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VEDLEGG 1 Evaluering av kommunal planstrategi 2016-2019 
 

Dette er en kort evaluering av kommunal planstrategi 2016-2019. Den viser status på planene i 

planstrategien per 01.11.2019. Den viser at det har vært vanskelig å gjennomføre planarbeid i 

henhold til tidsplanen som ble satt. I kommende planstrategi bør man grundig vurdere hvilket 

ambisjonsnivå man skal legge seg på, med tanke på de to foregående planstrategiene som kun har 

hatt en gjennomføringsgrad på om lag 30 % av antall planer. 

Det ble vedtatt å utarbeide 15 planer i kommunestyreperioden. Av disse 15 planene har 5 blitt 

ferdigstilt, og kun én av disse planene har blitt ferdigstilt i henhold til planlagt ferdigstillelse. Dette er 

alkoholpolitiske retningslinjer. Dette er noe kommunen er pålagt å ha, sammen med helhetlig ROS. 

Det er mange årsaker til at planene som er vedtatt utarbeidet ikke har blitt sluttført, men den 

dominerende årsaken er nok mangel på ressurser. I utgangspunktet var det ikke satt av ekstra 

ressurser, men de var tenkt å lages på toppen av normal drift. I del tilfeller har da planarbeid blitt 

nedprioritert til fordel for lovpålagte oppgaver som kommunen har, eventuelt saksbehandling som 

genererer inntekter (eksempelvis reguleringsplanbehandling). Det er av stor betydning at planene 

utarbeides av fagområdene som senere skal arbeide ut ifra planene, noe som begrenser hvem som er 

aktuelle for utarbeidelsen av planene. I tre av tilfellene er det frikjøpt ansatte for å gjøre 

skrivearbeidet (kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, strategisk plan for helse, 

omsorg og velferd, og strategisk oppvekstplan). Dette ble gjort en tid etter at man innså at 

planarbeidet ikke lot seg gjennomføre på toppen av normal drift. Når det gjelder havneplan, er det 

der ikke igangsatt arbeid med planen, men det er jobbet med utfordringene på andre måter enn 

gjennom en plan. Dette har ført til at deler av planbehovet er dekket, men ikke synliggjort gjennom 

plan.  

Kommunal planstrategi 2026-2019 kan synes å være svært optimistisk med tanke på tidsperspektiv. 

En stor andel av planene var tenkt å igangsettes samme år som planstrategien ble vedtatt. Det viste 

seg å være vanskelig å overholde dette. En del planarbeider ble startet opp internt, men av ulike 

årsaker, ble prosessene kraftig forsinket. Manglende ressurser i form av personer som jobber med 

planene var den dominerende årsaken, men også forsinkelser i politiske behandlinger har ført til 

utsettelser (eksempelvis føringer for byplan Kirkenes). 

 

Vedtatte planarbeid med status per 01.11.2019 
Nedenfor presenteres tabeller med vedtatte planer i kommunal planstrategi 2016-2019 med status 

per 01.11.2019. Det ble vedtatt å utarbeide 15 planer i kommunestyreperioden, kun 5 ble 

gjennomført i løpet av perioden. 

Plantype Planlagte planarbeider Fullførte/vedtatte planer 

Arealplaner 2 1 

Kommunedelplaner (verbale) 7 2 

Tema- eller sektorplaner 6 2 

Sum 15 5 

 

Grønn: Vedtatt i henhold til 
tidsplan 

Gul: Vedtatt, men forsinket Rød: Plan ikke ferdigstilt, men 
planarbeid kan være igangsatt 
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Nye planer 2016-

2019 

Plantype Planlagt 

oppstart 

Planlagt 

ferdig 

Status (per 01.11.2019) og 

kommentar 

Arealplaner   

Kommuneplanens 

arealdel 

Kommuneplan  Vår 

2016 

Arealdelen ble vedtatt 

14.02.2018 

Byplan Kirkenes Kommunedelplan 2016 2017 Planarbeid er igangsatt, 

planprogram fastsatt 28.08.2019  

Kommunedelplan 

Strategisk 

næringsplan 

Kommunedelplan 2016 2016 Strategisk næringsplan ble 

vedtatt 12.06.2019 

Strategisk 

oppvekstplan 

Kommunedelplan 2016 2017 Planarbeid er igangsatt, 

planprogram fastsatt 13.12.2017 

Strategisk 

Omsorgsplan 

Kommunedelplan 2016 Vår 

2017 

Planarbeid er igangsatt, 

planprogram fastsatt 29.08.2018 

Kommunedelplan 

for idrett og fysisk 

aktivitet 

Kommunedelplan 2016 2017 Kommunedelplan for fysisk 

aktivitet, idrett og friluftsliv ble 

vedtatt 31.10.2018 

Hovedplan for vei 

og trafikk 

Kommunedelplan 2016 2017 Planarbeid er ikke formelt 

igangsatt, kun intern oppstart 

Hovedplan vann Kommunedelplan 2017 2019 Planarbeid er ikke formelt 

igangsatt, kun intern oppstart 

Hovedplan avløp Kommunedelplan 2017 2019 Planarbeid er ikke formelt 

igangsatt, kun intern oppstart 

Tema- eller sektorplaner 

Energi- og 

klimaplan  

Temaplan 2017 2018 Planarbeid er ikke igangsatt 

Boligpolitisk 

handlingsplan 

Temaplan 2016 2017 Planarbeid er igangsatt 

Digitaliseringsplan Temaplan 2016  Planarbeid er ikke igangsatt 
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Helthetlig ROS 

(lovpålagt) 

Temaplan  2016 2016 Helhetlig ROS ble vedtatt 

13.06.2018 

Alkoholpolitisk 

handlingsplan 

(lovpålagt) 

Tema 2015 2016 Alkoholpolitiske retningslinjer 

2016-2020 ble vedtatt 

27.04.2016 

Havneplan  Sektorplan  2017  Planarbeid er ikke igangsatt, men 

det har blitt jobbet på andre 

måter med utfordringene 

 

 


