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1.1  Hvorfor utarbeide planstrategi?  
En planstrategi inneholder en beskrivelse av hvilke strategiske valg som skal 
prioriteres.  
Planstrategi er lovbestemt etter plan og bygningsloven § 10-1. I henhold til 
loven skal ”Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest 
innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 
Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet 
til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden” .  
 
Planstrategien er ikke en plan, men et verktøy for å prioritere planbehov i 
planperioden. Planstrategien bør være tydelig på utfordringene, men kritisk til 
planbehovet. Planstrategien skal ikke vedta nye mål og tiltak for kommunen, 
men peke ut hvilken retningen utviklingen av kommunen skal gå i. 
 

1.2 Hvordan og hvorfor planlegge?  
Narvik kommune ser på det som viktig å drive planlegging for å sikre en 
målrettet og helhetlig utvikling av Narvik som lokalsamfunn og som 
kommune. Plan -og bygningsloven er en sentral lov i planlegging. Formålet 
med loven er å fremme bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, 
samfunnet og fremtidige generasjoner.  
 
Folkehelseloven som trådde i kraft fra 01.01.12 gir kommunen et særlig 
ansvar for å fremme folkehelse gjennom lokal utvikling og planlegging, 
forvaltning og tjenesteyting.  
 
I tillegg er det en rekke nasjonale og regionale planer, lover og forskrifter som 
legger føringer for den kommunale planleggingen.  

 

1.3 Prinsipper for planlegging og planprosesser 
        i Narvik kommune  
 Planleggingen skal være behovstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn 

nødvendig 

 Planene skal fremstå som tydelige og innholdet skal være kortfattet. 
Språket skal være enkelt slik at planen fremstår som tilgjengelig og 
forstålig 

 Alle vedtatte planer, så fremst annet ikke fremkommer av lov, skal være 
tilgjengelig på kommunens hjemmeside 

 Planleggingen og planer skal bygge på realistiske vurderinger av 
forventet utvikling og ressurser som er tilrådighet 

 Det vil være viktig at tiltakene i planene forankres så langt som mulig i 
økonomiplanen 

 Planlegging skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter 

 Planprosessen skal ivareta lovmessige krav og gode prosesser  

 Planprosessene skal bestrebe seg etter å ha så korte planprosesser    
       som mulig, og så langt som mulig skal planer vedtas i første del av    
       bystyreperioden slik at sittende bystyret iverksetter egne planer 
 

 

 

 
Prosess 
 
Planstrategien er 
utarbeidet i henhold til Plan 
og bygningsloven § 10-1.  
Areal og byggesak har hatt 
hovedansvar for 
utarbeidelsen. En 
tverrfaglig gruppe med 
kommuneplanlegger, 
arealplanlegger, HOS 
rådgiver, enhetsleder areal 
og byggesak og 
enhetsleder veg og park 
har fungert som 
arbeidsgruppe og 
prosjektgruppe for 
planstrategien.  
Formannskapet har vært 
styringsgruppe.  
 
Planstrategien bygger på 
Kunnskapsgrunnlaget – et 
utfordringsdokument og 
prosjektbeskrivelse vedtatt 
av bystyret den 23.02.12.    
 
 

 

Rammeverk  

Planstrategien bygger på 
Plan og bygningsloven og 
Folkehelseloven.  
 
Kunnskapsgrunnlaget – et 
utfordringsdokument 
skisser statussituasjonen i 
Narvik kommune både 
som samfunn og som 
organisasjon, samt 
skisserer en rekke 
utfordringer på kort -og 
langsikt. Videre bygger 
planstrategien på 
nasjonale forventningene 
til kommunal planstrategi.   
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2. Utviklingstrekk 

 
I henhold til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Narvik kommune ha en stabil økning av folketallet 
frem mot 2035. Pr 01.01.12 hadde Narvik kommune 18 473 innbyggere. Demografien i Narvik 
kjennetegnes av øking av antall eldre og en nedgang i antall yrkesaktive. Narvik kommune vil oppleve 
at antall grunnskoleelever fortsetter å synke i planstrategiperioden.    
 
Arbeidsplasser og boligtilbud er grunnleggende for det å skape vekst og velferd. Mange aktører må ta 
et ansvar for rammevilkårene for arbeidsplassutvikling. Kommunen kan bidra med tilrettelegging av 
infrastruktur, tomter og veiledning. Arealplanlegging er en viktig del av å sikre bærekraftig utvikling i 
kommunen. Ulike næringer har ulikt behov. Husholdningsrettede næringer som detaljhandel og kultur 
søker seg inn mot sentrum og høy konsentrasjon av befolkningen. Arealene skal ha tilgjenglighet til 
både overordnet vegnett, kollektivtrafikk og høy parkeringsdekning. Det samme gjelder bedriftsrettede 
næringer. Enkelte bedrifter har en negativ effekt i form av støy, støv, lukt eller risiko for ulykker. Disse 
er derfor avhengig av en lokalisering som sikrer næringene langsiktighet og effektiv skjerming. For å 
sikre tilrettelegging for at personer ønsker å flytte til Narvik er det viktig å sikre tilgang på 
arbeidsplasser med fokus på arbeidsplass nr 2.  
 
Gjennom tilrettelegging for varierte bo- og boligtilbud vil kommunen være med å legge grunnlaget for 
utvikling av kommunens attraktivitet og det å bidra til bolyst. Behovet for areal til boliger styres i 
hovedsak av befolkningsgrunnlaget og befolkningsveksten. Størrelsen på husholdningene vil ha 
betydning på hvilke boligtyper som det tilrettelegges for.  Det skal også tilrettelegges for personer med 
behov for bistand på boligmarkedet. Differensiert boligmasse vil være et viktig ledd for sikre alle i 
befolkningen ett godt bomiljø.  
 
By -og tettstedsutvikling skal være med på å gi mulighet for sosialt og fysisk utfoldelse, rikt kulturliv og 
samfunnsdeltakelse for alle befolkningsgrupper. Å legge til rette for barn, unge, eldre og personer 
med nedsatt funksjonsevne er viktig for å sikre den bærekraftige utviklingen. Universell utforming er 
en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre 
diskriminering.  

 
Narvik er et logistikk og kommunikasjonsknutepunkt. KDP – Narvikhalvøya skisserer flere utfordringer 
innenfor temaene samferdsel og infrastruktur som ikke i tilstrekkelig grad er behandlet i KDP 
Narvikhalvøya. Dette gjelder E6 gjennom sentrum av Narvik, kollektivtransport og  gang- og 
sykkelvegnett. Kollektivtilbudet må sees i sammenheng med Hålogalandsbrua og framtidig regulering 
og utvikling av Øyjord. Ved ferdigstillelse av Hålogalandsbrua og forventet etablering av ny handel og 
næring i Bjerkvik kan en forvente økt trafikk i fremtiden. Kryssingsspor/ dobbeltspor på Ofotbanen er 
vurdert til å være en kritisk suksessfaktor for fremtidig utvikling av infrastrukturen og tilretteleggingen 
av den økte aktiviteten og behov for transport til og fra Narvikområdet.  

 
Kommunen spiller en viktig rolle i energiomleggingen og effektiviseringen av energibruk. Kommunen 
har ulike roller innenfor dette temaet. Kommunen er både politisk og kommersiell aktør, tjenesteyter, 
myndighetsutøver, innkjøper, eiendomsbesitter og har ansvar for planlegging og tilrettelegging for 
gode bomiljøer for befolkningen. Kommunen har med virkemidler som disse rollene medfører mulighet 
til å bidra til å redusere utslipp av klimagasser og til å gjennomføre energieffektivisering og omlegging 
til miljøvennlige energiformer.   
 
Narvik kommune opplever en økning i antall eldre. Dette vil medføre et økende omsorgsbehov. 
Samtidig opplever Narvik et økende antall unge med behov for bistand fra det kommunale 
tjenesteapparatet. Fokus på forebygging og folkehelse er viktig å redusere sykdom, skader og 
behovet for kommunale tjenester 
 
Det viktig å skape trivsel og gode oppvekstforhold for de unge. Barnehagesektoren er et strategisk 
område for vurdering av kommunens attraktivitet mht tilflytting av småbarnsforeldre. Ungdom trenger 
oppfølging slik at de blir stimulert og motiverte til å utdanne seg til kompetente yrkesutøvere. Dette vil i 
neste omgang gi et konkurransefortrinn for det lokale næringsliv mht. rekruttering av arbeidstakere. 
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3. Planbehov  

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel  
Kommuneplanens strategiskedel ble vedtatt i 1999.  Gjeldende 
kommuneplan er pr i dag ikke operativ. Flere av strategiene og delmålene 
vedtatt i planen er nådd. Kommuneplanen er ikke evaluert. Det anses 
som nødvendig å revidere kommuneplanen samfunnsdel.  

3.2 Kommuneplanens arealdel 
Narvik kommunes kommuneplan for areal er fra 2005 og varer til 2017. I 
tillegg er det utarbeidet og er under utarbeidelse flere kommunedelplaner. 
Det vil være nødvendig å ferdigstille påbegynte kommunedelplaner, samt 
prioritere kommunedelplan for Øyjord i planperioden frem mot 2015. 
Kommuneplanens arealdel vil starte opp revidering i siste halvdel av 
planstrategiperioden, men vil ikke ferdigstilles før i neste 
planstrategiperiode.  

 

3.3 Prioriterte planer i planstrategiperioden  
For å nå ønsket utviklet har følgende planer hovedprioritert:   
 

 Kommuneplanens samfunnsdel  

 Kommunedelplan for Øyjord  

 Helhetlig omsorgsplan  
 
I tillegg vil det vedtas nytt plansystem for Narvik kommune i 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prioriterte 
satsningsområder 
 
For å nå ønsket utvikling på 
kort og langsikt er det for 
periode 2011 – 2015 satt fokus 
på fire satsningsområder:  
 

 Befolkningsstruktur 

 Økonomi 

 Folkehelse    

 Tilrettelegging for 
næringsliv og 
arbeidsplasser 

 
 
 

 

Planer i 2012 

 
Følgende planer er under 
utarbeidelse i 2012.  
 
Planer under utarbeidelse:  

 Kommunedelplan for 
Oppvekst 2012-2025 

 Boligpolitisk 
handlingsplan  

 Kommunedelplan for 
Bjerkvik 2012-21 

 Kystsoneplanen  
 
Planene vedtas 2012.  
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4.  Planbehov for perioden 2011-2015 

 
X = planen skal vedtas dette året.  

 
Planens navn  Vedtatt 

år  
2012 2013 2014 2015 Ansvarlig  Øk Kommentar  

Overordnet planer  

Kommuneplan 
samfunnsdel 

1999  x   Areal og 
byggesak  

Innenfor 
ordinær 
ramme  

Lovbestemt etter 
PBL. 
Handlingsdelen 
rulleres årlig i 
økonomiplanen 

Kommuneplan areal  2005   Jf 
komm
entar 

 Areal og 
byggesak  

Økono-
isk 
ramme 
ikke 
tallfestet   

Lovbestemt etter 
PBL. Planprosessen 
vil ha oppstart i 
denne perioden, 
vedtak vil kunne 
påregnes i neste 
bystyreperiode 

Økonomiplan Årlig  x x x x Økonomi  Innenfor 
ordinær 
ramme  

Lovbestemt etter 
kommuneloven  

Helhetlig  
ROSanalyse  

NY x    Rådmannen  Lovbestemt etter 
forskrift om 
kommunal 
beredskapsplikt av 
22.08.11, jf. lov om 
kommunal 
beredskapsplikt, 
sivile 
beskyttelsestiltak og 
Sivilforsvaret 
sivilbeskyttelses-
loven 

Samfunnssikkerhet og beredskap  

ROSanalyse for 
Beisfjord 

NY x    Rådmannen  Tiltak helhetlig ROS- 
analyse – 
kommunalt prioritert  

ROSnalyse Skjomen NY  x   Rådmannen  Tiltak helhetlig ROS- 
analyse – 
kommunalt prioritert  

ROSanalyse for 
Bjerkvik 

   x  Rådmannen  Tiltak helhetlig ROS 
analyse – 
kommunalt prioritert 

Smittevernsplan 2009 x x x x Fag og 
forvaltning  

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Lovpålagt etter 
vern om 
smittsomme 
sykdommer. 
Gjennomgås årlig 
administrativ.   

Helsemessig og 
sosialberedskapsplan 
- Beredskapsplan 

skole 
- Beredskapsplan 

barnehage 

- Pandemiplan  

2005     Fag og 
forvaltningsenh
eten 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Lovebestemt jf 
forskrift om 
beredskaps-
planlegging 
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IKT beredskapsplan 2010     IT drif Innenfor 
ordinær 
 ramme 

 

Beredskapsplan for 
Ofoten IUA 

     Narvik Havn   Jf lovverk og forskrift 
Brann, redning og 
akuttforurensning  

Beredskapsplan for 
kriseledelsen 

2011 
 

x x x x Rådmann Innenfor 
ordinær 
ramme 

Lovbestemt – sist 
revidert 01.01.2012.  

Krise 
informasjonsplan 

2012 x x x x Samfunns-
kontakt og 
service 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Plan for psykososialt 
kriseteam  

     Rådmannen  Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Administrasjon / interne dokumenter 

Arkivplan  NY  x   Service og 
samfunns-
kontakt   

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Arkivloven  

Virksomhetsplaner  Årlig  x x x x Alle enheter  Innenfor 
ordinær 
ramme 

Plansystem  

Informasjon og 
kommunikasjonsplan 

NY  x   Service og 
samfunns-
kontakt  

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Kommunalt prioritert  

Strategisk 
kompetanseplan 

NY x    HR  Kommunalt prioritert  

Arbeidsgiverplan  Årlig  
 

x x x x HR   

Tjeneste område barn, familie og oppvekst  

Kommunedelplan for 
oppvekst  

NY x    Areal og 
byggesak 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Ferdigstilles 2012. 
kommunal 
prioritering  

Helse og omsorg  

Omsorgsplan  Ny   x   Fag og 
forvaltning  

 Kommunal 
prioritering  

Alkoholpolitiske 
retningslinjer  

2012 x    Fag og 
forvaltning 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Lovbestemt jf 
alkoholloven  

Boligpolitisk 
handlingsplan  

2009 x    Fag og 
forvaltning  

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Kommunalt prioritert 
– må ha for å motta 
tilskudd  

Eldreplan 2006     Fag og 
forvaltning  

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Implementeres i 
omsorgsplan 

Opptrappingsplan for 
rus 

2009   x  Rus og 
psykiatri 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Integreringsplan  NY  x   NAV  Innenfor 
ordinær 
ramme/ 
søke 
eksternt 
tilskudd 

Kommunal 
prioritering  

Kultur 

Kulturplan 2004  x   kultur Tilskudd 
mottatt  

Kommunal prioritert.  

Kulturskoleplan  2005-
2009 

      Utgår – 
implementeres i 
annet planverk  
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Kommunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelse  

2010   x  kultur Innenfor 
ordinær 
ramme 

Vilkår for å søke 
om spillemidler, 
jf lov om 
spillemidler av 
1992 med 
forskrifter om 
tilskudd til anlegg 
for idrett og 
fysisk aktivitet 

Bilioteksplan 2005- 
2009 

      Utgår 
implementeres i 
annet planverk  

Internasjonalt arbeid i 
Narvik 

Ny X    kultur  Strategi for det 
internasjonale 
arbeidet i Narvik 
kommune, inkl 
vennskapsbyarbeid 

Teknisk / infrastruktur  

Kommunedelplan for 
Narvikhalvøya 

2011     Areal og 
byggesak 

 Kommunal 
prioritering 
Videreføres uten 
revidering  

Kommunedelplan for 
Bjerkvik 

Ny x    Areal og 
byggesak 

 Kommunal 
prioritering 
Ferdigstilles 2012 
 

Kommunedelplan for 
E6 Narvik – Bjerkvik 

2006     Areal og 
byggesak 

 Sjekk når planen 
utarbeides 
arealplanen 
kommer/øyjord  

Kommunedelplan for 
Øyjord  

Ny   x  Areal og 
byggesak 

Økonomi
sk 
ramme 
ikke 
tallfestet  

Kommunal 
prioritering  

Kommunedelplan for 
kystsoneplan 

2004 x    Areal og 
byggesak  

 Revideres 2012 

Temaplan for 
trafikksikkerhet  

2010  x   Veg og park  Vilkår for å motta 
tilskudd til tiltak – 
handlingsplan 
vedtatt 2012 

Hovedplan Vannmiljø  2007     VAR KF  Kommunal 
prioritering  

Hovedplan Vannmiljø  2010     VAR KF  Kommunal 
prioritering  

Vanndirektivet   NY  x    Areal og 
byggesak  

Tilskudd 
Fylkes-
mannen  

EU direktiv  

Klima og energi  

Energi og klimaplan  2008   x  Areal og 
byggesak 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Kommunal 
prioritering – må ha 
for å motta tilskudd  

Næring  

Strategisk 
næringsplan for 
Ofoten 

2012  x  x Ofoten 
Regionråd 

 Kommunal 
prioritering 

Eierskapsmelding  2012 x    Økonomi Innenfor 
ordinær 
ramme 

Kommunal 
prioritering 

 


