningsvåg og Porsang-

er havn IKS 

VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANAR-

BEIDET 
KOMMUNAL PLANSTRATEGI  
Planstrategien gir føringer for følgende tema: 

- Utvikling og vekst 
- Levekår for unge og eldre 
- Bærekraftig arealutvikling 
- Kommuneorganisasjonens evne til å hånd-

tere dagens og fremtidens utfordringer 

Planstrategien gir følgende prioriteringer i utarbei-
delsen av samfunnsdelen: 

- Kommuneplanens samfunnsdel  
o Kommunestyret har i vedtak av 

kommunal planstrategi 23.10.12 
slått fast at samfunnsdelen utar-
beides før arealdelen. Handlings-
delen innarbeides i rådmannens 
økonomiplan /budsjett det året 
kommuneplanen vedtas. 

- Kommuneplanens arealdel  
- Kommunedelplaner 
- Reguleringsplaner 

 
Kommunal planstrategi har pekt på behovet for at 
utarbeidelse av flere kommunedelplaner i innevæ-
rende kommunestyreperiodeperiode. For å spare 
tid og ressurser er det et poeng at omfanget av 
utarbeidelsen av en samfunnsplan ikke blir for 
detaljert, siden mange av politikkområdene vil bli 
supplert med kommunedelplaner. Disse er: 
 

- Plan for rekruttering og kompetanseutvikling  
- Plan for helhetlige og koordinerte tjenester  
- Plan for miljørettet helsevern  
- Klima og miljø  
- Samfunnssikkerhet og beredskapsplaner  
- Kriseledelsesplan Nordkapp kommune  
- Vedlikeholdsplan vei  
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- Vedlikeholdsplan bygg  
- Vann og avløp  
- Trafikksikkerhetsplan  
- Energi- og klimaplan  
- Kompetanseplan brann  
- Overvannsplan  
- Sektorplan for oppvekst- og kultur  
- Barnehagekapasitet  
- Kvalitetsutviklingsplaner for barnehager og 

skoler  
- Lese- og skriveplan  
- Idretts- og anleggsplan  
- Kulturminneplan  
- Samferdsel, transport og infrastruktur  

 
PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
I plan- og bygningslovens formålsparagraf (1-1) 
heter det at loven skal fremme bærekraftig utvik-
ling til beste for den enkelte, samfunnet og fremti-
dige generasjoner. 
  
Videre heter det (utdrag): Planlegging etter loven 
skal bidra til å samordne statlige, regionale og 
kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om 
bruk og vern av ressurser. Planlegging og vedtak 
skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning 
for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal 
legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekven-
ser for miljø og samfunn skal beskrives. Prinsippet 
om universell utforming skal ivaretas i planlegging-
en og kravene til det enkelte byggetiltak. Det 
samme gjelder hensynet til barn og unges opp-
vekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.  
 
Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne 
lov (pbl § 3-1):  
 

a) sette mål for den fysiske, miljømessige, økono-
miske, sosiale og kulturelle utviklingen i kom-
muner og regioner, avklare samfunnsmessige 
behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene 
kan løses  

b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og 
vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer  

c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv  

d) legge til rette for verdiskaping og næringsutvik-
ling  

e) legge til rette for god forming av bygde omgivel-
ser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og leve-

kår i alle deler av landet  

f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale 
helseforskjeller, samt bidra til å forebygge kri-
minalitet  

g) ta klimahensyn gjennom løsninger for energifor-
syning og transport  

h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge 
risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.  

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, 
oppgaver og interesser i et område ses i sammen-
heng gjennom samordning og samarbeid om opp-
gaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom 
statlige, regionale og kommunale organer, private 
organisasjoner og institusjoner, og allmennheten. 
Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre 
ressursmessige forutsetninger for gjennomføring 
og ikke være mer omfattende enn nødvendig. 
Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale 
konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeom-
råde. Vedtatte planer skal være et felles grunnlag 
for kommunal, regional, statlig og privat virksom-
het i planområdet.  

 
NASJONALE OG REGIONALE FORUTSETNINGER 

FOR KOMMUNAL PLANLEGGING 
Det er et viktig prinsipp at kommunen I sin plan-
legging skal ivareta bade kommunale, regionale og 
nasjonale mål, interesser og oppgaver og at all 
kommunal planlegging skal legge statlige og regio-
nale pålegg og retningslinjer til grunn. De fram-
kommer blant annet gjennom nasjonale forvent-
ninger til regional og kommunal planlegging, statli-
ge retningslinjer og planbestemmelser etter pbl 
kapittel 6, samt regional planstratetegi, regional 
plan og regionalt handlingsprogram etter pbl kapit-
tel 7 og 8. 

Slike statlige og regionale retningslinjer og pålegg 
vil gi et større eller mindre handlingsrom for kom-
munene, avhengig av innhold. Aktiv planlegging i 
kommunene er et viktig  virkemiddel for å få na-
sjonale mål på disse politikkområdene.    

”Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging” omhandler også samiske forhold. 
Planprogrammet skal beskrive hvordan dette best 
ivaretas.  
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FORMÅL MED PLANARBEIDET 
Planlegging skal stimulere og samordne den fysis-
ke, miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle 
og estetiske utviklingen i kommunen, og sikre be-
folkningen muligheter til påvirkning av kommunens 
utvikling. 

Nordkapp kommune som organisasjon har mange-
sidige ansvarsfelt og oppgaver knyttet til dette. Vi 
kan dele hovedansvarsområdene slik: 

- Kommunen som tjenesteyter 
- Kommunen som tilrettelegger for andre 

virksomheter, det være seg offentlige, pri-
vate eller frivillige organisasjoner 

- Kommunen som myndighet 

Disse tre ansvarsfeltene vil i praksis overlappe og 
påvirke hverandre. Kommuneorganisasjonen er 
utvilsomt en svært viktig del av samfunnet ved at 
det produseres velferdstjenester på en rekke nivå-
er. 

Det skal utvikles overordnede mål for Nordkapp 
for de neste 10-15 årene. Det ønskes vekst og 
utvikling i Nordkapp. For å få til dette må vi se på 
hvilke muligheter som foreligger og hvordan vi kan 
utvikle disse. 

- Hvor er vi 
- Hvor vil vi 
- Hvordan gjør vi det 

Kommuneplanen skal fungere som kommunens 
overordnede styringsdokument. Dette sikres 
gjennom å: 

- Sørge for eierskap hos politikere og admi-
nistrasjon 

- Sørge for at både politikere og administra-
sjon har tilstrekkelig planforståelse 

- Rydde opp i kommunens eksisterende 
planer og lage et oversiktlig og forutsig-
bart plansystem 

Samfunnsdelen skal gi føringene for arealdelen. 
Det innebærer at ønsket samfunnsutvikling skal 
være styrende for hvordan arealressursene brukes. 

Derfor vil arealdelen utarbeides etter at samfunns-
delen er vedtatt politisk. 

De viktigste områdene skal prioriteres. Det er 
enighet om å fokusere på noen prioriterte områ-
der: 

- Utvikling og vekst 
- Levekår for unge og eldre 
- Bærekraftig arealutvikling 
- Kommuneorganisasjonens evne til å hånd-

tere dagens og fremtidens utfordringer 

Formålet med planarbeidet er altså å lage et sty-
ringsverktøy for kommunen i planperioden og å 
utarbeide en langsiktig strategi for utvikling av 
Nordkappsamfunnet, og for hvordan kommunen 
skal møte fremtiden. Det er et mål at beslutninger 
om arealbruk skal vurderes ut fra et overordnet 
miljø- og ressurshensyn. Det ønskes vekst og ut-
vikling i Nordkapp   

Samfunnsdelen skal omhandle Nordkapps visjoner, 
kommunens overordnede langsiktige målsetninger 
for utvikling og målsetninger for tjenesteytingen. 
Disse målene skal være retningsgivende også for 
kommunens deltagelse i det regionale, interkom-
munale og næringspolitiske samarbeidet.  

Det forutsettes at kommunens tjenesteutvikling 
synliggjøres ytterligere i planen, og at den i større 
grad vektlegges og bevisstgjøres i et langsiktig 
perspektiv for samfunnsutviklingen. 

En styrking av strategiarbeidet forutsetter en sam-
ordning av handlingsprogrammet og kommunens 
økonomiplan. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal legge grunnlag 
for at kommunen leverer tjenester med høy kvali-
tet som er i tråd med de krav og ønsker gitt av 
kommunestyret. Samtidig skal kommunen være 
tilrettelegger og medspiller for annen aktivitet som 
fremmer bolyst og bedre utnytting av de fortrinn 
Nordkapp kommune har.     
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UTVIKLINGSTREKK I NORDKAPP 
Kommunens utviklingstrekk og behov er gitt en 
utførlig beskrivelse i kommunens planstrategi. 
Planprogrammet skal tilpasses planstrategien ved 
at det i planprogrammet gjøres rede for hva en vil 
konsentrere seg om ved revisjon og utarbeidelse 
av nye planer.  

KOMMUNAL ØKONOMI 
Tilstand generelt og utfordringer 

Nordkapp kommune har i løpet av de siste to årene 
vært gjennom relativt omfattende nedskjæringer 
for å finne et driftsnivå som harmonerer med de 
inntektsrammene som foreligger. Kommunen står 
overfor en rekke utfordringer de kommende årene. 
Vi ser tendenser til økt ressursbehov i Oppvekst- og 
kultursektoren gjennom nye brukere som har sær-
skilte behov. Innenfor Helse er det stort press på 
omsorgstjenester, det er per dags dato  venteliste 
på institusjonsplasser. Den kommunale delen av 
NAV viser økt behov for barnevern - dette er en 
utvikling som bekymrer kommunen og som gir oss 
utfordringer. Flyktningetjenesten står overfor et 
veiskille hvor vi i løpet av 2013 skal  ta stilling til 
hvordan den kommunale flyktningetjenesten skal 
drives videre.  

Kommunens likviditet er fortsatt anstrengt og det 
driftes i det daglige med bruk av kreditt.  

Investeringer 

Kommunen har mange og store investeringsbehov. 
Innenfor den kommunale infrastrukturen og eien-

domsforvaltningen har man mange og tildels kre-
vende utfordringer. Det er et omfattende behov 
for en grundig gjennomgang både av den kommu-
nale infrastrukturen og eiendomsmassen med sikte 
på å få total oversikt over utfordringene som ligger 
her, samt få utarbeidet grundige planer for hvor-
dan dette skal håndteres i årene fremover. Arbei-
det med infrastrukturen er påbegynt gjennom 
budsjettarbeidet for 2012 hvor både investerings-
behovene og vedlikeholdsbehovene ble synliggjort 
gjennom nye selvkostberegninger. Det er viktig at 
det legges langsiktige planer for hvordan investe-
ringsbehovene skal løses og at prioriteringene som 
legges i økonomiplanperioden følges opp og gjen-
nomføres. 

Gjeldsbelastning 

Kommunens gjeldsbelastning er på omlag kr 280 
mill, dette utgjør omlag kr 87.500 pr innbygger, 
noe som er svært høyt. Dagens nivå på gjeldsbe-
lastningen er av et slik nivå at det ikke vil være 
forsvarlig å øke dette i noen særlig grad, dette 
betyr av årlige investeringer og derigjennom opp-
tak av nye lån ikke må være høyere enn netto ned-
betaling. Vi er også svært sårbare for renteøkning-
er - det vil derfor være viktig å se på den totale 
finansøkonomien med sikte på i størst mulig grad å 
være sikret mot renteøkninger. 

Dette er i høyeste grad med å danne bakteppet for 
planarbeidet i perioden. 
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FOKUSOMRÅDER OG UTREDNINGSBEHOV 
Nordkapp kommune har ingen samfunnsplan som 
kan brukes til å måle hvordan utviklingen i kom-
munen har vært i en foregående periode. Man vil 
derfor ikke kunne dra nytte av en evalueringspro-
sess som kunne gitt føringer for hvilke områder 
man bør satse på. Man har allikevel gjennom den 
kommunale planstrategien søkt å gi en vurdering 
av hvor vi står, hvor vi vil og hva bør gjøres for å 
komme dit. Vedtatt planstrategi for Nordkapp 
presenterer således en rekke av prioriteringer for 
planperioden.    

En av de største utfordringene i Nordkapp er 
manglende økonomisk handlefrihet. Planleggingen 
bør derfor bidra til å legge til rette for vekst. Stikk-
ord kan være  

- Næringsutvikling og konkurransekraft 
- Kompetansearbeidsplasser 
- Samferdsel og infrastruktur 
- Bolyst og attraktivitet 
- Folkehelse 

UTREDNINGSBEHOV 
Parallelt med utarbeidelsen av samfunnsplan vil 
det foregå utarbeidelse av kommunedelplaner som 
dekker en rekke temaer. Disse kommunedelplane-
ne skal ivareta sektorenes særskilte behov, men 
også behov som strekker seg over sektorgrensene. 
Dette gjelder temaer som folkehelse, oppvekst og 
kultur, tekniske vedlikeholdsplaner og planer for 
samfunnssikkerhet og beredskap. Det forutsettes 
at utredningsbehovene for de spesifikke temaer 
dekkes i arbeidene med tilhørende kommune-
delplaner.   

Lov om folkehelse  trådte i kraft 1. januar 2012. 
Formålet med loven er å bidra til en samfunnsut-
vikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale 
helseforskjeller. Folkehelse skal integreres i all 
planlegging. 

Universell utforming skal drøftes og nedfelles i 
kommuneplanens samfunnsdel som en gjennom-
gående føring for videre planarbeid og for sektore-
nes virksomhet.   

Det bør være et mål for satsingen i kommunen å 
undersøke hvilke behov det er i befolkningen for å 
styrke den samiske identiteten. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal gi en overord-
net føring for dette arbeidet. I tillegg skal sam-
funnsdelen dekke behovet for kunnskap om hvor-
dan utviklingen har vært i kommunene over en gitt 
periode. En kvantifisert gjennomgang av relevant 
statistikk for å belyse hva utviklingen kjennetegnes 
av, vil være en svært nyttig utredning som vil inngå 
i planprosessen(e).  

Det vil også være nødvendig, så langt det er mulig, 
å utrede hvilke konsekvenser en større industriut-
bygging vil få for kommunen, både som samfunn 
og som organisasjon.           

AREALDELEN 
Samfunnsplanen legger føringer for arealdispone-
ringen i kommuneplanen. Arealdelen med kart og 
bestemmelser har en spesielt viktig rolle for å rea-
lisere uttalte mål i Nordkapp. Den er juridisk bin-
dende. Dette betyr at bestemmelser og kart vil 
styre fremtidig arealutvikling.  

I vedtak av den kommunale planstrategien fremgår 
det at revisjon/rullering av arealdelen skal ha opp-
start i 2013. Planstrategien slår videre fast at med 
dagens bemanning og kompetanse vil det være 
nødvendig for Nordkapp kommune å kjøpe betyde-
lige eksterne tjenester for å få utarbeidet prioriter-
te planoppgaver.  

Arealdelen utarbeides i etterkant av samfunnsde-
len. Målene i samfunnsdelen gjenspeiles i de valg 
som gjøres i arealdelen. Arealdelen vil avsted-
komme innspill fra private aktører. Det er av stor 
viktighet at slike innspill kommer frem gjennom 
arbeidet med arealdelen. 

Selv om arealdelen utgikk 2011 er det fortsatt den 
som gjelder. Ved vedtak av samfunnsdelen må det 
vurderes hvilke endringer dette vil medføre i for-
hold til arealplanen. Kart og bestemmelser utar-
beides i hht Plan- og bygningsloven. Vedtatt plan-
strategi gir de arealmessige prioriteringer.  
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AREALINNSPILL     
Kommunen vil legge opp til en korrekt og dekken-
de prosess i forhold til innspill til arealdelen. Kom-
munen vil også legge noen føringer for innspillenes 
form og innhold:  

Fritidsboliger  
Samfunnsdelen skal ta for seg nye områder, samt 
utvidelse og fortetting av eksisterende områder. 
Erfaring viser at det er helt nødvendig at det er 
innregulert tilførselsvei inn i hytteområdene. Are-
alknapphet tilsier samarbeid med nabokommuner. 
Formålet er å gi et økt og bedre tilbud til Nord-
kapps befolkning, ikke minst sett i lys av den stra-
tegiske tenkingen rundt utnyttelse av Sarnesfjor-
den i petroleumssammenheng.  

BOLIG 
Samfunnsdelen må legge føringer for en plan for 
nye boligfelt. Slik situasjonen er i dag er det mangel 
på adekvate områder for boligbygging. Dette vil 
mest sannsynlig bli et økende problem i nær frem-
tid. Foruten tiltak for fortetting av sentrum, er det 
vanskelig å se hvordan økt etterspørsel etter bolig-
tomter kan møtes innenfor dagens reguleringer.  

Det er et viktig mål for planlegging i byregioner å 
sikre tilstrekkelig boligutbygging. Det bør derfor 
settes opp et arealregnskap i kommuneplanens 
samfunnsdel som avklarer arealbehov og arealre-
serve for blant annet boliger, og setter opp mål for 
utbyggingsvolum og mønster. 

I utarbeidelsen av samfunnsdelen bør behovet for 
kommunalt disponerte boliger kartlegges. Det er 
viktig at kommuneplanens samfunnsdel behandler 
langsiktige utfordringer knyttet til arealbehov for 
pleie- og omsorgstjenester, og at slike tilbud finnes 
i gode bomiljø som er universelt utformet.   

   

HONNINGSVÅG SENTRUM   
Reguleringsplan for Honningsvåg sentrum er fra 
1997 og moden for oppdatering. Det er behov for 
et sterkt fokus på sentrumsutviklingen, ikke minst i 
reiselivssammenheng. Ny forretningsstruktur gjør 
at boligbygging i sentrum bør gis en vurdering, 
samt frigjøring av areal til næringsformål. Ny sent-
rumsplan utarbeides som områdeplan.  

Næring 
Det er behov for nye næringsområder i kommu-
nen. Dette gjelder for sentrum som nevnt ovenfor, 
men også for fiskeværene i kommunen. Nærings-
etableringer vil i mange tilfeller føre til behov for 
oppgradering av infrastruktur; bedre veier, snu- og 
parkeringsplasser m.m. Dette skal utredes i areal-
planleggingen. Avsnittet om arealregnskap under 
”bolig” gjelder også for næringsområder. 

KRAV OM KONSEKVENSUTREDNINGER AV KOM-

MUNEPLAN 
Plan- og bygningslovens § 4-2 knyttes til arealde-
len: planbeskrivelse med mål og hovedinnhold, 
samt konsekvensutredninger. Formålet med kon-
sekvensutredninger er å belyse planens virkninger 
på miljø og samfunn. Den endelige plan skal ha 
utarbeidet en planbeskrivelse som gjør rede for 
planens samlede virkninger. 

Arbeidet med kommuneplanen forutsettes å bygge 
på kjent informasjon. Det kan også være behov for 
å innhente ny kunnskap. I tillegg vil prosessen i seg 
selv fremskaffe mye nyttig informasjon. 

Omfanget av utredninger og undersøkelser i for-
bindelse med arealdelen vil først bli klargjort når 
arealdelen lages.    
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HANDLINGSDELEN 
Plan- og bygningsloven setter krav om at sam-
funnsdelen skal ha en handlingsdel. Det samme 
gjelder for kommunedelplaner for tema- eller virk-
somhetsområder. Handlingsdelen kan dermed 
både være en helhetlig handlingsdel i tilknytning til 
kommuneplan, og enkeltstående handlingsdeler i 
tilknytning til delplaner.  

Handlingsdelen skal vise kommunens prioriteringer 
og hva kommunen skal arbeide med i løpet av de 
neste fire år eller mer. Handlingsdelen angir res-
sursfordeling og spesifiserer resultatmål og/eller 
tiltak som er tenkt gjennomført for å følge opp 
målene i kommuneplanen. Handlingsdelen er såle-
des et viktig strategisk verktøy som kan brukes til å 
sikre gjennomføring av kommunens samfunnsdel. 

Plan- og bygningsloven åpner opp for muligheten 
for at planleggingen av den daglige drift og priori-
tering av tjenesteområdenes tiltak i økonomiplan-
perioden kan samordnes med gjennomføringen av 
handlingsdel til kommuneplanen. Kommunen kan 
derfor velge å la tjenesteområdenes årsbudsjett og 
økonomiplan etter kommunelovens kapittel 8 inn-
gå i handlingsdelen. 

Kommunen er pålagt å gjøre årlige vedtak om opp-
datering av kommuneplanens handlingsdel. Dette 
samsvarer med plikten etter kommunelovens § 44 
som stiller krav om at økonomiplanen skal rulleres 

årlig. Når arbeidet med kommuneplanens hand-
lingsdel og økonomiplan integreres forutsettes det 
at kravene i både plan- og bygningsloven og kom-
muneloven etterleves. Det er et krav at planleg-
gingen skal skje innenfor kommunens økonomiske 
rammer.  

Ved utarbeidelse av handlingsdelen vil det økono-
miske handlingsrommet i kommunen gjøre at det å 
prioritere konkrete tiltak uten å vite budsjettforut-
setningene er en utfordring. Det er derfor viktig å 
få på plass gode rutiner for mål-, økonomi- og 
ressursstyringsprosessene. Samfunnsdelen skal ta 
stilling til hvordan dette er tenkt løst.  

Det er viktig at kommunen utvikler et mål- og sty-
ringssystem som er tilpasset Nordkapp kommune.  
Systemet bør imidlertid ha en klar sammenheng fra 
overordnet kommuneplan, handlingsdel, økono-
miplan og ned til virksomhetsplan for de enkelte 
enheter. Handlingsdelen bygges opp ved å vise en 
klar sammenheng mellom samfunnsdelens visjo-
ner, mål og strategier. Oppbyggingen av handlings-
delen kan med fordel avhenge av innretningen på 
samfunnsdelen.  
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PLANPROSESSEN 

ORGANISERING AV PLANARBEIDET 
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil 
pågå ut 2013. Planarbeidet organiseres som pro-
sjekt med arbeidsgruppe, referansegrupper og 
styringsgruppe. Rådmannens ledergruppe med 
kommuneplanelegger er arbeidsgruppe. Fast ut-
valg for plansaker (PLU) er styringsgruppe. Refe-
ransegrupper er råd og utvalg og administrativt 
ansatte. 

Kommunens administrasjon er ansvarlig for arbei-
det i tett samarbeid med politikere, andre myndig-
heter, innbyggere, næringsliv, foreningsliv og and-
re. Kommunen legger til rette for bred og aktiv 
medvirkning. 

OPPLEGG FOR MEDVIRKNING 
Plan- og bygningsloven legger stor vekt på med-
virkning i kommuneplanleggingen, særlig overfor 
grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som 
barn og unge. Opplegg for medvirkningsprosessen 
ses i sammenheng med omfanget av kommune-
planrevisjonen og hvilke tema samfunnsdelen tar 
opp. Medvirkning rettes primært mot kommunens 
innbyggere. Andre kommuner i regionen, overord-
nede instanser og sektormyndigheter er viktige 
parter i arbeidet med samfunnsdelen og bør i den 
grad det er relevant trekkes aktivt med i planpro-
sessen.  

Kommunen er gjennom Plan- og bygningsloven (§ 
3-1 c) pålagt å sikre naturgrunnlaget for samisk 
kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Det er 
derfor viktig å ha løpende og direkte kontakt med 
samiske interesser i prosessen. Dersom det er 
nødvendig bør det skje gjennom oppsøkende virk-
somhet.   

KUNNGJØRINGER 
Kommunens hjemmeside og lokal media vil være 
de viktigste informasjonskilder for politiske møter, 
informasjons- og temamøter.  

POLITISK PROSESS 
Plandokumenter som omfattes av Plan- og byg-
ningsloven gis en politisk behandling før de legges 
ut på høring og for endelige vedtak. 

De politiske utvalgene deltar i utarbeiding av dis-
kusjonsgrunnlag og informasjons- og temamøter 
for sine respektive saksfelt. 

OFFENTLIG HØRING 
Planprogram og planforslag legges ut på høring og 
sendes spesielt til statlige, regionale og sektor-
myndigheter og nabokommuner.  

PLANFORUM 
Formelle høringsparter, statlige, regionale og sek-
tormyndigheter og nabokommuner inviteres til 
planforumsmøter ved oppstart av hver høringspe-
riode.  

INFORMASJONSMØTER  
Det skal avholdes informasjonsmøter som innled-
ning til hver fase i planarbeidet (jf fremdriftsplan). 
Disse skal være åpne for alle. 

UTARBEIDING AV DISKUSJONSGRUNNLAG FOR 

TEMAMØTER 
Utvalgte grupper av innbyggere, organisasjoner og 
andre inviteres til å bidra for å belyse spørsmål og 
komme med innspill for å sette kommuneadminist-
rasjonen i stand til å uarbeide diskusjonsgrunnlag 
for temamøter. Politikere deltar. 

TEMAMØTER 
I tilknytning til de ulike tema i samfunns- og areal-
delen skal det bli arrangeres temamøter før og når 
planforslagene foreligger. Temamøtene er åpne for 
alle. Unge inviteres spesielt. Møtene skal ha klare 
problemstillinger og være dialogrettet slik at de 
kan gi viktige innspill til den videre prosessen med 
kommuneplanen. Politikere deltar. 

Kommunen ønsker å nå flere og andre innbyggere 
enn de man vanligvis forventer vil delta på tradi-
sjonelle temamøter. Det bør derfor finnes adekva-
te metoder for å nå også disse.  
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FRAMDRIFTSPLAN 

MILEPÆLSPLAN  
Følgende milepælsplan gjelder for samfunnsdelen. 
Kommunedelplaner vil så langt det er praktisk 
mulig bli revidert/utferdiget parallelt med sam-

funnsdelen. Oppstart av arealdelen vil skje i løpet 
av høsten 2013. 

   

ÅR 2012 2013 14 
MÅNED nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan 

Varsling av oppstart - For-
slag til planprogram                               

Høring forslag planprogram                               
Behandle innspill og fast-
sette planprogram                               
Utredningsarbeid og plan-
prosessforberedelser                               

Temamøter                                
Utarbeidelse av forslag til 
plan                               
1. gangs behandling forslag 
til plan                               
Offentlig ettersyn av forslag 
til plan                               
Sluttbehandling av plan og 
kunngjøring                               

  

FORMELLE HØRINGSPARTER 
- Politiske partier 
- Kommunens virksomheter og foretak 
- Skoler 
- Barnehager 
- Rådet for funksjonshemmede 
- Eldrerådet 
- Menighetsrådet 
- Nordkapp pensjonistforening 
- NFU 
- NHF 
- Nordkapp boligbyggerlag 
- Nordkapp idrettsråd 
- Repvåg kraftlag 
- FFR 
- Nordkapp reiseliv 
- Finnmarkseiendommen 

- Nordkapp maritime fagskole og videregå-
ende skole 

- Nabokommuner 
- Fiskeridirektoratet 
- Finnmark fylkeskommune 
- Sametinget 
- Fylkesmannen i Finnmark 
- Statens vegvesen 
- Avinor 
- Reinbeitedistrikt 16 – Karasjok vest 
- Husbanken 
- Kystverket 
- Vestfinnmark politidistrikt 
- Lensmannen i Nordkapp 
- Grende- og bygdelag i Nordkapp 
- Velforeninger 
- Hytteforeninger 
- Idrettslag 
- HHI 
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