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1. Innledning
I henhold til Plan- og bygningslovens § 10-1, skal alle kommunene skal ha en kommunal
planstrategi. Formålet med planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver som kommunen
bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. Den
kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke
planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden og den skal utarbeides og vedtas minst
en gang i hver valgperiode.
Planstrategien er ikke en plan i seg selv. Den er et verktøy for å vurdere kommunens
plansystem, planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden. Planlegging skal
være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.
Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte
rettsvirkning for innbyggerne i kommunen. Det skal ikke gjennomføres en høring, slik det
gjøres i ordinære plansaker etter PBL. Forslaget skal være offentlig tilgjengelig i minst 30
dager før kommunestyrets behandling.

Bolyst
Sørreisa kommune ligger
sentralt i et regionalt
arbeidsmarked.
Bokommunen Sørreisa
skal ha gode og
tilgjengelige tjenester for
alle aldersgrupper.

Frivillig sektor, kultur og
folkehelse
Sørreisa kommune skal
ha fokus på kultur og
folkehelsearbeid. Det skal
legges til rette for det
gode arbeidet de frivillige
lag og foreninger gjør i
Sørreisa kommune.

Næringsutvikling
Sørreisa kommune skal
legge til rette for
utvikling av et variert
næringsliv.
Fortrinnene ved
beliggenhet og
naturgitte forhold skal
utnyttes.

Klima, miljø og
beredskap
Sørreisa kommune skal
ha fokus på utfordringer
knyttet til klimaendringer
og miljø. Vi skal ha en
beredskap basert på
kommunens risiko og
sårbarhetsanalyse.
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2. Kommuneplanen
Kommuneplanen er et dokument som skal omfatte alle kommunale sektorer: helse, skole,
kultur, næring, arealbruk, teknisk og samferdsel. Kommuneplanen er styrende for planlegging
i kommunen. Formålet med kommuneplanen er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i
politiske prioriteringer.
Kommuneplanen består av samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen
skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.
Samfunnsdelen tar for seg hovedtrekk i samfunnsutvikling, mens arealdelen kartlegger
fornuftig disponering av arealer i kommunen basert på de behovene som kommer frem i
samfunnsdelen. Arealdelen er et bindende dokument som anviser framtidig samfunnsutvikling
og arealbruk i hele kommunen.
Økonomiplanen skal gjenspeile de prioriteringene som kommunestyret fastsetter i sine
overordnede planer. Den utgjør handlingsdelen og henger tett sammen med det videre
arbeidet med kommuneplanen. Økonomiplan med handlingsdel for kommuneplanen skal
revideres årlig.
Kommuneplanen tar utgangspunkt i den kommunale planstrategien som er de prioriteringer
kommunestyret vil følge i valgperioden.
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, har hovedprioritet i denne perioden.

3. Bakgrunnsdokumenter
Planstrategi for Sørreisa kommune 2015-2019 «Dette er viktig for Sørreisa!» baserer seg
hovedsakelig på Planstrategi for forrige valgperiode 2012-2015. Dette var kommunens første
planstrategi.
Ved arbeidet med planstrategi for 2015-2019 er det gjort oppdateringer av statistikkmateriale
og det er tatt inn nye tema som i løpet av forrige periode har fått økt aktualitet. Som
bakgrunnsmateriale for Planstrategi for Sørreisa kommune 2015-2019 er det brukt følgende
dokumenter:
-

Statusbilde for Sørreisa kommune (2015, arkivsak 47/322)
Telemarksforsknings utredning – Kommunereformen og Sørreisa kommune (fordeler
og ulemper ved å bestå som egen kommune)
Økonomiplan for Sørreisa kommune 2015-2018 (arkivsak 14/356)
Folkehelseoversikt for Sørreisa kommune (2016, arkivsak 15/150-9)
Kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi 2015
3

-

-

Fylkesplan for Troms 2014-2025
Regionale planer:
o Transportplan 2014-2023
o Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025
o Regional plan for handel og service 2015-2024
o Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027
o Regional klima- og energistrategi for Troms 2015-2015
o Økonomiplan 2016-2019
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015)
Nasjonal transportplan 2014-2023
Bærekraftige byer og sterke distrikter (KMD, diskusjonsnotat)
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, - areal- og transportplanlegging (2014)

4. Statistikk
Folketallsveksten og spesielt økende antall eldre har konsekvenser for kommunens
økonomiske utvikling og dimensjonering av tjenestetilbudet. Antall innbyggere vil i henhold
til Statistisk Sentralbyrås prognose øke også i årene fremover mot 2035.
1925 Sørreisa 2016
2020
2025
2030
2035
0-5 år
215
234
249
249
239
6-15 år
439
413
417
440
457
16-66 år
2233
2322
2321
2345
2335
67 år +
565
622
711
755
846
Sum
3452
3591
3698
3789
3877
Modellen baserer seg på statistikkvariablene for middels nasjonal vekst (MMMM).
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Ut fra tabell ser vi blant annet at antall barnehagebarn øker jevnt. Elevtallet går noe ned, for så
å øke igjen. Aldersgruppen 16-66 er noenlunde stabil. Prognosen kan ha betydning for
utbygging av barnehage og skole. Vi ser også at antall eldre (dvs. 67+) vil ha relativt sterkt
vekst. Forebygging, samhandling og satsing på folkehelse vil påvirke de utfordringer
kommunen har som tjenesteyter til denne gruppen.
I SSB modellen for framskriving av folketallet er det ikke tatt hensyn til økt aktivitet ved
CRC Sørreisa eller eventuell annen næringsutvikling som kan tilsi øke befolkning.

5. Sørreisa som en god bokommune
I vår visjon er hovedmålet at Sørreisa skal være den beste bokommunen. Målet er
sektorovergripende og i hver kommunestyreperiode skal det i delmålene gjenspeiles hva
kommunestyret mener ved å være den beste bokommunen. Å være en god bokommune
handler for oss om:
•
•
•
•

Bolyst
Frivillig sektor, kultur og folkehelse
Næringsutvikling
Klima og miljø

6. Statusbilde
I forbindelse med kommunereformen ble det gjennomført flere utredninger av kommunens
status, utviklingstrekk og framtidsmuligheter. Det ble særlig vurdert hvordan kommunen
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ivaretar sine fire sentrale roller som tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og
demokratisk arena. Statusbildet påpekte at kommunen har en del utfordringer framover, blant
annet innen samfunnsutvikling og at kommunen er avhengig av interkommunalt samarbeid
for å løse sine oppgaver, særlig innen helse. Kommunestyret vedtok i juni 2016 at Sørreisa
kommune skal fortsette som en egen kommune, og det vil dermed bli viktig å opprettholde og
videreutvikle interkommunalt samarbeid samt å vurdere hvordan kommunens utfordringer
skal møtes.
Sørreisa vil delta aktivt også i regional planlegging innenfor de områder hvor dette er naturlig
og der det er felles utfordringer for regionen. Samhandlingsreformen, markedsføring og
profilering, bolyst, samferdsel, næringsutvikling og havner, er eksempler på slike
saksområder. Det samme vil gjelde områder hvor befolkningen kan få et bedre tjeneste- og
servicetilbud ved kommunalt og regionalt samarbeid.

7. Barn og unge i Sørreisa
Befolkningsprognosene viser en vekst i antall barn i alderen 0-5 år de nærmeste årene.
Kommunen ser allerede nå en økt etterspørsel etter plass i barnehage. Barnehageplasser
innenfor rimelig ventetid, er et av flere viktig grep for å beholde og rekruttere innbyggere.
Åpningstider som dekker brukernes behov og god kvalitet på tjenesten har også betydning.
Det er betydelig vedlikeholdsetterslep i de eldste barnehagene. For å sikre tilfredsstillende
standard av barnehagenes bygningsmasse, bør det belyses i overordnede planer hvilke
utbedringer som trengs og hvordan vedlikeholdsarbeid skal struktureres.
Per oktober 2016 ble det utarbeidet en rapport om framtidig barnehagestruktur i Sørreisa
kommune der det legges fram forsalg til hvordan antall plasser kan økes og
vedlikeholdsetterslep bedres. Basert på rapporten vedtok kommunestyret at utbygging av
barnehagene vurderes innarbeidet i investeringsprogrammet denne perioden. Det bør fortsatt
være fokus på framtidig barnehagestruktur for å kunne imøtekomme økt etterspørselen etter
barnehageplasser.
Som en konsekvens av at begge barneskolebygningene er slitte, og trenger betydelig
oppgradering for å møte dagens krav, er det gjort vedtak (2012) om at framtidig skolestruktur
skal være en felles 1-10 skole i sentrum. En står nå framfor forprosjekt knyttet til
realiseringen av dette vedtaket. Videre er det behov for felles og forpliktende planer med
tanke på å sikre trivsel og utvikling gjennom enda bedre læringsmiljø og læring. God kvalitet
på innhold og læring i skolen og barnehager er viktig også i et folkehelseperspektiv ettersom
det er klare sammenhenger mellom læringsresultater, utdanningsnivå og helse.
Det bør blant annet utarbeides en plan for utbedringer av utearealene ved kommunens
barnehager og skoler. Videre bør trafikale forhold legges til rette slik at enda flere elever kan
gå/sykle til og fra skolen.
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I tidlig barndom utvikler barn seg mer enn i noen annen periode i livet, og grunnlaget for god
folkehelse, videre læring og utvikling legges her. Barn som ikke får god omsorg og
stimulering i denne perioden av livet, kan få utfordringer senere. Kommunen må derfor
gjennom planlegging og utvikling av sitt samlede tjenestetilbud, ha «barns beste» i fokus. Å
skape gode og trygge oppvekstmiljø for barn og unge, samt forebygge vold, overgrep og
omsorgssvikt er avgjørende for barns utvikling og muligheter senere i livet. I dette arbeidet
har barnehage, skole, helsestasjon og barnevern viktige roller. For å lykkes med dette viktige
arbeidet må man sikre god kvalitet og kompetanse på disse tjenesteområdene.

8. Voksen og gammel i Sørreisa
For å kunne opprettholde et trygt og velfungerende lokalsamfunn er det viktig at alle bidrar
med sitt. I dette ligger at den enkelte tar et medansvar både for fellesskapets ordninger, ansvar
for tilrettelegging av egen bolig og deltakelse i lokalsamfunnet.
Prognosene fra SSB viser at Sørreisa vil oppleve en betydelig vekst i antall eldre i årene fram
mot 2035. Dette gjelder både for aldersgruppen 67-79 år og ikke minst for aldersgruppen 8099 år, hvor man forventer nærmest en dobling av antallet. En slik utvikling vil med all
sannsynlighet medføre økt generell skrøpelighet i befolkningen, samt flere personer som
rammes av demens. Samhandlingsreformen medfører videre et økt pasientbehandlingsansvar
ute i egen kommune.
Sørreisa kommune har relativt lav sykehjemsdekning. Dette oppveies i noen grad av at
kommunen, ut fra dagens situasjon, har et godt utbygd omsorgsboligtilbud. Med bakgrunn i
forventede utviklingstrekk, vil tjenestetilbudet til eldre bli stilt overfor et betydelig press
framover.
For å lykkes i å opprettholde et omsorgsnivå som sikrer at de eldre og gamle i kommunen vår
kan oppleve trygghet og et tilstrekkelig hjelpetilbud, er det viktig å legge til rette for at eldre
og gamle kan leve og bo utenfor sykehjem så lenge som mulig. Viktige stikkord for å lykkes i
et slikt arbeid kan være tilgjengelige og trygghetsfremmende nærmiljø, dagaktivitetstilbud,
hjemmebaserte rehabiliterings.- pleie- og omsorgstjenester, velferdsteknologi og andre
trygghetsskapende og avlastende tiltak.
Ved økt antall innbyggere forventes det etterspørsel etter rekreasjonsområder, slik som
friluftsområder, naturparker, serveringsteder, kulturelle møteplasser og m.m.
Folkehelseparken er i så måte et godt eksempel og tiltak.

Folkehelseperspektiv
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Norge har en frisk befolkning i et globalt perspektiv. Likevel har vi utfordringer; det blir flere
eldre, flere med kroniske og sammensatte lidelser og økende sosiale helseforskjeller.
I følge SSB’s prognoser vil Sørreisa ha en rimelig stabil andel voksne i yrkesaktiv alder i
årene fram mot 2035. I denne alderskategorien ser man, både nasjonalt og her i Sørreisa, en
betydelig vekst i personer som har behov for helse- og sosialfaglig bistand, på grunn av
nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og sosiale problemer.
Arbeid, inntekt og utdanning er de tre faktorene som gir størst utslag for helsa vår. I Sørreisa
har vi gjennomsnittlig utdanning og arbeidsledighet, og litt færre med lav inntekt enn
gjennomsnittet.
En av de største utfordringene for mennesker med nedsatt helse er at hverdagsaktiviteten blir
svært redusert. Å bidra til fysisk aktivitet og sunne mentale forhold for innbyggere vil være et
sentralt virkemiddel for kommunen. Gode offentlige uteområder, trygge skoleveier og
funksjonelle idrettsanlegg er aktuelle tiltak. Andre eksempel er sikring av friluftsområder og
merking av turløyper.
Sosial isolasjon og manglende støtte fra sosialt nettverk øker risikoen både for psykiske og
somatiske helseproblemer. Deltagelse i frivillig arbeid forsterker en persons sosiale nettverk
og skaper en buffer mot stress, som igjen reduserer risikoen for sykdom
Det er viktig å legge til rette for sosiale møteplasser, fysisk aktivitet og andre folkehelsetiltak
slik at framtidige helseutfordringer kan reduseres. Frivillige lag og foreninger er en ressurs på
dette området og bør være viktige samarbeidspartnere for kommunen.
Kommunens ansvar for folkehelse må framgå av samfunnsdelen i kommuneplanen, og
folkehelseperspektivet bør prioriteres i kommunens planer på alle områder. Folkehelse er
sektorovergripende og det er derfor ikke hensiktsmessig å utarbeide en egen folkehelseplan.
Frivilligsentralen skal ha en sentral plass og videreutvikles.

9. Kultur og frivillig arbeid
Sørreisa kommune har et rikt og mangfoldig kulturliv. Det er viktig både i et bokommune- og
folkehelseperspektiv, og kulturaktiviteter har stort potensiale som integreringsarena.
Kulturloven pålegger kommunen å sikre at alle skal kunne delta i og oppleve et mangfold av
kulturuttrykk, og at kommunen skal legge til rette for kulturutøvere. Det gjør vi ved egen
aktivitet og ved å bidra med lokaler, utstyr og kompetanse til andre kulturaktører.
Lov om folkebibliotek fastslår bl. at alle kommuner skal ha et folkebibliotek som skal fremme
opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjons-formidling og
ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon. Opplæringsloven § 13-6 sier
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at alle kommuner skal ha et musikk- og kulturskole-tilbud til barn og unge, organisert i
tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.
Det frivillige arbeidet utgjør et stort og uvurderlig bidrag til lokalsamfunnet med mange typer
organisasjoner og aktiviteter for alle aldersgrupper. Spesielt blir en stor del av kultur- og
idrettsarbeidet utført på frivillig basis.
Kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner på flere områder. Samarbeidet bør
systematiseres og utvikles, med sikte på styrking av frivillig sektor
Sørreisa kommune er i gang med å kartlegge og verdisette kulturminner. Arbeidet kan danne
grunnlag for både verneplan og aktivitetsutvikling knyttet til kulturminner.
Sørreisa kommune ønsker å bidra til å ivareta samisk språk og kultur og dette skal hensyntas i
kommunale planer.
Miljødirektoratet har som målsetting at kommunene skal kartlegge og verdisette viktige
friluftsområder innen 2018. Dette arbeidet er i sluttfasen i Sørreisa.
Kommunen trenger en strategi for å utvikle kultur- og fritidstilbud som favner flest mulig, og
dermed øke deltakelsen i kulturlivet. Vi mangler oppdaterte planer på alle områder innenfor
kulturfeltet.

10. Næring
Hovedmålet er et variert næringsliv som kan utvikle seg innenfor rammen av Sørreisa som
den gode bokommunen.
Næringslivet i kommunen består i all hovedsak av små bedrifter innen service og
anleggsvirksomhet. Kommunens geografiske beliggenhet gjør den attraktiv for bedrifter som
satser innenfor det regionale markedet. Videre vil kommunens tilgang til sjøarealer i
tilknytning til eksisterende industriområder, kunne bidra positiv til vekst innenfor etablerte
satsningsområder. Den regionale satsingen på blå sektor vil også medføre at kommunens
sentrale beliggenhet fremheves ytterligere.
Også for utvikling av næringslivet i tilknytning til våre dypvannskaier er Sørreisas
beliggenhet i vekstregionen Midt-Troms med sine næringsklynger viktig.
Samtidig ser vi at 50% av de sysselsatte har sitt arbeidssted utenfor kommunens grenser, og at
næringslivet i kommunen er relativt lite variert. Det har samlet sett vært en nedgang i antall
arbeidsplasser i perioden 2004-2014.
Sørreisa kommune har til nå hatt tilfredsstillende med næringsarealer, men det kan bli aktuelt
å utvide disse for å sikre videre utvikling og etablering.
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Sørreisa vil satse på Sørreisa havn og næringsområde som omfatter Øyjordneset og Gottesjord
industriområde gjennom offensiv tilrettelegging for servise- og leverandørnæringer i
tilknytning til en voksende havbruksnæring i regionen og i landsdelen, og andre
vekstnæringer i nord. Som en del av dette, vil kommunen utarbeide en havnestrategi.
Kommunen ønsker et nært samarbeid med Sørreisa næringsforening der videre utvikling av
næringslivet står sentralt.
Reiseliv

Sørreisa har potensial for betydelig vekst innenfor reiseliv og turisme. For å realisere dette
potensialet vil det imidlertid være nødvendig med et utvidet samarbeid- både intern og
eksternt.
I arbeidet med å legge til rette for nye etableringer/arbeidsplasser er det også viktig å spille på
det eksisterende næringsliv. Her finnes både kompetanse og ressurser som vil være viktige for
videre utvikling i/av Sørreisa.
Småskala reiseliv står sentralt, i perioden vil arbeidet med å løfte opp de små aktørene innen
reiselivet dermed være viktig.
Fiskeri og havbruk

Sørreisa kommune har en voksende fiskeri- og sjømatnæring. Kommunen ønsker å legge til
rette slik at næringen kan utvikle seg i positiv retning. Satsingen på havner og kaianlegg er i
så måte viktig. Videre gir Kystsoneplanen rammer for utviklingen og bruk av sjøarealene.

Landbruk

Landbruket i Sørreisa, i likhet med resten av landet, har vært gjennom store strukturendringer
de siste åra. Antall bruk er redusert, mens produksjonsarealet er omtrent det samme.
Det har vært en betydelig dreining fra melkeproduksjon til sau. Det er i dag optimisme i
næringa som gir seg utslag i at det er bygd flere nye fjøs og et par til er under planlegging.
Samt det er mye nydyrking i kommunen.
Landbruket er viktig for sysselsetting i kommunen, står for betydelig verdiskapning og er en
viktig premiss for et vellykket reiseliv, og for servicenivået og bosettingsmønsteret i
kommunen. Sist men ikke minst er matproduksjonen viktig for matsikkerhet og mulighet for å
få tak i kortreist og miljøvennlig mat. Det er derfor viktig å legge til rette for å opprettholde
og øke sysselsettingen i landbruket.

Reindrift
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Aktører innen reindrifta i Sørreisa har satset offensivt. Det er en betydelig kjøttproduksjon, og
det drives også et EU-godkjent reinslakteri med foredlingsbedrift. Slakteriet kjøper og slakter
rein fra store deler av Troms og til dels fra Vest-Finnmark.
De aktuelle reinbeitedistriktene for reindrifta i Sørreisa er Fagerfjell og Hjerttind, som
strekker seg over flere kommuner. Med bakgrunn i de endringer som er varslet knyttet til
reinbeitekonvensjonen vil næringa stå i fare for å miste 2/3 av vinterbeitene. Dette vil gi store
konsekvenser for drifta.
Reindrift er ikke bare kjøttproduksjon. De samiske familiene som står for reindrifta er også
viktige bærere av samisk tradisjon, kultur og språk.
Kommunen vil bidra til en god dialog mellom reindriftsnæringa, offentlige myndigheter og
lokalsamfunnet. Denne viktige næringa skal kunne videreføres, utvikles, og fortsatt være gode
representanter for samisk tradisjon, kultur og språk.

Forsvaret

Forsvaret har over lengere tid vært en meget viktig arbeidsgiver i Sørreisa kommune.
Luftforsvarets stasjon Sørreisa inkluderer Lstn Sørreisa. Dette medfører at det blir flere
kompetansearbeidsplasser i kommunen. Stasjonen vil også være kontaktpunktet på
kommunalt nivå innen sivilt-militært samarbeid. For kommunen er det viktig å bidra der vi
kan til å videreutvikle og styrke Luftforsvarets stasjon Sørreisa som nasjonalt
kompetansesenter for luftovervåking og kontroll av luftstridsmidler. Kommunen ønsker å
tilrettelegge for både personell og medflyttere på en god måte. Årshjulet for samhandling
mellom Lstn Sørreisa og kommunen synliggjør tiltakene og samarbeidsarenaene.

11. Samfunnssikkerhet- beredskap og kriseplan
I løpet av 2015-2016 ble det i samarbeid med Fylkesmannen utarbeidet og vedtatt Helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) med oppfølgingsplan, som erstattet
Beredskapsplan fra 1998. Den helhetlig ROS-analyse omhandler kartlegging, systematisering
og vurdering av sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og
hvordan disse kan påvirke kommunens daglige virke, tjenesteleveranse og befolkning. Den tar
også for seg vurderinger av tiltak for klimatilpasning og beredskap for krisehåndtering.
Oppfølgingsplanen prioriterer tiltak i følgende kategorier: forebyggende tiltak, tiltak for å
styrke beredskap og håndteringsevne, tiltak for å øke kunnskap og tiltak med forslag til mer
detaljerte analyser og planer på enkeltsektorer/områder. Tiltakene følges opp i
kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan.
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Overordnet beredskapsplan er under revidering og skal ferdigstilles tidlig 2017.

12. Veier og trafikksikkerhet
Kommunens trafikksikkerhetsplan skal ha en full gjennomgang.
Alle trafikksikkerhetsmessige tiltak i kommunen skal framgå av planen. De fleste tiltakene er
det mulig å søke om tilskudd til, men de må framgå av planen og den må være oppdatert. Det
blir ikke gitt tilskudd dersom tiltaket ikke er knyttet til planen.
Planen skal ikke bare omfatte kommunale veier, men også hvilke ønsker kommunen har når
det gjelder for eksempel bygging av gangveier langs fylkesveier. Trafikksikkerhetsplan skal
også ta høyde for påbegynt planlegging/vegløsninger i forbindelse med ny skole i sentrum.
Kommunen har ansvar for mer enn 40 km veger. En god del av disse veiene har stort behov
for opprusting/oppgradering.

13. Kommunikasjon
Sørreisa kommune har pr. dagens dato et godt utbygd fibernett som dekker hele kommunen.
Det gjør kommunen attraktiv for bosetting og næringsliv. Spesielt er det interessant for
bedrifter og organisasjoner som trenger stabilitet og høyere kapasitet på sine linjer. God
fiber/nett dekning gir store muligheter til etablering av bedrifter som leverer sine tjenester via
nett og som dermed ikke er avhengig av bare lokale kunder. Generelt forenkler det
kommunikasjonsmulighetene på alle nivåer.
Sørreisa kommune skal utvikle en plan for å ta i bruk moderne teknologi i
tjenesteproduksjonen.

14. Miljø, klima og transport
Det som gjelder kollektivtransport i kommunen ser ut til å trenge betydelig forbedring.
Forbedringer angår både bærekraftig ruteplanlegging (tett samarbeid med Troms
fylkestrafikk) og universell utformet bussholdeplasser.
Ifølge Regional klima- og energistrategi for Troms 2015-2025 har transportsektoren størst
CO2 utslipp i Troms. Dette forklarer godt hvorfor staten stiller krav til samordnet areal- og
transportplanlegging og stor fokus for etablering for gang- og sykkelveier i hele landet.
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Samordnet areal- og transportplanlegging handler om først og fremst helhetlig ruteplanleging
og bærekraftig etableringer av transportknutepunkter rundt tettutbygde områder.
Sørreisa kommune ønsker å ha bedre kollektivtransport-tilbud og det skal satses på
bærekraftig utvikling i klima og transportsektoren.
Klima og miljø skal hensyntas i kommunale planer – særlig i arealdel og senere i delplaner.

15. Boligutvikling
Dersom Sørreisa ønsker å være en utviklingskommune, det vil også si - den beste
bokommune, som trekker til seg ny befolkning, må det blant annet avklares hvilken arealbruk
kommunen skal ha de nærmeste årene og på lang sikt.
For eksempel vil ikke de eksisterende boligfeltene dekke det framtidige behovet. Det er derfor
helt avgjørende at det settes av arealer til boligbygging, i form av nye boligfeltsområder
(inkludert barnehager og lekeplasser). Så langt er det kartlagt behovet for minst 100 boliger
(samlet behov) i nærmeste framtid.
I arbeidet med boligutvikling ønsker Sørreisa kommune å sette et sterkt fokus på universell
utforming og estetikk.
Universell utforming fremheves som en del av rammeforutsetningen/verdikriteriet i alle
planer og tiltak i Sørreisa kommune. Universell utforming skal være et overordnet prinsipp i
all planlegging, tilrettelegging og tjenesteleveranse. Sektoransvarsprinsippet ligger til grunn
ved at ansvaret for å følge opp tiltak ligger innenfor de enkeltes faglige ansvarsområde.
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte
interesser og styresmakter.
Sørreisa kommune vil etterstrebe et utbyggingsmønster som støtter opp under eksisterende
infrastruktur og tjenester, og som ikke øker transportbehovet.

16. Planarbeid
For å kunne nå målet om å bli den beste bokommunen, vil kommunestyret at følgende planer
prioriteres i perioden:
-

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Sentrumsplanen
Reguleringsplan for ny skole
Rekrutteringsplan - nødvendig kompetanse til de ulike sektorer
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Oversikt over gjeldende planer i kommunen og planer under arbeid
Planens navn

Vedtatt

Ansvarlig for
utarbeidelse

Arkivsak/
saksnr.

Overordnede langsiktige kommuneplaner
Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-1015

2011

Teknisk og planlegging

11/945

Planprogram for kommuneplanen 2016-2026

Ikke
vedtatt

Teknisk og planlegging

15/153

Kommuneplanens samfunnsdel med handlingsdel

1993

Teknisk og planlegging

Kommuneplanens arealdel

1993

Teknisk og planlegging

Kommuneplanens samfunnsdel

k.2017
2018

Kommuneplanens arealdel

k.2017/
2019

Rådmannens stab
Teknisk og planlegging
Teknisk avdeling

Overordnede kortsiktige dokumenter
Handlingsprogram med økonomiplan og budsjett

Årlig

Rådmannens stab

14/356

Årsmelding med årsregnskap og årsberetning

Årlig

Rådmannens stab

14/188

Kommunedelplaner
Delplan Straumen (arealplan)

1993

Teknisk og planlegging

Delplan Hemmingsjord (arealplan)

2006

Teknisk og planlegging

Delplan Reinelv (arealplan)

1993

Teknisk og planlegging

Kystsoneplan (2 delplaner) (Mulig revidering i 2017/18)

2015/
2016

Teknisk og planlegging

03/889

12/196

Beredskapsplaner
Overordnet beredskapsplan

2013

Rådmannen

Hovedplan avløp

1994

Teknisk og planlegging

Hovedplan vann

1994

Teknisk og planlegging

Saneringsplan avløp

1994

Teknisk og planlegging

12/758

98/9162
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Helse og sosialberedskap

2017

Helse- og sosial

13/799

Smittevernplan

2016

Rådmannens stab

14/684

Beredskapsplan vann

jevnlig
oppdatert

Teknisk og planlegging

Beredskapsplan Bjørgatunellen

2014

Statens Vegvesen

Plan for ansatte ved bearbeiding etter kriser

2004

Helse- og sosial

14/204

Atomberedskapsplan

2014

Interkommunalt

14/204

Andre planer
Energi og klimaplan 2010-2013

2010

Teknisk og planlegging

08/173

Helse og omsorgsplan

20172018

Helse- og sosial

07/241

Oppfølgingsplan helhetlig ROS

2016

Rådmannen

15/723

Plan for Den kulturelle skolesekken

20102013

Oppvekst og kultur

11/946

Kompetanseplan helse- og omsorgstjenesten

20132017

Helse- og sosial

13/131

Plan for idrett og friluftsliv

2012

Oppvekst og kultur

12/538

Trafikksikkerhetsplan 2013-2016

2013

Teknisk og planlegging

12/824

Boligsosial handlingsplan 2013-2017

2013

Rådmannens stab

12/591

Næringsplan (kommuneplan for næring)

2008/
k.2017
2015

Rådmannens stab

12/712

Rådmannens stab

15/720

Kommunal handlingsplan for anerkjennelse og
ivaretakelse av veteraner og deres familier
Boligpolitisk handlingsplan

k. 2017

Årshjul for samhandling mellom Forsvaret og
vertskommunen

2017

Rådmannens stab

Kompetanseplan barnehagene

20152017

Oppvekst og kultur
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Reguleringsplaner
Reguleringsplan boligfelt Hemmingsjord

2016

Teknisk enhet

Hestodden

2009

Teknisk enhet

08/226

Nordstraumen sentrum (rema 1000)

2009

Teknisk enhet

08/495

Liene hytteområde – Hytteplan 16/11

2008

Teknisk enhet

07/17207/595

Sandbakken hyttefelt

2007

Teknisk enhet

07/315

Krogstad Hytteområde 17/6

2007

Teknisk enhet

07/465

Nordstraumen hytteområde – Hytteplan 16/7, 59

2007

Teknisk enhet

07/172

Langhaugen

2007

Teknisk enhet

07/133

Straumen kirkegård, brekka

2007

Teknisk enhet

07/851

Øyjordnes2

2007

Teknisk enhet

06/150

Småbåthavn Gammelheimskjæret

1996 ?

Teknisk enhet

Kollenveien Nord

2003

Teknisk enhet

Moeng Gnr 1 bnr 31

2002

Teknisk enhet

Nordstraumen boligfelt

1998

Teknisk enhet

Nordstraumen sentrum

1994

Teknisk enhet

Myrseth Øvre

1990

Teknisk enhet

Bakkejord Øvre

1989

Teknisk enhet

Sørstraumen

1989

Teknisk enhet

Storneset

1985

Teknisk enhet

Elvelund

1984

Teknisk enhet

Engslettveien

1982

Teknisk enhet

Sørstraumen Vest _Brekka

1982

Teknisk enhet

Øyjordneset Syd og Øyjordneset Nord

1982

Teknisk enhet

Fredlund 26/61

1981

Teknisk enhet

Gang- og sykkelveg Herredshuset - Samvirkelaget

1979

Teknisk enhet

03/605
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Gang- og sykkelveg Nordstraumen - Nordgård

1979

Teknisk enhet

Nordgård Boligområdet

1977

Teknisk enhet

Kapellområdet

1977

Teknisk enhet

PEDERSENPLANEN

1961
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