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Rådmannens innstilling 
Karlsøy kommune vedtar ny Strategisk næringsplan fra 2018-2030. 
 

Saksutredning 
 
BAKGRUNN OG LOVVERK  
 
Plan- og bygningslovens (heretter kalt PBL) legger de ytre rammene for kommunens arbeid med 
planlegging. Videre legges det føringer for planer med krav om planprogram og dets innhold (§ 4-1), 
nasjonale og regionale føringer (hhv. §§ 6-1,7-1 og 8-1), kommunal planstrategi (§ 10-1) og 
kommuneplan (kapittel 11). Etter PBL kapittel 11 er kommunen lovpålagt å ha en samlet 
kommuneplan. Virkninger av samfunnsdelen (PBL §11-3): «Kommuneplanens samfunnsdel skal 
legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og regionale myndigheters 
virksomhet i kommunen. Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av 
ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens 
økonomiske rammer». 
 
Denne utgaven av Strategiske næringsplan 2018-2030 er gitt status som en TEMAPLAN. Ved neste 
rullering vil det bli vurdert å gjøre planen om til en kommunedelplan etter plan- og bygningsloven 
(PBL) med blant annet krav om planprogram (§ 4-1). Revidering hvert 4 år. Handlingsdelen med tiltak 
rulleres årlig og sees i sammenheng med BØP. 
 
Karlsøy kommune igangsatte høsten 2016 arbeidet med en ny strategisk næringsplan. Interne 
vurderinger i kommunen, innspill fra næringslivet, samt et seminar rettet mot mulighetene innen 
marin sektor dannet grunnlaget for en bredere prosess på dette feltet. I april 2017 ble det arrangert 
en todagers workshop med bred deltakelse fra både næringsliv, politikere og administrasjonen i 
kommunen. Innspillene fra denne workshopen, sammen med en del andre data og utviklingstrekk 
danner grunnlaget for denne strategiske næringsplanen.   
  
Denne planen skal til første behandling i Formannskapet 23. august 2017. Den vil deretter bli sendt 
på offentlig høring. Den politiske sluttbehandlingen av planen gjøres i Kommunestyret i februar 2018.    
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Denne planen fokuserer på de muligheter som finnes, men også de begrensinger som eksisterer og 
som må løses for at Karlsøy kommune skal kunne møte veksten som kommer. For å lykkes, må det 
både tas strategiske grep, og det må gjøres prioriteringer. Får en gjort de riktige grepene, tilsier alle 
trender og signaler at Karlsøy kommune kan markedsføre «vekstkommunen Karlsøy» i tillegg til 
«trivselskommunen Karlsøy». Denne planen tilkjennegir forventninger om - og planer for sterk vekst 
innen næringsliv og i antall innbyggere. Den bør danne et godt grunnlag for å profilere 
«vekstkommunen Karlsøy».  Følgende nasjonale og internasjonale dokumenter understreker dette: 

 Regjeringens nordområdestrategi. «Mellom geopolitikk og samfunnsutvikling» (April 2017) 
 Stortingsmelding 22 (2016-2017): «Hav i utenriks- og utviklingspolitikken.» 
 Regjeringens Havstrategi «Ny vekst, stolt historie» Febr.2017. 
 OECD: Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), mars 2017. 

Følgende 4 hovedmål fra kommuneplanens samfunnsdel danner utgangspunkt for videre planlegging: 
 

1. Øke folketallet til 3000 innen 2030 
2. 100 flere arbeidsplasser i privat sektor innen 2030 
3. Sikre natur og miljø for fremtidige generasjoner 
4. Brukertilfredshet gjennom ansvarsbevisste medarbeidere 

 
I SNP dokumentet er det utarbeidet en statusanalyse som konkluderer hva som er de kritiske 
faktorene for Karlsøy kommune. Dette gjøres på side 8.  
Visjon og overordna mål er beskrevet på side 10. 
Fra side 11 og utover er det beskrevet fire FOKUSOMRÅDER. Under hvert fokusområde er det 
beskrevet et overordna mål og flere delmål med konkrete forslag på handlinger/tiltak som må 
gjennomføres for oppnå de ønskede resultater. 
 
Følgende fem fokusområder er foreslått: 

1. Sjømatkommunen Karlsøy 
2. Infrastruktur 
3. Reiseliv/opplevelse 
4. Bosetting og bolyst 
5. Annen næringsvirksomhet. 

 
 

 

 
Oppsummering  
 
Kommunens overordnede mål er å legge til rette for vekst i kommunens folketall med 730 
personer i planperioden.   
  
I utkast til kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2030, er det definert en klar målsetning om at 
Karlsøy kommune skal ha en befolkning på 3000 personer i 2030. Med dagens ca. 2270 innbyggere, 
betyr dette at kommunen skal vokse med vel 730 innbyggere. Dette utgjør en vekst på 32%, eller 60 
nye innbyggere i gjennomsnitt pr. år i planperioden. En forutsetning for befolkningsvekst er 
arbeidsplasser og trivsel (bolyst).   
  



 

Karlsøy kommune 
Rådmann 
 
 

Saksfremlegg 

I dag arbeider ca. 560 personer med marin matproduksjon, underleveranser til marin sektor, 
turistindustrien og med diverse tjenesteleveranser.1 I tillegg kommer arbeidsplasser innen jordbruk, 
reindrift, m.fl. Med utgangspunkt i kjente planer for marin – og offentlig sektor, samt anslag for 
turistindustrien, forventes 270 nye fulltids arbeidsplasser i planperioden, hvorav halvparten vil kunne 
komme i løpet av de første fem årene gitt fortsatt positiv utvikling innen fiskerier, oppdrett og 
turisme.2 Dette stiller store krav til kommunens tilretteleggende vilje og evne. Det vil også stille krav til 
befolkningens vilje til å se positivt på den veksten som kommer, og til å samarbeide med 
næringsinteresser for å finne gode løsninger for karlsøysamfunnene 
 
 

 
1 Se Næringsforeningen i Tromsøregionen: «Leverandørutvikling i Karlsøy», august 2017 (Rapporten er 
utarbeidet på oppdrag for Karlsøy kommune). Det er her tatt med arbeidsplasser hos Løksfjord AS som opererer 
innen samme arbeidsregion. Det er antatt ca. 60 ansatte i turistindustrien, hvorav mange er deltidsarbeidsplasser. 
Det er antatt 140 ansatte innen kategorien tjenesteleverandører, dvs. butikk, elektro, mekanisk, etc.  
2 Næringsforeningen i Tromsøregionen: «Leverandørutvikling i Karlsøy», august 2017. Her stipuleres 88 
stillinger innen oppdrett, 40 innen fangstbaserte fiskerier & produksjon, 43 innen offentlig tjenesteproduksjon og 
100 innen turistindustrien.  


