
Planprogram for Strategisk næringsplan 2016-2025 

 

1. Formål med planarbeidet 

 
Planarbeidet skal tydeliggjøre det kommunale handlingsrommet innenfor næringspolitikken. En 

oppdatert og aktuell strategisk næringsplan (SNP) vil være et viktig styringsverktøy for politikere og 

administrasjon i Karlsøy kommune med tanke på bl.a. prioritering og bruk av kommunens 

næringsfond. 

Status, utviklingstrekk og utfordringer innenfor næringslivet i Karlsøy kommune og regionen skal 

beskrives fram mot 2025. 

Planarbeidet skal konkludere i framtidig næringspolitikk for Karlsøy kommune, med mål, strategier, 

(tiltak og virkemidler) for perioden 2016 – 2025. 

 

2. Rammer 

 
Kommunal forankring 

Kommunestyret vedtok ifm BØP behandlingen 17.12.14 at arbeidet med strategisk næringsplan skal 

gies prioritet i 2015.  Strategisk næringsplan er også med i Kommunal planstrategi, vedtatt av 

kommunestyret 17.01.2013. 

Rådmannens forslag til planprogram forelegges nå formannskapet til godkjenning og fremlegges i 

første kommunestyre til orientering. 

Arbeidet med den nye næringsplanen vil foregå parallelt med gjennomføringen av planprosessen for 

regional kystsoneplan. Likeledes vil prosjektet "Tromsøregionen – samspill og regional vekstkraft" ha 

en del tangeringspunkter med et strategisk orientert næringsarbeid. Arbeidet i omstillingsprogrammet 

danner grunnlag for arbeidet med strategisk næringsplan. 

Spesiellt prosjektet «Etter omstillingen» skulle danne grunnlag for videreføring av arbeidet i 

omstillingsprosjektet ift bedrifter og næringsliv i kommunen samt samhandlingen mellom næringsliv 

og kommunen. Dette prosjektet ble ikke gjennomført i omstillingsprogrammet blant annet pga sykdom 

og flere uheldige omstendigheter. Kommunen bør i samarbeid med styret for omstillingsprosjektet 

besørge at dette delprosjektet blir fullført og at omstillingsmidlene kan brukes til dette plan og 

analysearbeidet. 

 

Regionale planer 

Det finnes en rekke både fylkeskommunale og interkommunale planer som må hensyntas i arbeidet 

med strategisk næringsplan. For eksempel: 

 

 

 
 Fylkesplan for Troms  

 Regional planstrategi for Troms  

 Havbruksstrategi for Troms  

 Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen  

 Reiselivsstrategi for Troms 

 

Nasjonale forventninger og statlige dokumenter 

Hvert fjerde år sender staten sine nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging, 

sist vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011. Verdiskaping og næringsutvikling er ett av seks 

områder som tas opp. 

 

Andre forhold 

Generell samfunnsutvikling og spesielt forhold knyttet til sysselsetting, vil være viktige ved 

utviklingen av en strategisk næringsplan for Karlsøy med et perspektiv fram mot 2025. I en situasjon 

hvor det i Norge er knapphet på arbeidskraft innenfor mange sektorer og bransjer, må også Karlsøy 



kommune fokusere på hvordan både næringslivet og det offentlige kan tiltrekke seg arbeidskraft med 

riktig kompetanse i årene som kommer. Samtidig er det viktig med nyskaping slik at det blir et 

mangfold av arbeidsmuligheter for de som ønsker å bosette seg i kommunen. 

Karlsøy kommunes rolle som næringsutvikler faller sammen med samfunnsutviklerrollen. Rollen som 

samfunnsutvikler innebærer at kommunen skal bidra til å utvikle et godt lokalsamfunn for innbyggere 

og næringslivet. Samarbeid mellom kommunen og næringslivet skaper nye muligheter for utvikling av 

samfunnet. Rollen som planmyndighet er viktig i denne sammenhengen. 

Som vertskommune for all næringsaktivitet er det sentralt at kommunen har et godt omdømme og 

utvikler bolysten. Kommunens omdømme har innvirkning på attraktivitet for nyetablerere, 

eksisterende næringsliv samt i konkurransen om arbeidskraft. Et godt utbygd skole-, helse- og 

barnehagetilbud samt attraktive boligområder er essensielt for at kommunen skal være attraktiv som 

bosted. 

 

 

3. Omfang og avgrensning 

 
Strategisk næringsplan for Karlsøy skal vedtas som en kommunedelplan etter Plan- og bygningsloven 

med tidsperspektiv 2016 – 2025. Etter plan- og bygningslovens § 4.1 kreves det at det utarbeides et 

planprogram med varsling av planoppstart. Planprogrammet skal legge rammene for hvilke temaer 

som skal belyses og drøftes i planprosessen. Det skal synliggjøres hvilken prosess arbeidet skal ha, og 

hvordan medvirkningen skal være. Strategisk næringsplan for Karlsøy skal omfatte alt næringsliv i 

Karlsøy kommune, og den skal være konkret og kortfattet og inneholde tydelige mål og strategier. 

Denne planen er strategisk, det vil si at det er mål og strategier som blir beskrevet. Årlig må det 

utarbeides en handlingsplan med konkrete tiltak som skal føre til at målene i strategisk næringsplan 

blir nådd. Finansiering av næringsutviklingsarbeid skjer generelt gjennom ordinære bevilgninger, 

prosjekt-, nettverks- og FoU-retta midler, samt øremerkede overføringer fra fylkeskommunen. 

I videre oppfølging og gjennomføring av planen vil det være viktig å sikre involvering og 

samhandlingen mellom kommunen, virksomheter/bedrifter og utviklingsaktører i Karlsøy, samt 

regionen (Tromsø og Balsfjord). 

Utviklingen av partnerskap og sikker finansiering vil være avgjørende suksessfaktorer i oppfølgingen 

av planen, som kommunestyret er eier av. 

Rådmannen/plan- og utviklingsenheten i kommunen, har det administrative ansvaret for oppfølging av 

den strategiske næringsplanen. 

Planprogrammet skal legge rammene for hvilke temaer som skal belyses og drøftes i planprosessen og 

skal synliggjøre hvilken prosess arbeidet skal ha, og hvordan medvirkningen skal være. 

 

 

 

4. Visjon og hovedmål 
 

Visjon: 
Trivsel og muligheter i et levende øyrike. 

 

Omdømme: Mulighetenes kommune 

 

Hovedmål med arbeidet: 

 

Det utformes en langsiktig strategisk næringsplan som skal; 

 

 sikre at Karlsøy framstår som en attraktiv kommune for etablert næringsliv, nye bedrifter 

og gründere/førstegangsetablerere 

 gi tydelige føringer for samhandlingen mellom det offentlige og det private på 

næringsområdet 

 



 

5. Forslag til tema/fokusområder 
 

Karlsøy kommune har naturgitte fortrinn for næringsutvikling. Blant annet har kommunen en 

kyststripe som omfatter hele 40 % av fylkets kystområder. Valg av strategier og tiltak vil 

avhenge av nasjonale rammebetingelser og regionale føringer innen bl.a. fiskeri- og havbrukspolitikk, 

landbrukspolitikk, samferdselspolitikk, næringspolitikk og boligpolitikk. Dette er forhold som påvirker 

kommunens muligheter for utvikling, og som vi må ta hensyn til i planarbeidet. 

Strategisk næringsplan vil formulere mål og strategier for de satsingsområder man kommer frem til i 

prosessen.  

 

Tema som blir berørt: 

 

 Rammebetingelser for næringslivet 

 Arbeidskraft og kompetanse 

 Fiskeri- og havbruk 

 Landbruk og nye næringer i landbruket 

 Reiseliv og opplevelser 

 Bosetting   

 Stedsutvikling og infrastruktur  

 Omdømme  

 Samhandlingen mellom det private og det offentlige (herunder regional samhandling) 

 Sekundær- og tertiærnæringene  

 

6. Planprosessen 

 
 

 

 

 

Planprosessen foreslås gjennomført ved: 

 

Fase 1: Innsamling av data, beskrive nøkkeltall og gjennomføre analyser og beregninger 

 Samhandling med omstillingsprogrammet og deres delprosjekt. 

 Intervju og motivasjon av nøkkelinteressenter. (Næringslivsledere og andre) 

 

Fase 2: Utvikling av felles ståsted i forhold til:  

 

 STATUS/NÅSITUASJONSANALYSE 

 MÅL 

 STRATEGIER 

 TILTAK/HANDLINGER 

 

Hovedarbeidet i denne fasen gjøres i to ”prosessamlinger” med nøkkelinteressentene i 

Karlsøy kommune i forhold til næringsutvikling. (20-30 deltakere) 

En todagers samling og en dagssamling med to til tre uker mellom samlingene. 

 

Fase 3: Utskrivning av første planforslag med analyser og beregninger. Behandles i   

Formannskapet/styringsgruppa som beslutter høringsutkast utsendt. 

 

Fase 4: Høringsrunde med folkemøter, nettmøter og skriftlige tilbakemeldinger fra 



            høringsinstansene.  

 

Fase 5. Politisk behandling i formannskap og endelig beslutning i kommunestyret. 

__________________________________________________________________________ 

Fase 6: Gjennomføring av planens tiltak og handlinger samt evaluering og korrigeringer. 

 

 
 

Planen foreslås å inneholde: 

 

1. Statusbeskrivelse/Ståstedsanalyse. 

Utviklingstrekk og trender beskrives. Nøkkeltall og andre faktaopplysninger 

beskrives. Swot-analyse med kritiske suksessfaktorer.  

(Hvem er vi? Hvor er vi? Hva er status hos oss nå.) 

2. Strategisk del. 

Visjon utfordres, Misjon beskrives, Verdier og overordna målsettinger utledes. 

Hvor vil vi ? Hva skal vi holde på med ?   

Strategier og strategiske tiltak. 

Hva må til for å realisere mål ? Hva må vi satse på ? Hvilke områder blir viktigst ? 

3. Handlingsplan. 

Med langsiktige og kortsiktige tiltak. 

Tiltakene beskrives med forventa resultat, organisering av tiltak(ansvar), kostnad, 

finansiering og fremdrift. 

4. Evaluering og korrigeringer. 

Planen bør revideres hvert fjerde år mens handlingsplanen revideres årlig, ifm 

budsjettbehandlingen. Målsettinger bør ha indikatorer slik at en kan måle undervegs 

om vi er på rett veg. Tiltak og handlinger må evalueres undervegs og etter at de er 

gjennomført. Hadde de forventet effekt? Oppnådde vi ønsket resultat? 

 

 

Organisering av planarbeidet: 

 

Prosjekteier: 

K-styret som gir mandat, rammer og betingelser. Saken legges frem for formannskap og 

kommunestyre. 

 

Styringsgruppe: 

Formannskapet som også deltar i intervjurunde (blir intervjuet), prosessamlingene og beslutter 

høringsutkast samt deltar i høringsmøter m.v. og lager innstilling til kommunestyret. 

 

Prosjektansvarlig: 

Rådmannen som besørger prosessen gjennomført og fremlegger forslag for 

formannskap/styringsgruppe og kommunestyre. Prosjektansvarlig har en PA-gruppe 

bestående av SL + enhetsleder Plan og utvikling samt prosjektleder som også ivaretar 

sekretariatet. 

 

Prosjektleder/sekretariat: 

Næringskonsulenten som ivaretar sekretariatet i prosjektet og besørger opplegg for intervju, 

datainnsamling, analysearbeid og tilrettelegging ifm prosessamlingene og andre møter og 

sammenkomster.  



 

Prosessleder: 

Leder prosessamlingene og lager program for disse i samarbeid med prosjektleder. Bidrar til 

utskriving av resultat fra samlingene og utkast til planforslag. 

 

Prosessdeltakere: 

Politiske representanter ved formannskapet, næringslivsrepresentanter og eventuelt andre. 

(Styringsgruppen godkjenner deltakerliste. Max. 30 stykker) 

 

Høringsdeltakere: 

Etter vanlig høringsliste. 

 

Beslutningsdeltakere: 

Formannskap og kommunestyret. 

 

Fremdriftsplan planprosess 

Fase Aktivitet Febr 15  Mars 15  April 15  Mai 15 Juni 15  Juli 15  Aug 15  Sept 15 

1 Analyser ---------------------- 

2 Prosessaml                              *            * 

3 Skriving pl                                               -------- 

4 Høring                                                       *  ------------- 

5 Behandling                                                                                  *  *  * 

 

Prosessamlinger foreslås i april, før påske (2 dg) og April/mai (1 dg). 

Ferdig og godkjent plan senest i aug.15 før gml K-styre takker av. 

 

Kostnader: 

Kjøp av tjenester ifm analyser, beregninger, prosess mv:    200.000,-kr. 

Prosessamlinger, work-shop og møtekostnader                                   80.000,-kr. 

Kostnader til møtegodtgj., reise, opphold og diett mv:                        70.000,-kr. 

Div. produksjon av materiale, adm.kostn, foredragsholdere mv          50.000,-kr. 

 

SUM kostnader       400.000,-kr. 

 

 
 
 

7. Medvirkning 
 
Berørte offentlige myndigheter 

Offentlige myndigheter som berøres mottar varsel om igangsettingen av prosessen, samtidig med at 
planprogrammet sendes ut.  
Når det er utarbeidet et forslag til strategisk næringsplan, oversendes planforslaget til berørte 
myndigheter til uttalelse.  
 
Lokale interessenter 

På samme måte som sektorinteressene, inviteres lokale interessenter til å medvirke i planprosessen 
enten med individuelle møter/intervjuer/samtaler, gruppemøter eller ved åpne møter.  
Utviklingen av en strategisk næringsplan for Karlsøy må skje i tett samarbeid med næringslivet i 



kommunen. Her vil det være nødvendig å trekke inn formelle sammenslutninger for næringslivet som 
næringsforening(er), fiskeriorganisasjoner og landbrukets organisasjoner. Det vil også være naturlig å 
arrangere møter/workshop/kreative prosesser der næringslivet inviteres, samtidig som det vil være 
nødvendig å få innspill direkte på bedriftsnivå. Det vil tidlig i planprosessen også bli tatt stilling til 
eventuelle behov for å foreta utredninger/gjennomføre undersøkelser relatert til planarbeidet. 
Materiale fra Byr prosjektet og kommunereformarbeidet utnyttes ifm analysearbeid. 
Det må avsettes midler i næringsfondet til gjennomføring av eventuelle utredninger og kreative 
prosesser. 
Kommunen forutsettes å gjennomføre interne planleggingsmøter. Det vil være minst et møte i 
tilknytning til igangsettingen og høringsperioden for planforslaget. 
Andre møter kan organiseres etter behov. I likhet med lokale møter med eksterne deltakere, kan 
interne møter også foregå som kreative prosesser. 

 
 
 
 
Vedlegg: 
- Utkast til Strategisk næringsplan for Karlsøy kommune fra 1997. Brukes som grunnlag for 

analysearbeidet og datainnhenting. 

 


