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1 Innledning
I planog bygningslovens§ 10-1 stillesdet kravom at kommunenminst en gangi hver valgperiode,og
senestinnenett år etter konstituering,utarbeideren kommunalplanstrategi.
Formåletmed dokumenteter å leggetil rette for en diskusjonom planbehoveti kommunenog å
klargjørehvilkeplanoppgaverkommunenbør startemed eller videreførefor å leggetil rette for
ønsketutviklingi kommunen,i periodenfrem mot 2019.Gjennomdenkommunaleplanstrategien
ønskervi å redegjørefor planbehoveti kommunen,samtklargjørehvilkeplanersomvil prioriteresi
førsterekke.
Kommunalplanstrategier ikkeen plan,men et politiskstrategidokumenthvor kommunens
utviklingstrekkskaldrøftesfor å dannegrunnlagetfor å vurdereplanbehovet.Planstrategienskalta
stillingtil om kommuneplanenhelt eller delvisskalrulleres,samtvurderebehovetknyttet til
kommunedelplaner,temaplanerog sektorplaner.
Planstrategienskalvedtasav kommunestyret,der forslagetskalværeoffentlig tilgjengelig minst 30
dagerfør kommunestyretsbehandling.
Planstrategienhar ingenrettsvirkningog er ikkeformelt bindendefor kommunen.Denkanrevideres
etter behovinnenforvalgperioden.I arbeidetmed planstrategienskaldet innhentessynspunkterfra
statligeog regionaleorganersamtnabokommuner,men det finnesingeninnsigelsesrettfor disse.

2 Kommunens plansystem
Bærebjelkeni det kommunaleplansystemetskalværekommuneplanen.Plan- og bygningslovens§
11-1 fastslårat kommunenskalha en samletkommuneplansomomfatter samfunnsdelmed
handlingsdelog arealdel.
Samfunnsdelener det politiskeavtrykketi kommunenog del av kommunensoverordnede
styringsverktøysammenmed arealdelen,og skalleggeføringerfor disponeringerog prioriteringerav
arealbruk i arealdelenav kommuneplanen.
Kommuneplanenssamfunnsdelskalta stillingtil langsiktigeutfordringer,mål og strategierfor
kommunesamfunnetsomhelhet og kommunensomorganisasjon.Handlingsdelenskalangihvordan
planenskalfølgesopp de fire påfølgendeår eller mer, og skalrevideresårlig.Handlingsdelengir
grunnlagfor kommunensprioritering av ressurser,planleggings
- og samarbeidsoppgaver
og
konkretiserertiltakeneinnenforkommunensøkonomiskerammer.
Kommuneplanensarealdelskalangihovedtrekkenei arealdisponeringenog rammerog betingelser
for hvilkenyetiltak og ny arealbruksomkansettesi verk.Arealplanenskalomfatte helekommunen,
og visesammenhengenmellomfremtidig samfunnsutviklingog arealbruk.
I kommunensplansysteminngårogsåkommunedelplanerfor bestemteområder(areal),temaereller
virksomheter.

3

Det er et lovpålagtkravat kommuneneskalha en kommuneplanbeståendeavbådeen samfunnsdel
og en arealdel.Balsfjordkommunevedtokarealdelentil kommuneplanen21.9.2011,men har aldri
hatt en samfunnsdel.Tabellenpå sistesidei planstrategiengir en oversiktover planstatusenpå et
utvalgplaneri kommunen,bådenår det gjelderplaneretter plan- og bygningsloven,temaplanerog
sektorviseplaner.Det er ikkeredegjort for reguleringsplaner.
Kommunenhar utarbeideten temaplanfor folkehelsei april 2014.Planprosessen
ble gjennomført
med bred ogtverrfaglig-/ sektorielldeltakelse.Kommunenutarbeideten Klimaog energiplani 2008.
Planeninneholdti liten gradkonkretetiltak somberørerkommunensegendrift, men
energiøkonomiseringer et aktivt tema for kommunensbygningsdriftog tiltak er iverksatti
eksisterendeog nyebygg.Kommunenhar ikkeoverordnetplanfor gjennomføringav universell
utforming for eksisterendebygningsmasse.
Alle tjenesteenheter/resultatenheterhar vært involverti oppfølgingav kommunenshelhetligerisiko
og sårbarhetsanalyse
fra 2013,og har i densammenhenglagetegneberedskapsplaner.

Erfaringer med gjeldende kommuneplaner
Kommuneplanensarealdelfor Balsfjordkommuneble vedtatt i september2011.Målet med en
arealplaner å skapeforutsigbarhetog klareretningslinjerfor beslutninger.Detteer
ressursbesparende
for kommunen,og gjørsaksbehandlingen
enklere.
I områdersomikkehar vært veldigomdiskutertehar dette gitt det resultatetmanhåpet.Dette
gjelderi de regulerteboligfeltene,og områderavsatttil næringfor eksempel.Herer det gitt klare
føringerom hvordanarealeneskaldisponeres,og hvade skalbrukestil.
Det har imidlertid vært utfordrendemed bestemmelserknyttet til spredtboligbygging,samtbruk og
omdisponeringav områdersatt av til LFNR
- områder. Etter at arealplanenble vedtatt har imidlertid
søknaderom spredthyttebygginggått ned.Dispensasjonspraksise
n er tydeligi forhold til egne
bestemmelserknyttet til arealdelen,men de dispensasjonssakene
somblir behandletavkommunen
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er somregeltidkrevende.Sakertilknyttet arealbrukutgjør en vesentligdel av saksmengdentil
formannskapet,og av 60 sakerom arealbruki 2015gjaldt 16 sakerdispensasjonfra
planbestemmelsergitt i arealdelen,og dispensasjonfra bestemmelseri eksisterendereguleringsplan.
Enserat det i henholdtil arealplanenbegynnerå bli lite tilgjengeligearealerfor boligbyggingi
tettstedene,der det ogsåer størstetterspørseletter boliger.Områderlettest tilgjengeligfor
boligbyggingi tilknytting til eksisterendetettsteder er somregellandbruksområder.Hvordanman
skalforholdesegtil dette, samtå få regulerteområdertil boligformålvil væreen utfordring ved
rulleringav kommuneplanensarealdel.Situasjonenfor områderavsatttil næringer ogsåganskelik,
der tilgjengeligearealerstadigminker.
Kommuneplanenssamfunnsdelvar satt på agendaenalleredeforrige periode,men ble ikkerealisert.
Det ble i 2014vedtatt en prioriteringsendringbasertpå planstrategienfor 2012-2015.Det ble
avdekketat kommunensarealplanikkesvartetil behov- og etterspørselfor sentrumsnærearealertil
boligformålsærligi Nordkjosbotn-, Storsteinnes- og Mestervikområdet.Endringeninnebarkun at
revisjonav arealplanen,for deler av kommunen,fikk tilsvarendeprioritet somkommuneplanens
samfunnsdel.Det ble dermedlagt til rette for en samkjøringav kommuneplanensto deler.Dette ble
ikkegjennomført.
Balsfjordkommunehar sværtbegrensetkapasitettil arbeidmed overordnedeplanerog svakester
kapasitetentil arbeidmed kommuneplanene.Enmanglendesamfunnsdeli kommuneplanenbidrar
ogsåtil usikkerhetknyttet til hvilkenretning kommunenønskerutviklingenskalgå.At det ikkeer satt
klareføringerfor Balsfjordkommunegir ogsåutslagi øvrigplanleggingi kommunen.Det er derfor
nødvendigat kommuneplanenssamfunnsdelkommerpå plassdenneperioden.

3 Nasjonale forventninger og regionale fçringer
Denasjonaleforventningeneskalleggestil grunnfor de nyefylkestingenesog kommunestyrenes
arbeidmed regionaleog kommunaleplanstrategierog planer.Vedtatt vedkongeligresolusjon12.
juni 2015. Denasjonaleforventningenepekerpå oppgaver og interessersomregjeringenmener
kommunenskalfokuserepå i planleggingenfor å bidra til gjennomføringenav gjeldendenasjonal
politikk.
Nasjonale forventninger

til kommunen

Gode og effektive planprosesser
•
•
•
•

Aktiv prioritering av planarbeid,ikkeplanleggmer ennnødvendig
Sikregodt kunnskapsgrunnlag
og tidlig interesseavklaringgjennomgodeprosessermedberørte
parter – aktiv bruk av regionaltplanforum
Brukemulighetenefor forenklingsomliggeri loven
Brukedigitaleplanverktøy

Bærekraftig areal - og samfunnsutvikling
•
•
•

Redusereklimagassutslippog energibrukgjennomplanog lokalisering
Forebyggerisikoog sårbarheti samfunns- og arealplanog byggesak,særligvekt på klima
Leggetil rette for vekstkraftog verdiskapinggjennomkompetanse,innovasjonog arealer,der
viktigenatur- og kulturminneverdierivaretas
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Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
•
•
•
•

Sikreeffektiv arealutnyttelse,utvikler velfungerendeknutepunkter,og leggertil rette for
kollektivtransport,sykkelog gange
Sikre tilstrekkeligog variert boligbygging
Sikretryggeog helsefremmendebo- og oppvekstmiljø,grønnstrukturog områderfor lek, idrett
og nærfriluftsliv
Utviklelevendeby- og tettstedssentregjennomvariertefunksjonerog sosialemøteplasser

Nasjonal t ransportplan 2014 -2023. Hovedgrepeter å prioritere tiltak for bedrekapasitetog et
mer robust vegnetti distriktene,I byområdeneer det lagt mestvekt på å utvikle et effektivt
kollektivtilbudog økt tilretteleggingfor syklisterog fotgjengere.
Statli ge planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging .
Hensiktenmedretningslinjeneer å oppnåsamordningav bolig-, areal- og transport-planleggingenog
bidra til mer effektiveplanprosesser.Retningslinjeneskalbidra til et godt og produktivt samspill
mellomkommuner,stat og utbyggerefor å sikregodsteds- og byutvikling.

Regionale fçringer og utviklingstrekk
Regional planstrategi 2016 -2019. Tromsfylkeskommuneutarbeidersinplanstrategimer eller
mindre paralleltmed det arbeidetsomskjeri kommunene.Dette gjørat man ikkefår en direkte
sammenhengmellomfylketsprioriterte planarbeidog kommunenes.Men utfra deres
kunnskapsgrunnlag
kanvi lesehvilkehovedutfordringerfylket vektleggerog setter fokuspå;
Kunnskapsgrunnlaget
er delt inn i ni temaområder:demografi;folkehelseog levekår;klima,energiog
ressursforvaltning;arealforvaltning,natur- og friluftsområder;næringog sysselsetting;utdanning,
forskningog innovasjon;kultur, idrett og friluftsliv; og samferdsel.Derinteressenfor utviklingi
nordområdeneserut somet viktig tema.
Balsfjordkommunehar noenbetraktningerom på hvilkeområderfylkeskommunenkanbidra til et
sterkereoverordnetfokushvor planleggingenskjerpå tversav kommunene.Innenfor
arealplanlegginger det viktig å tenkekommuneovergripendeiforhold til eksempelvisreindrift,
landbrukog beitebrukog klimautfordringer,i tilleggtil prosessermed opprettelseav
interkommunaleskuterløyper.Balsfjordkommunehar spilt inn sinebetraktningerpå dialogmøtefor
Tromsø-regionenog TromsFylkeskommunesomble avholdti mars2016.
Regional plan for landbruk 2014 -2025. Planenhar fastsatten regionalplanretningslinjesom
sierfølgende:Landbruketskjerneområderskalinnarbeidesi kommunenssamfunns- og arealplan.
Kjerneområdeneinnarbeidesi kommunensarealdelsomhensynssone
landbruknår det skal
utarbeidesny arealdeltil kommuneplanen.
Klima og energistrategi for Troms 2015 -2025. Overordnetmål for energiforvaltningeni Troms
er energieffektivisering,bærekraftigenergiproduksjonog økt andelbruk av fornybarenergi.
Regional transport plan for Troms 2014-2023. Hovedmåleter å tilby fremtidsrettede,
helhetlige,behovstilpassede
og effektivesamferdselsløsninger
for folk flest og for næringslivet.
Regiona l plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 2016 -2027. Ønskerå leggeføringerfor at
alle i Tromsskalha mulighettil å drive friluftsliv sompositivaktivitet for helseogtrivsel.Planenskal
ogsåværeretningsgivendefor en bærekraftigforvaltningav høstbarthjortevilt og innlandsfisk.
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Regional plan for handel og service i Troms 2015 -2024. Planenskalværeet verktøyfor
regionalsamordningved lokaliseringav handelsetableringeri fylket og skalsikreforutsigbarhetog
likebehandling.Denskal væreet viktig hjelpemiddelfor å sikrerobusteog attraktivesentrumi Troms
og bidra til å effektiviserearealbrukslikat inngrepi landbruks-, natur- og friluftsområderblir
redusert.
Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016 -2021. Hensiktenmed planener å gi en
oversiktligfremstillingav hvordanmanønskerå forvalte vannmiljøetog vannressursene
i
vannregioneni et langsiktigperspektiv.
Kommunesammenslåing . Temaeter underdebatt. DersomBalsfjordblir sammenslåttmed andre
kommunergir det grunnlagfor å vurderearealbrukog kommunensplaneri et nytt perspektiv. Det er
imidlertid gitt signalerom at kommunenskalforbli i sinnåværendestruktur. I forbindelsemed
kommunereformener det framstilt en utredningom konsekvenseravå forbli en kommunemed
dagensgrenser– kalt «0-alternativutredningen». Denneutredningenvil dannegrunnlagetfor den
endeligebeslutningenom hvorvidt Balsfjordskal«ståalene»eller ikke.
Degitte forventningenebyggeri stor gradpå alleredekjente dokumenter somkommunenivaretar
gjennomsinplanleggingog saksbehandling.Idenvidereprioriteringenav kommunensplanarbeidmå
en ivaretade forventningerstatenstiller til kommunenei slikeprosesser.Dettevil gjeldebådefor
planeretter plan- og bygningsloven,og ogsåtemaplanerog sektorviseplaner.I planstrategiarbeidet
er nasjonaleforventningerog regionaleføringerretningsgivendefor de utfordringeren pekerpå
utfra kommunensstatusinnenforulike temaområder.

Interkommunalt plansamarbeid
I 2015ble Kystsoneplanfor Tromsøregionenvedtatt. KommuneneBalsfjord,Karlsøy,Lyngen,Målselv
og Tromsøhar i samarbeidutarbeidetinterkommunalkystsoneplanfor Tromsøregionen;et resultat
av et interkommunaltplansamarbeidinitiert av Tromsfylkeskommune,for å utvikle kystsoneplaneri
fylket. Målet med å lageen interkommunalkystsoneplanfor Tromsøregionenvarå leggetil rette for
næringsvirksomhetog samtidigta hensyntil ikke-kommersielleinteressersomnaturmangfold,
kulturminner,landskapsopplevelser
og rekreasjonsmuligheter.Tidligi planprosessenble konflikten
mellomulike sjøbasertenæringer,og særligfiskeog havbruk,identifisert somen hovedutfordring.
Planforslagetmå sespå somet kompromissmellomdisseto næringene.Havbruksnæringen
ønsker
seg flere områder,mensfiskerinæringenhar mistet noenav sinearealer.Kystsoneplanleggingen
i
Tromsøregionener ikkeover selvom denneplanener vedtatt; det vil bli nyerunderog drøftinger
hvor interessenemå avveiespå nytt.
Byregionprosjektet,somer et samarbeidsprosjektmellomBalsfjord,Karlsøy,Lyngen,Storfjordog
Tromsø(Tromsøregionen),
startet i 2014og skalavsluttes2017/18. Målet med prosjekteter å utløse
den regionalvekstkraftog styrkesamhandlingeni heleTromsøregionen.Prosjektetinngåri det
landsomfattendeByregionprogrammet
- et utviklingsprogramfor byregioner,somskaløke
kunnskapenom samspilletmellomby og omlandfor å styrkedisseområdenesregionalevekstkraft.
Enhar ogsåsamarbeidmed andrekommunerknyttet opp mot beredskapsplanlegging
innenforflere
sektorer,somfor eksempelhjemmetjenestervedeventuellskredfare/skredi Tamokdalen.
Det er satt i gangarbeidmed regionalplanfor reindrift, somen kommunesterkt berørt av denne
næringenvil dette væreet viktig arbeid for Balsfjordkommune.Hervil vi ogsåbidra med innspillog
synspunkterpå de erfaringenevi har hatt knyttet til arealbrukog samarbeidmed reindriftsnæringa.
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Dersomdet skaletableresskuterløyperservi det somnaturligat mani densammenhengkan
samarbeideom interkommunaleskuterløyper,for å få til lengreog mer hensiktsmessige
løyper.
Mangeutfordringerkjennerikkekommunegrensene,og er like for nabokommuner.I sliketilfeller bør
kommunenesøkesammenfor å oppnåfordeler gjennomå samle kompetanseog ressurser.Et
konkreteksempeler klimautfordringersomstiller nyekravtil kommunene.Hervil utfordringene
værelike,og det kanliggetil rette for godesamarbeidsprosjekter.

4 Kommunens utviklingstrekk,

utfordringer og planbehov

Befo lkningsutvikling
Hovedtrekketi befolkningsutviklingende siste5 åreneer at tidligerebefolkningsnedgang
har
stagnertnoe samtidigsomen har hatt høyereinnflytting ennutflytting. Fødselsoverskuddet
har vært
negativt.Enmer stabilfolketallsutviklingen kommeravat innflyttingenutligner det negative
fødselsoverskuddet.
Hovedprognosenfra SSBviseren fremtidig positivbefolkningsutvikling,men den
liggerunderdet nasjonalegjennomsnittsnivået.Påkommunedelnivåhar Storsteinnesog
Nordkjosbotnvært stabile med en jevn økendetendens,mensytterkantenei kommunenfremviser
den dårligstetrenden.

Årlig endring i folketall 2011-2015.

Det forventesbefolkningsveksti alle aldersgrupperframover. Vi forventer særligveksti deneldre
befolkningen.Balsfjord kommuneer kommettidlig inn i utfordringer knyttet til en aldrende
befolkning,og har i denforbindelsevedtatt utbyggingog økingav antall omsorgsboligeri kommunen.
Dette samsvarermed trendeni bosettingsmønsteretvi ser,at deneldre delenav befolkningen
ønskerå bli i distriktene.Det forventesøkt etterspørseletter omsorgstjenester,bådehvagjelder
omfangog kompleksitet.
Skolerog barnehagermå dimensjoneresi forhold til forventet befolkningsvekst.Påkort sikt er
kommuneni standtil å håndteredette innenforeksisterendekapasitet,men særlig
barnehagesektorenoppleveralleredenå økt etterspørseletter barnehageplasser.
Langtframskredet
forfall av enkelteskolebygningerog barnehagerkommertil å kreveen del investeringerframover.
Dette får betydningfor enhetskostnadenfor tjenestene. Beslutningersomskalfattes vedrørende
investeringermå seesi sammenhengmed flere viktigefaktorer. Eksisterendekapasitetog
kompetansevedenhetene,økt kravtil kompetansefor tidlig innsats i barnehageneog undervisning
med godkvalitet i grunnskolen,samtrekrutteringavkompetansepersonellpå denenkelteenheter
viktigefaktorer. Dette må seesi sammenhengmed trendenvi seri bosettingsmønsterethvor yngre
menneskerønskerå bosettesegi tettstedene.
DestørsteutfordringeneBalsfjordkommunehar per i dag,er på plan- og forvaltningsområdethvor
kapasitetenikkeer tilstrekkelig. Detteer et sværtviktig områdefor å håndterevirkningeneav vekst
på bestmuligmåte. Man seret økendebehovfor planleggingog tilretteleggingav boliger,da også
utleieboliger.Dette er et behovfor at familier skalkunnefå et godt tilbud der de ønskerå bo, og der
barnaer i barnehageeller på skole.
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Folketallsutvikling 1990-2014 (3. kv.) og prognose frem til 2040. Den positive utviklingen de siste tre årene
fortsatte også i siste del av 2014.

Somkurvenog tallenei tabellenover viserhar det vært en langnedgangsperiodei
befolkningsutviklingen.Annenstatistikkviserat dette har vært trendenfra midten av 1970-tallet.
Men dennetrendenbremsetopp etter tusenårsskiftetog synesnå å ha snuddtil vekst.

Årlig fødselsoverskudd/ -underskudd, innenlandsk flytting og innvandring 1998-2014.

Oppsummertsåservi at fødselsoverskudd/-underskudd,blå linje, svingernoe,men at det holder seg
under 0 (at det fødesfærreenn det dør). Vi serat innvandringfra utlandet,rød linje, har vært
positivt heleperioden,og de senereår viserdet en stigendetrend (at det innvandrerflere enn det
utvandrer). Til slutt servi et skifte i innenlandsflytting, grønnlinje. Selvom det er storevariasjoner
fra år til år, servi at trendeni langtid har vært negativ(at det flytter flere fra kommunenenndet
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flytter til). Men de senereår, såhar dennetrenden snudd,og vært positivog stigendede sistetre
årene. Hervil ogsåbosettingav flyktningerspilleinn somen positivøkningi befolkningstallet.

Befolkningssammensetning

1990-2014 og prognose for 2020, 2030 og 2040 – absolutte tall.

Befolkningssamm
ensetningeni kommunenhar betydningbådefor inntektenetil kommunenog for
etterspørselenav kommunaletjenester. Prognoseneframovergir osset bilde av hvordanbehovet
for forskjelligetjenestervil endresover tid. Figuren over viserhvordanbefolkningsutviklingen
forventeså bli fram mot 2040,og søyleneer inndelt i forskjelligealdersgrupper.Gitt at befolkningen
vil utvikle segslikden gjøri dag,forventesdet en økningi folketallet totalt på 995fra 2014til 2040.
Avdette vil barnunder 15 år økemed89. Ungei videregåendeskole-aldervil derimot synkemed 23.
Samletsett for barnog ungeunder19 år vil økningenværepå 66.Formenneskeri arbeidsføralder,
mellom20 og 67 vil økningenværepå 361.Aldersgruppaover 67 år vil derimot økemed 568.
Utfordringer:
Opprettholdepositivtrend knyttet til folketallet
Flyttingfra kommunensdistriktsområder
Tilretteleggefor tilflytting av personeri etableringsfasenfor å om muligbidra til positivt
fødselsoverskudd
Bosettingav flykninger,få disseintegrert slikat de kanbidra i samfunnet
Planbehov:
Samfunnsdelmed handlingsdelmåpå plassfor å kunneha et skikkeligstyringsverktøymed
klareføringerfor hvordanutviklingeni kommunenskalivaretas.
Rulleringav arealplan,må oppdateresfor å værei tråd med tiden, samtbaserespå gitte
føringeri samfunnsdelen.
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Langsiktig arealbruk
Land- og skogbruk
BalsfjordkommuneregnessomNord-Norgestørstelandbrukskommune.I 2015haddekommunen
159søkereom produksjonstilskudd,og det ble søktom tilskuddfor 40 063daa.Selvom en har
opplevdkraftig nedgangi antall bruk er blir mestepartenav jorden driftet. Denstørsteandelen
produksjoni kommunener melkekyr,sauog geit. Dette medførerbehovfor storebeitearealer.
Enoppleverstadigpressi forbindelsemedønskerom byggingi beiteområdereller på dyrkaeller
dyrkbarjord. Dettevil væreen konstantutfordring for kommunen,og det vil væreviktig å styreetter
prinsippenei kommuneplanenssamfunnsdelog arealdel.
Eiendommenei Balsfjorder overveiendesmåog strekkersegfra sjøenogopp mot fjellet, og en
driftsenhetbestårofte av flere eiendommer.Enstor utfordring hososser leiejord,da mangeleier
jord gjennomkortsiktigeleieavtalersomgjørat vedlikeholdetav jorden blir minimal.I tillegger det
problematiskmed storeavstanderfra produksjonssenterettil leiejordensamtat det i noenområder
er mangelpå tilgjengeligjord. Landbruketer en av bærebjelkeni Balsfjordkommune,og er et av
grunnlagenefor bosettingeni kommunen.Næringener i dagi endringog oppleverstore
utfordringer.
De siste 10 årene har antall husdyrprodusentersunket med 29 % i kommunen.Antallet søkeretil
produksjonstilskuddhar sunketfra 209søknaderi august2007til 149søknaderi august2015.Det ble
søkt om tilskudd for 40.823 daa i 2009. Arealet i drift er redusert til 40063 i august 2015.
Balsfjordlandbruketalene gir en sysselsettingpå 264 årsverk,og en verdiskapningpå 57 millioner.
Ringvirkningeneav landbruketer på 150avlededeårsverk(tall fra 2009).
En hovedutfordring for landbruket er generasjonsskifteog rekruttering. Balsfjord kommune har
gjennomført et forprosjekt med dette som fokus. Prosjektetviser at situasjonener svært usikker
innenfor landbruket. Mange gårdsbruker gamle og trenger nye driftsbygningersom krever stor
investeringer.Årsakertil at det ikke er noen som vil overta gården er økonomi knyttet til store
investeringer,finansieringved overdragelse,lønnsomheteni driften, behov for vedlikehold/nybygg.
Årsakertil at en har noensomvil overta gårdener interessefor gårdsarbeid,tilknytting til plassenog
stedet,godeoppvekstsvilkårogat mankankombineregårdsdriftenmed andreyrker.Forprosjekteter
videreførtgjennomet rekrutteringsprosjekt,somganoenideerom veien videre.

R. Landbruk - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel

og tid

Landbruketsomnæringoppleverpressfor at deresdriftsarealerønskestilbudt og etterspørrestil
annetformål sombolig,hytte eller næringsareal.Dette har ofte sammenheng med at dette er lett
tilgjengeligeog opparbeidedearealer.Forkommunener utfordringenarealknapphetog at det
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dermedgjerneoppstårarealbrukskonflikter.Det er behovfor videreavklaringog utarbeidingav en
mer helhetligog langsiktigarealbruksstrategi.
I 2004var det 235jordbruksforetaki kommunen,i 2014var dette reduserttil 162. Antallforetak med
husdyrvar hhv.225og 150. Jordbruksareali drift var i 2004på 46693da og i 2014på 40170 da.I
kommunener det ca. 1000skogeiendommerover 25 da.
I Balsfjordkommuneer det flere foretak i tilgrensendenæringer;Ca.5 –10 trebrukendebedrifter, 3 –
5 «Grøntreiseliv»,5 –10 Lokalmatprodusenterog 1 –5 «Inn på tunet». Reindriftsnæringens
beitearealeromfatter en stor del av utmarksarealenei kommunen,noe somhar stor innvirkningpå
kommunensarealforvaltning.
Det er stort potensialefor å utnytte landbruketsressurseri tjenesteproduksjoneninnenoppvekstog
helse/omsorgi størregradenndet somgjøresi dag.Næringsutøverevil normalt væreavhengigav
langsiktigforutsigbarhetdersomsliketilbud skaltilpassesøvrigvirksomhetpå gården.
I Balsfjorder det to godkjenteInn på tunet gårder.Ytterligere3-4 leverer/tilbyr velferdstjenesteri
varierendegrad.Virksomhetenpregesav kortsiktigeog lite forutsigbareavtaler. Utviklingav denne
tjenestenforutsetter samarbeidpå tvers avetater, nivåerog budsjetter.Samarbeidmellom
skole/oppvekstog helse/omsorgog landbruketgir godesynergieffekterog bidrar til størremangfoldi
tjenestetilbudene påen regningssvarende
måte.Kommunenhar utfordringer innenbådeoppvekst
og helse/omsorgder Inn på tunet kanværeet godt forebyggendesupplementmed et godt
folkehelseperspektiv.
Kravettil løsdrift i fjøsslårinn fra 2024.Kommunenstår da i fare for å misteuforholdsmessigmange
melkeproduksjonsbruk.Med tankepå denneutfordringenbør mangjørevurderingerog planlegge
hvordandet bestkanløses.
Avkommunenstotale arealer ca.45 %skogkledd.Det produktivearealeter ca.500000daaog det
drivbareca.400000daa.Uttaket er på 10-20 %i forhold til denårligetilveksten.Hovedutfordringen
er å skapenæringav skogressursene.
Påde aller flesteeiendommeneskjeret virkesuttaklangt
mindre enndet somer forsvarligbærekraftig.Utviklingenav et mer aktivt skogbrukhar vært
begrensetpå grunnav liten tilgangpå hogstmodenfuru- og granskog.Denmestomfattende
granplantingenforegikkpå 1960-tallet noesombetyr at vi vil ha myehogstmodengrani 2050.Som
for såmangeandrekommuneer ogsåBalsfjord pregetav gjengroing.Omleggingerog
strukturendringeri landbrukethar ført til stadigmindrebruk av utmarka.
Utfordringer:
Rekrutteringtil landbruksnæringen
Tilretteleggingog gjennomføringav generasjonsskifterilandbruket
Ivaretakelseav nødvendigdriftsareal
Tilretteleggingfra kommunensside,med tankepå inn på tunet
Kravettil løsdrift i fjøsfra 2024.
Planbehov:
Kartfestingav landbruketskjerneområder
Landbruksplan,planprogramer vedtatt, tenkt ferdigstilt medio2017.
Beitebruksplan, dennevil bli tatt med i tiltaksdelentil landbruksplanen,med et mål om at
denneskalværeutarbeidetinnenutgangenav 2018.
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Reindrift
I Balsfjorder helekommunensarealinnenfordet samiskereinbeiteområde,og i ethvert inngrepmå
reindriftsinteresservurderes.Det er viktig i det fremtidigearbeidetå inkluderereindriftshensynetog
ha kontaktmed reindriftsnæringeni alle planerog enkeltsakerhvor dennekanberøres.Berørte
reinbeitedistrikterer selvstendigehøringsinstanserog skalha de saker somberørerreindriften på
høring.
ReinbeitedistrikteneMauken/Tromsdalenog Lakselvdal/Lyngsdal
har deler av sineområderi
Balsfjordkommune,samtdenden svenskesamebyenKönkämä.
Reindrifter en næringpå lik linje med andrenæringeri kommunen.Dener ikkestor sammenlignet
med jordbruket,men denvil ogsåha ett potensialefor utviklingsomen selvstendignæringeller i
samarbeidmedandrenæringer,f.eks.turismeog reiseliv.Dette er næringersomer voksendei
kommunen.
I arbeidetmed kommuneplanensarealdelhar en forsøktå leggerammersomsikrerreindriften
forutsigbarhetfor deresnæringsvirksomhet.Flytteleierer avmerketsomhensynssoneiplankartet,
men erfaringerviserat det er andreområdersomogsåmå tas hensyntil knyttet til reindrift. Dette
kanværebeiteområderog kalvingsområderf.eks.Dissehensynssonene
bør vurderesved rulleringav
kommuneplanensarealdel.
I kommunener det nødvendigå styrkekunnskapenom reindriftasbehovog faktiskekravi henholdtil
lovverket.Vedå styrkekunnskapsgrunnlaget
i kommunenvil vi lettere kunneformidle konkret og
tydeliginformasjonvideretil innbyggere,utbyggereog alle andresomhar interesseri områder
påvirketav reindrift. Mangelfullkunnskapom hvareindrifta faktisktrengerav arealer,og hvordan
næringendriveskanværeet grunnlagfor muligekonflikter og misforståelser.
Arbeidetmed regional reindriftsplaner i gang,noesomer megetpositivt. Dettevil væremed på å
økekunnskapsnivåetpå reindrift i kommunen. Somen reindriftskommune,der såå si alt av areal
berøresav beiteområdereller andretyper arealtilknyttet reindrifta er dette sværtetterlengtet. I
forbindelsemedarbeidetfor regionalreindriftsplaner det ogsået pågåendeprosjektder et av
målsettingeneer å utarbeidenyedistriktsplanerfor bådeMaukenog Lakselvdalreinbeitedistrikt.
Dissevil værespesieltviktigefor Balsfjordkommune,ettersomdet er dissebeitedistriktenesom
operererinnenforkommunensgrenser(i tilleggtil densvenskesamebyen).
Utfordringer:
Reindrift er en arealkrevendenæring,reindriftasinteresserkommerofte i konflikt med andre
interesserettersomsåå si hele kommunenberøresavarealerknyttet til reindrift.
Å få planfestethensynssonerutenomflyttleier; herundervinterbeiter,kalvingsområder,
brunstland,sentraleluftingsområder,trekkveierogområderi og vedanleggtil skilling,
merkingog slakting.
Bidratil utviklingav næringen, gjernei samarbeidmedturismeog reiseliv.
Økekunnskapsgrunnlaget
for problemstillingerknyttet til ulike aspekterved
reindriftsnæringen.
Kyst-/strandsone
Strandsonevernethar sommålsetningå ivaretaallmenneinteresserog unngåuheldignedbygging
langssjøen.Balsfjordkommunehar ivaretatt hensynettil strandsoneni kommuneplanensarealdel.
Enhar slått fast at langsfjordenevåreer veienen naturligbyggegrenseder dener nærmeresjøen
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enn100meter. I tillegger tillatt noe utbyggingi strandsonender dette var tilrådeligopp mot
formålenemedstrandsonevernet.
Det er i 2015vedtatt en Interkommunal kystsoneplanfor Balsfjord,Karlsøy,Lyngen(Ullsfjorden),
Målselvog Tromsø. Dennemå integreresi arbeidetmed arealdelen,
Utfordringer:
Byggegrenserved ønskeom utbyggingi kyst- og strandsone.
Allmennhetenstilgjengelighettil sjø
Planbehov:
Integrerekystsoneplanfor Tromsøregioneni rulleringav kommuneplanensarealdel.
Kommunenbør vurdereen plan for utbygging/utviklingav arealer somdrenerermot
Balsfjorden(semiljø og klima).
Transportog infrastrukturutbygging
Vegnetteti Balsfjorder tredelt mellomstat, fylkeskommuneog kommunensomeiere.Kommunener
en gjennomfartskommunemed E6og E8nordoverog søroversamtmot Tromsø.Selvdrifter
kommunen105km kommunalvei.
Standardenpå det kommunaleveinettet varierer,og tilstandener besti sentrumsnærestrøk.Avde
105km har ca.64 km fast dekke,mensrestener grusvei.Etterslepetpå vedlikeholder estimerttil 49
mill etter et ambisjonsnivåsomomfatter utbedringav alle vegelementersomer vurderte å værei
dårligteknisktilstand.Enmer omfattendeutbedringer estimert til 98 mill.
Flereveiprosjekterer i planleggingsfasen.
Ryaforbindelsenble åpnethøsten2011og har utløst større
trafikk mellomTromsøog Balsfjord.Utbedringav E8gjennomLavangsdalen
er et viktig prosjekthvor
byggeprosessen
er startet opp med det formål å bidra til størretrafikksikkerhetpå en ulykkesbelastet
strekning.Planleggingav ny E6fra Nordkjosbotntil Storfjordgrenseer ogsågodt i gang,der endelig
traseer valgt,og detaljer skalpå plass.
Balsfjordkommunehar dypvannskaipå Bergneset.Antalletanløpøkerog en haddei 2015omlag562
anløp.Dette fører til kapasitetsutfordringerfor å kunneyte godlasteeffektivitet,logistikkog service.
Planarbeidmed reguleringsplanfor Bergneseter underarbeid,der det ogsåplanleggesny kai.
Byggingav ny 420kV-linje fra Ofotentil Balsfjorder under arbeid,og er kommetomtrent halvveis.
Nårdenneer ferdigstilt vil det gi en positiveffekt for sikringavstrømforsyningeni regionen.
Det er en nødvendighetat Balsfjordkommunehar en oppdatert trafikksikkerhetsplanfor å kunne
motta TFTU- midler.Dettegir Balsfjordkommuneen mulighettil å få gjennomførtmindre
trafikksikkerhetstiltakmedfylkeskommunalemidler.
Utfordringer:
Ettersleppå veivedlikeholdav de kommunaleveiene.
Gangog sykkelveieri sentrumsområder
Utbyggingav ny kaipå Bergneset
Planbehov:
OppdatereTrafikksikkerhetsplan
OppdatereKommuneveiplan
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Folkehelse og levekår
Balsfjordkommunehar utarbeidettemaplanfor folkehelsefra 2014hvor fokusområderpåpekes.
Planener forankreti kommunestyret.Kommuneoverlegen
har utarbeidetstatusbildefor folkehelsei
kommunensbefolkning.I tilleggutarbeidesdet årligoversiktFolkehelseprofilfra
Folkehelseinstituttet,dennebrukesinnenhelseog omsorgstjenestene.Kommuneoverlegeninnehar
ansvaretfor densamfunnsmedisinske
delen,og er inneværendeår ferdigmed kompetansehevende
tiltak på området.Kommunenhar ogsåen halvstillingsomfolkehelsekoordinator.Arbeidetmed
folkehelsesøkesgjennomført og ansvarliggjort i heleorganisasjonen.
Nårdet gjeldersykdombrukerfærrelegemidlermot psykiskhelseennellersi landet.Type2
diabetes,og sykdomknyttet til muskelog skjelettserut til å værehøyereenn ellersi landet.Samtidig
vet vi at livsstilssykdommerer et økendeproblemi samfunnetgenerelt,og somogsåi vår kommune
vil gi utfordringer.Detteknytter segsærligtil kosthold,manglendefysiskaktivitet og røyking,alkohol
og andrerusmidler.

Levekårsstatistikk,

2013 - levekårsindika torer i kommunen .

Balsfjordkommuneskillersegnoeut med forholdsvisstørreandelungeuførepensjonister.Men det
er ogsåmarkert forskjellpå andelenensligeeldreover 80 år i vår kommunei forhold til regionenog
landet.
Kommunenhar hatt lavereandelinnvandrerbefolkningennregionenog landetfor øvrig.

Utdanningsnivå i kommunen (prosentandel av innbyggere 16-66 år)

HerskillerBalsfjordkommunesegnoeut med forholdsvislav andelinnbyggeremed høyere
utdanning.Dette kanværeen refleksav næringsliveti kommunenmed få høykompetanse
arbeidsplasser.
Utfordringer:
Høyandeleldrekrevergodt utbygdhelse- og omsorgstjenestermed tilhørendebemanning.
Høytantall ungeuføretrygdede
Økendeforekomstav livsstilssykdommer
Opprettholdetrivseli skolen
Fåflest muligtil å velgefysiskaktivitet somen livsstil.
Spesielltilretteleggingmed organisertaktivitet for de med fysiskeog psykiskenedsatte
funksjonsevnerog de gruppenesomav ulike grunnerlever et passivtliv.
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Tilretteleggefor utbyggingav idrettsanlegg,turløyperog friluftsområder.
Planbehov:
Vurdereom folkehelseplan,somper nå er en temaplan,skalrulleressomkommunedelplan

Helse og omsorg
Befolkningenshelseer blant samfunnetsviktigsteressurser,og å ivaretainnbyggerneshelseer en
viktig oppgavefor kommunensomtjenesteyter.Somsamfunnsutviklerer det viktig at kommunen
jobber mot å reduseretjenestebehovetgjennomforbyggendearbeid.
Samhandlingsreformen
Samhandlingmed UNNhar til tider vært krevende,dette i forhold til
oppfølgingavtjenesteavtaleri forbindelsemed utskrivelsefra sykehus.Kommunenhar klart å følge
opp med å ta imot pasientersomer meldt utskrivningsklare,dette gjelderbådefor
institusjonsplasserog hjemmetjenester.Pågrunnav kompleksiteteni hjemmetjenestenkandet være
utfordrendeå skaffekompetanse/personelltil å løseoppgavene,samtat tjenestener begrensettil
dagtid.I sliketilfeller kannoenværenødt til å overførestil sykehjem.
Kommunenhar en aldrendebefolkningog oppleverøkt etterspørseletter hjemmetjenester,
sykehjemsplasser
og omsorgsboliger.Det er vedtatt byggingav nyeomsorgsboliger.Ogsåflere yngre
brukeremed ulike diagnoserpåvirkerbehovfor økt kompetanse,blant annetinnenkreftomsorgog
lindrendebehandling.Kommunen angirbehovfor mer sykepleiefagligkompetanse.
Det er en utfordring for kommunenat alderssammensetningen
endrersegmot stadigflere eldre,og
at kommunenda vil ha færre innbyggereå rekruttere blant for å løsede kommunaleoppgavene.Det
er ogsåutfordrendefor kommunenå rekruttere til stillingermed kravtil høyereutdanningda
kommunenhar et lavt utdanningsnivå.
Kommunenhar over mangeår hatt en stabillegei samfunnsmedisinsk
deltidsstilling.Balsfjord
kommunehar en interkommunallegevaktsordning med 10-delt vaktturnusfor legene.
LegevakttjenesteniBalsfjorder ikketilpassetmorgendagensutfordringer og det kanbidra til
framtidig ustabilitet i legestillingene.Helsestasjons
- og skolehelsetjenestehar for liten kapasitettil å
møte et helsepanoramader psykososialevanskerinngår,og der det er viktig at barnebefolkningen
med foreldre har tilgangtil tidlig og tverrfagliginnsats.
Kommunenhar spesieltutfordringermed aktiverusavhengigemed lavboevneog redusertsomatisk
helse.Vi oppleverogsåen økningi brukeremed samtidigrus-og psykiskelidelser(ROP),og med
utfordrendeog truendeatferd. Kommunenhar ogsåen frisklivssentralsommottar tilskuddsmidler
og drivesgodt.
Utfordringer:
Ventelistefor institusjonsplasserog omsorgsboliger
Rekrutteringtil omsorgssektoren
Rekrutteringtil kompetansestillingerinnenhelse- og omsorgstjenestene.
Planbehov:
Helseog omsorgsplanmå revideresi løpet av perioden
Planfor helsemessigberedskapmå revideresi løpet av perioden
Boligpolitiskhandlingsplanmå revideresi løpet av perioden
Smittevernplaner vedtatt administrativti 2015,og må behandlespolitisk
Rusmiddelpolitiskhandlingsplaner under arbeid,og vil bli klar sommer2016
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Universell utformi ng
Det er et nasjonaltmål at alle offentligebyggskalha universellutforming innen2025.Alle nye
prosjekteroppfyller kravom universellutforming og kommunenhar ogsåfortløpendeutbedret
eksisterendebygningerstilgjengelighetnår behovethar oppstått grunnetbrukereeller i fbm annen
renovering/ombygging.Kravom universellutforming i alle offentlige byggvil likeveli segselv gi økt
investeringsbehovi tiåret fremover.
Universellutforming skalleggestil grunni planleggingenfor å gjøresamfunnettilgjengeligfor alle,og
for å forhindre diskrimineringav enkeltegrupper.
Kommuneplanensarealdel2011-2023(vedtatt i 2011)har ivaretatt hensynettil universellutforming
med en bestemmelsehvor det stilleskravtil fysiskutforming av arealer,dette forutsettesvidereført
ved revideringav planen.Vedutarbeidelseav kommuneplanenssamfunnsdelmå mansikre at
utfordringeneknyttet til universellutforming ivaretasogsåher.
Utfordringer:
Fåpå plassen strategisomsikrersamfunnsdeltagelse
for alle og gjørdet muligfor folk å bo
hjemmelengstmuligtil trossfor sykdom,alderetc.
Sikreat rådeneog berørteorganisasjoneraktiviseresi medvirkningsprosessen
.
Kartleggingmed utfordringer kommunenstår overfor med hensyntil universellutforming,
likestillingog mangfold.
Planbehov:
Egentemaplan/kommunedelplanfor universellutforming

Integrering og mangfold
Kommunentar del i det nasjonalearbeidetmed å bosetteflyktningermed beskyttelsesbehov.
Balsfjordkommunestartet med bosettingav 20 flyktningeri 2015.Det er vedtatt bosettingav 20
personerogsåi 2016,der det per i dager bosatt7 personer- hvorav4 av disseer bosatt gjennom
familiegjenforening.I løpet av 2016vil det være2 årsverkansatti flyktningtjenesten.
Bosettingsprosjektetvil bidratil en befolkningsøkningkommunen, og ogsåtil økt etterspørseletter
kommunaletjenestersombolig,barnehage-, grunnskole-, voksenopplæring
- og helsetjenester.
Balsfjordkommuneer medi et nasjonaltnettverkt, samtet nettverk for flyktningtjenesteri Midt
Tromssommøtesannenhvermånedog utvekslererfaringerog tar opp ulike tema etter behov.
Det har vært et samarbeidmed nabokommuner,etter behov,for eleversomskalha undervisningpå
egetmorsmål.Bosettingav flyktningerer nytt for kommunen,og det er utfordringer knyttet til
rutiner og hvordanulike oppgaverskalløses.Herhentesmye goderfaringfra andrekommuner
jevnlig,og/eller vedbehovgjennomnettverkene.
Næringsliveti kommunenoppfordrestil å sepå bosettingensomen ressurs,kanskjespesieltmed
tankepå produksjonsbedriftersomogsåi dagbenytter myearbeidskraftfra utlandet.Debosattefår
godnorskopplæringfør de er klarefor arbeidslivet,somkanværeet fortrinn fremfor andre
arbeidssøkendefra utlandet
Det er ikkebareflyktningersombidrar til et kulturelt mangfoldi kommunen.Balsfjordkommuneer
en del aven fleretniskhistorieog geografii nordområdene.Somhenholdsvisurbefolkningog
nasjonalminoritet i Norgeer samerog kvenerviet lite anerkjennelseog oppmerksomhetmed egne
mål og strategieri tidligereplaner.Enstyrket stillingfor samiskidentitet, språkog kultur er til
berikelsefor heleBalsfjordsamfunnet, og ikkeminst det samiskesamfunnet.
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Balsfjordkommuneer en viktig kommunefor samiskkultur. Somen stor reindriftskommune,er det i
hovedsakreindriftsnæringasomer mest synlig,mendet er ogsåandreaspekterveddet samiske
samfunnslivetsomer like viktig.
Kommunenesansvarfor å ta hensyntil samiskeinteresseri planleggingener styrketde senereår,
blant anneti plan-og bygningslovensbestemmelseom sikringavnaturgrunnlagetfor samiskkultur,
næringsutøvelseog samfunnsliv.Det er derfor viktig at dette ogsåsynliggjøresgjennomkommunens
overordnedeplanarbeid.
Utfordringer:
Enhovedutfordringfor kommunener boligertil flyktningersomskalbosettes
Hvordanløseulikerutinger og oppgaveri en ny oppstartetenhet
Ivaretaog styrkesamiskspråk,kultur og næringslivi kommunen
Planbehov:
Planfor integreringog mangfold– kanevt. få fokusi egettemai samfunnsdelen
Temabør ogsåinkluderesi boligpolitiskhandlingsplan
Planfor samiskspråkog kultur; Samiskutviklingog utfordringer i kommunen, kanevt. tas
opp somegettema i kommuneplanenssamfunnsdel

Oppvekst og utdanning
Barnehage
Det er store endringertilknyttet barnehagesektorenpå nasjonaltnivå.Dette knytter segtil øktekrav
til innholdi barnehagenog til kommunensombarnehagemyndighet.Itillegghar flere statligeutvalg
levert sininnstillingom ulike siderav drift av barnehagene.Regjeringensoppfølging av disse
utvalgeneventeså medføreytterlige kravtil barnehagene.Øktekravtil barnehagenestiller ogsåøkte
kravtil ledelseni barnehagene.Ny rammeplankommeri 2017.
I Balsfjordkommunegisdet barnehagetilbudved i alt 8 lokasjoner.Barnehagen
e i kommunenhar
gjennomflere ti-år hatt et godt samarbeidenhetenei mellom,særliginnenforvaltningog
utvikling. Kommunenhar hatt godbarnehagedekning,
målt mot etterspørselen,med en
desentralisertlokaliseringav tjenestenesomreflektererkommunensspredtebosettingsmønster.Et
desentraliserttilbud med forholdsvissmåenheter,følgerimidlertid ogsåstor sårbarheti forhold til
svingningeri behovet/etterspørselen,og deravtidvis usikkerhetom opprettholdelseav tilbud.
Brukerundersøkelser
avdekkermangleri bygningsvedlikehold
og manglerpå uteområdet
(lekeapparaterog annet). Vedvarendemangelav bygningsvedlikehold,
vil tvingefram vesentlige
investeringerpå sikt, dersombygningeneskalkunnebenyttestil tjenesteproduksjon.
Prognosenefor befolkningssammensetning
i periodenfram til 2020viseren økningpå nesten50
barn i alderen0-5 år ogen ytterligereøkningmed 35 barn fram mot 2030.Dette kreverat
kommunendimensjonerersektorenfor framtidenmed flere barnehageplasser,
arealfor nye
barnehagerog rekrutteringav barnehagelærere,fagarbeidereog assistenter.I tillegger
barnehagemyndigheten
styrket,slik at kommunensansvarfor å påseregelverketterlevelseog
kvalitativt godebarnehagerivaretaspå en bedremåte.
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Skole
Balsfjord kommunehar fire 1.-10.skoler,og en 1.-7. skole.Skoleneer lokalisertpå Sand,
Malangseidet,Storsteinnes,Nordkjosbotnog Laksvatn.I tillegger det en privat Montessoriskolei
kommunen.Ogsåskolestrukturenavspeilerden spredtebosettingeni kommunen,med fire
grunnskolerfor 1. – 10.årstrinn.I tillegger det i kommunenén privat grunnskolefor 1.-7. årstrinni
Hamnvåg.Grunnskoleni kommunenhar til sammen87 lærerårsverkog 11 assistentårsverk.
Skolenei kommunenhar gjennomflere ti-år hatt et godt samarbeidenhetenei mellom,særliginnen
forvaltning,etterutdanningog utvikling. Opprettholdelseav dendesentraliserteskolestrukturenkan
av økonomiskegrunnerværeutfordrende,særligdersomelevtallsutviklingenv/skolenei kommunens
distrikter fortsetter med en negativtrend. Fagliglærerdekningi henholdtil regelverketer en stor
utfordring, særligfor forholdsvissmåskolermed få lærerstillingersomi sinfagkompetansemå dekke
et bredt spekter.
Folkehelseprofilenfor 2015viserat ungdomtrivesdårligerepå skolenenn det somer vanligi landet,
vurdert etter trivselhos10.-klassinger.Frafalleti videregåendeskoleer ogsåhøyerei Balsfjordenn
ellersi landeti perioden2011-2013.Dette kanskjulesosialeforskjellermellomulike grupper.I arbeid
med frafall er det behovfor helhetligog langsiktigsatsingmed utstrakt samarbeidmellom
kommunerogfylkeskommuner.
I Nasjonaleforventningertil regionalog kommunalplanleggingstår det blant annetat kommunenei
arbeidetknyttet til barnog ungeskalsikretryggeog helsefremmendebo- og oppvekstmiljøer,frie for
skadeligstøyog luftforurensning.Tematiskeplanerfor geografiskeområdereller spesielle
problemstillingermed utredningerog avklaringerkanværenyttig og nødvendigfor å sikreog skape
godeoppvekstvilkårog nærmiljøfor barn og unge.Balsfjordkommuneserat det er behovfor en
overordnetplanfor oppvekst,somhar til hensiktå pekepå noenstorelinjer og perspektivsomskal
pregeoppvekstsektoreni årenesomkommer. Enslikplanvil værestyrendefor kommunensrolle og
innsatsinnenoppvekstområdet.Planenkangi et bilde av de områdersomvurderessomviktigstå
utvikle i åreneframover.
Utfordringer:
Rekrutteringtil kompetansestillingeri barnehageneog skolene
Innfri kravom rett til barnehageplass
Utfordringeri forhold til universelltilgjengelighet,og langtframskredetforfall på enkelte
skoler
Jobbemålrettet for å bedreresultatenei skolen
Trivselenog læringsmiljøeti skolen
Planbehov:
Kommunedelplanfor barnog unge(oppvekstplan).

Næringsliv og sysselsetting
I de siste8 årenehar Balsfjordkommuneopplevden megetpositivutviklingnår det gjelder
attraktivitet sometableringsstedfor næringsvirksomheter.Særliggjelderdette arealkrevende
etableringer.Herhar kommunenfått en mulighetsomkanbidra til nyetableringersomvil bety flere
arbeidsplasserog en mulighetfor tilflytting og tilbakeflyttingsomkanbidra til en positivpåvirkning
av folketallet.
Balsfjordkommunetilrettela for store industriarealeri kommuneplanensarealdelav 2011.
Hovedtyngdenble lagt til Nordkjosbotnog Stormoen,men det ble avsattarealertil formålet i
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tilknytningtil alle sentraenei kommunen.Balsfjordkommunehar hatt godeerfaringermed å kunne
tilby arealertil plasskrevendevirksomheter.Dette har gått forholdsvisgreit sålengearealenehar
vært tilgjengelige,men vi sernå at områderregulert til industri og næringer i ferd med å bli brukt
opp. I Nordkjosbotner de storeområdeneavsatt til industri brukt opp, mensdet på
Stormoen/Tømmerelvogsåbegynnerå minkei tilgjengeligearealer.Herer et større område,N6i
arealplanen,nettopp regulert- men utbyggingher er ennåikkeigangsatt.Storedeler av N4,med
Stormoenavfallssenterer ogsåregulert.N5- Tømmerelvsør,gjenstårsomuregulertområdeavsatttil
industri/næring.
Forfortsatt å kunneværeen attraktiv tilbyder av næringsarealervil det værenødvendigfor
kommunenå avsettenyeområdertil dette formålet vednesterullering av arealplanen.Kommunen
bør ogsåkunnetilby opparbeidedearealertil formålet.
Det er ogsåavgjørendeat en ivaretarog gir goderammevilkårfor eksisterendeindustri/næringfor å
sikreopprettholdelsenav disse.Målsetningenmå væreå økedet totale antallet aktører,og styrke
mulighetenfor flere hjørnesteinsbedriftermed over 20 ansatte.Dette vil væreviktig for en fortsatt
positivutviklingi kommunenpå næringssiden.
Statistikkfra SSBviserat det ved utgangenav2014var 2731yrkesaktivemed bostedsadressei
Balsfjordkommunemed enten arbeidsstedi kommuneneller andrestederi landet,(jfr. figur 1.0).De
viktigstesysselsettingssektorene
for dissevar innenforsekundærnæringen
- industri- og
vareproduksjon(734sysselsatte),serviceog tjenesteproduksjon(698sysselsatte)og helseog sosiale
tjenesteyting(624sysselsatte).Totalt har ¾av kommunensyrkesaktivesitt engasjementinnenfor
dissetre sektorene.Primærnæringenejordbrukog skogbruker ogsåviktigesektoreri kommunen
med 220yrkesaktive,selvmed en nedgangfra 270i 2011. Densistestoresektoreni kommunener
undervisningssektoren,
med 240yrkesaktive.

Fordeling av arbeidstakere med bosted i Balsfjord kommune etter sysselsettingssektor
Kilde: SSB.

pr. 31.12.2014.
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Balsfjordkommune har ca.240operativevirksomheter,mot ca.227i 2012.Hovedgruppen(ca.135)
av disseselskapenehar mellom1-4 ansatte.Forbedrifter med mellom5-9 ansattehar antalletøkt
fra 42 til 48. Nårdet gjelderde store «hjørnesteinsbedriftene»med mellom20 – 99 ansatteer tallet
konstant.Økningi antallvirksomheterog ansatteviseren positivtrend for næringsliveti Balsfjord
kommune.
Reiseliv/Turisme
Balsfjordkommunehar en fantastisknatur sombyr på mangemuligheternår det gjelderaktiviteter
somtiltrekker segturister. Dette utgjør et godt grunnlagfor reiselivsbransjeniBalsfjordkommune.
Fraå ha vært en attraktiv hyttekommune,seren at det fortsatt satsesmer målrettet ogsåmot
reiselivog turisme.Gjerneen kombinasjonavovernattingog tilbud for turister/besøkende.
Sesongbasertreiseliv/turismeutviklesstadig,med nyespennendeturismeprodukter.Det er også
positivutviklingi mindre lokalesatsingeri kommunen,gjernemed utgangspunkti ressursenepå en
landbrukseiendom.
Det er satt i gangstedsutviklingsprosjektfor Storsteinnesog Nordkjosbotn,somvil resultereet
grunnlagsmaterialefor sentrumsplanerfor tettstedene.I prosjektetvil næringslivetogsåspilleen
viktig rolle. Dette vil kunneværemed på å utvikle reisendesførstemøte med kommunen,der en
prøverå motvirkeat Balsfjordkun blir en gjennomfartskommune.
Fylkesrådethar innvilgetet tilskuddpå 600.000kronertil utviklingenav prosjektet«Kreative
Balsfjord», for kultur/kreative næringeri Balsfjordkommune. Gjennomet kartleggings
- og
nettverksprosjektfår bedriftenei kommunenhjelp til å utvikle segvidere.Det er Balsfjordkommune
somhar satt i gangprosjektet,med bakgrunni at sysselsettingainnenreiselivs- og kulturnæringene
har vokststerkt de sisteåra.Utfordringainnende kreativenæringeneer ofte å få økonomii drifta.
Gjennomprosjektetskaldeltakernebeskrivesineutfordringerog etterhvert få tilført kompetanse
innenbedriftsutvikling,medsærligvekt på produkt- og markedsutvikling.
Føroppstartav hovedprosjekteter det gjennomførtet forprosjekt,somviserat det alleredeer 35
bedrifter somønskerå delta i nettverksaktivitetene.
Utfordringer:
Å fortsatt kunnetilby tilstrekkeligog attraktivt næringsarealtil arealkrevendevirksomheter.
Økeantall bedrifter; herunderbedrifter med 20-99 ansatte.
Målrette og utvikle reiselivetsomnæringi Balsfjordkommune.
Planbehov:
Strategisknæringsplanfor Balsfjordkommuneer underarbeidog tenkt ferdigstilt
sommer/høst2016.
Arealertil viderenæringsutviklingmå vurderesvedrulleringav arealdelen.
Stedsutviklingsprosjektet
for Nordkjosbotnog Storsteinnes,dette vil dannegrunnlagetfor
utviklingav sentrumsplanerfor de respektivetettstedene.
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Klima - og Miljçutfordringer
Klimaeter i endring,og dette vil gi ossutfordringer somkommunenmå forberedesegpå og tilpasse
segtil. Klimaendringenbetyr mer intensnedbørog kraftigestormer,hyppigeretilfeller av flom og
skred,endret og utvidet flomsesongsamten betydelighavnivåstigningfrem mot 2100. Ved
oppdateringav overordnetROS-analysefor kommunen,vil dette ogsåværetema.
Kommunenmå tilpasseseget endret klima,samtidigsomdet er ønskeligå redusereutslippeneav
klimagasser.Dettevil kunnegjenspeilesegi mangeulike planer.Stigendehavnivå,økt skred- og
flomfareog storeog intensenedbørsmengdergir utfordringer for planleggingens,spesielti bebygde
områder.Klimaframskrivningene
tilsier at det vil bli hyppigereepisodermed styrtregnog derfor
hyppigereog størreflommer i småbratte vassdrag.
Balsfjordkommunehar utarbeideten klima- og energiplani 2008.Denneleggergrunnlagfor et
viderearbeidi kommunengjennomulike tiltak. Detteer et tema kommunenbør jobbe videremed,
ogsåknyttet opp om de utfordringer et klimai endring vil gi oss.Forå kunneintegrereny kunnskap
om klima- og miljøutfordringerbør klimaog energiplanenoppdateres,og ogsåta for segtemaet
klimatilpasning.
Klimatilpasninger ett tverrsektorielthensynog skalderfor ivaretasi den helhetlige
samfunnsplanleggingen.
Det vil si at utfordringer knyttet til et klimai endringskalbelysesogsåi
forhold til sektorenemiljø, landbruk,helseetc. Blantannetviserde Nasjonaleforventningenetil
viktighetenavat kommunenei sinplanlegginghar kunnskapom ulike økosystemersbetydningfor
klimatilpasning.Natur somvåtmarker,myrer,elvebredderog skogkandempeeffekteneav
klimaendringer,og er viktig å ivaretai arealplanleggingen.
Balsfjordener en terskelfjordmed begrensetkapasitetfor uttynning,uttransportog nedbrytingav
forurensninger.Flerevirksomhetermed potensialtil størreforurensningsutslipper lokalisertrundt
fjorden. HernevnesMacksBryggerierAS,TineMeieriet Storsteinnes,Stormoenavfallsanlegg,EWOS,
NorskProteinAS,et mottaksanleggfor farlig avfallpå BergnesetsamtBergnesetPukk& Gruspå
sammested.Noenav dissegenerererogsåskipstrafikki fjorden. I tilleggutøvesen ikkeubetydelig
landbruksaktivitetrundt Balsfjorden.I andreendenav skalaenfinner vi et Ramsar-område og flere
naturreservater,somhverpå sinmåte er sårbarefor ulike forurensninger.Forå kunneha en
kontrollert utviklingav områdetrundt fjorden bør en planfor utbyggingav arealersomdrenerermot
Balsfjordenutarbeides.
Utfordringer:
Økt fokuspå konsekvenseneavklimaendringeri all arealsaksbehandling.
Videreføretemaet klimai arbeidetmed beredskapsplan.
Planleggefor bærekraftigarealforvaltningog samfunnsutvikling
Gjennomplanleggingeni kommunen- bidra til reduksjoni utslippav klimagasse
r og
energiforbruk,og samtidigleggetil rette for (økt) verdiskaping.
Fåi gangsamarbeidmed nabokommuneri klimarelaterteproblemstillinger
Planbehov:
Oppdatere/revidere klimaog energiplander klimatilpasningogsåkommerinn somtema
Planfor utbygging/utviklingav arealersomdrenerermot Balsfjorden
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Samfunnssikkerhet

og beredskap

I 2013ble helhetligrisikoog sårbarhetsanalyse
(ROS)for Balsfjordkommuneoppdatert.Denneskal
oppdateresi takt med revisjonav kommunedelplaner,og for øvrigskaldenendresi takt med risikoog sårbarhetsbildet.
Det ble i 2015utført en statlig skredfarekartleggingfor utsatte delerav kommunen.Denne
kartleggingengir ny informasjonom områderutsatt for skredi kommunen, og vil kunnebrukesi
oppdateringenav ROS-analysen.
HelhetligROSer en del avkunnskapsgrunnlaget
til kommunensøvrigeplanlegging.Arbeidetmed
kommuneplanenssamfunnsdeler tatt opp igjen,og det er et sterkt ønskeom rulleringav arealdelen
til kommunen.
Beggedisseplanenevil måtte ta for segvurderingerog utfordringer somkommerfram av den
overordnedeROSanalysen for kommunen.
Utfordringer:
Klimaog klimaendringer
Industriområder med bedrifter innmeldt i registerunderlagtDirektoratetfor
Samfunnssikkerhet
og beredskap.Registreringenskalværeen del av faktagrunnlagetfor
kommunenssamfunn- og arealplanlegging.
Identifiseretryggeområderfor boligbygging,med tankepå flom- og skredkartleggingen.
Planbehov:
HelhetligROS
-analysefor Balsfjordkommunemå oppdateres

5 Vurderin g av planbehov og prioriteringer
Kommunalplanstrategiskalgi en bedreog mer systematiskvurderingav kommunensplanbehovog
gjøreossbedrerustet til å møte aktuelleutfordringer.Kommunenskalvurderehvilket planarbeid
somskalprioriteresfor å møte aktuellesynliggjordeutfordringer.
Balsfjordkommunehar et stort antall planer,men i planstrategienhar en fokusertpå de
overordnedeog overgripendeplanene.Listener ikkeuttømmende,men har tatt utgangspunkti
eksisterendeplanerog kjent behovmed bakgrunni kommunensutfordringer.
Balsfjordkommunehar ikkemulighettil å prioritere tilstrekkeligeressursertil å løsealle utfordringer
og gjennomførealle planprosessersomman ønskergjennomførtinnenfordenne
kommunestyreperioden.Det er mangelpå planfagligkapasitetog kompetansei kommunen.Dette
betyr at manmå prioritere innenforet synliggjortplanønske.Å prioritere betyr at myemå velges
bort, men ogsåat en må fordele planarbeidetutover periodenfor å sikreat en har ressursertil
gjennomførearbeidet.
Planenekandelesi to kategorier;planersomprimært utløsesav lovkravog planersomutløsesav
kommunensutfordringer.Til grunnfor arbeidetmed kommunalplanstrategier det valgtå avgrense
segtil planermed en samfunnsmessig
utviklingshorisontsomstrekkersegutover de interne
planbehovsommanhar i den kommunaleproduksjonen.Dekravkommunenhar til årligfremstilling
av overordnedeplanerhandlingsplanmed økonomidel,holdesutenfor planstrategiarbeidet.Dette
fordi det etter kommunelovensbestemmelserikkeer spørsmålom dissedokumenteneskalrevideres
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eller ikke.Disseskalinngåsomdel av kommunensårshjul.Kommunenssektorerhar ogsåen goddel
fagplanersomer av en slikkarakterat de ikketrengerbehandlingi en kommunalplanstrategi.
Tabellennedenforviserstatusfor en rekkeoverordnedeplaneri kommunen,plussforslagtil nye
planerbasertpå behovavdekketi arbeidmed planstrategi,samtinnspillfra statligeog regionale
myndigheter.Videreviserdenom planenskalrulleres/revidereseller ikke,om det er en ny plan,og
når arbeidetskalstarteopp. Til slutt fremkommerbegrunnelseeller merknadtil planbehovet.
Tabellener delt i to deler,der denførstelister opp de planersomdet skaljobbesmed i
kommunestyreperioden– under prioriterte planer.Deretterlister en opp de planersomhar vært
vurdert i prosessenmen somav ulike årsakerikkeprioriteres- undervurderte planer.
Det vil værenaturlig at planstrategienidentifisererplanstatusog behov,mensdet gjennom den
årligerulleringenavhandlingsplanen/økonomidelen
at planarbeidetblir tildelt ressurser.
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vedtatt
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Begrunnelse/Merknader

PRIORITERTE PLANER

Overordnedeplaner/
Kommuneplaner
Kommuneplanens
samfunnsdel

Ny

X

X

Kommuneplanens
arealdel

2011

X

X

HelhetligROS-analyse

2013

Vedtattsamfunnsplan1.
halvdel2018.
X

Vedtattarealplan2. halvår
2018

X

Lov om kommunal
beredskapsplikt.

Oppvekst
Kommunedelplanfor barnog
unge(Oppvekstplan)
Helse

Ny

X

X

Helseog omsorgsplan
Planfor helsemessig
- og sosial
beredskap

2000

X

X

2010

X

Lovpålagtetterlov om
helsemessigog sosial
beredskap.

Smittevernplan

2011

X

Rusmiddelpolitiskhandlingsplan 2012
2008-2012

X

Forventesvedtatt2016.
Lovbestemtetterlov om vern
om smittsommesykdommer.
Lovpålagtetteralkoholloven.
Forventesvedtattsommer
2016.
X

Boligpolitisk handlingsplan
Planfor Universellutforming

2014

Temaplan:Folkehelsep
lan

2014

Plan og Næring
StrategiskNæringsplan

2000

SentrumsplanStorsteinnes

Ny

X

SentrumsplanNordkjosbotn

Ny

X

SentrumsplanMeistervik
Kommunedelplanfor
trafikksikkerhet
Kommuneveiplan
Planfor snçscooterlçyper
Samferdselsplan
Landbruksplan

Ny

X

2012

X

2012

X

Ny

X

Beitebruksplan(landbruk)

Ny

X

Ny
X

Vurdereom denneskalrulleres
somkommunedelplan.

X

Vedtatt2016.

X

Ny
2000

Temaplaneller
kommunedelplan.

X

X

X

Planprogramvedtatt2014,
planlagtferdigstilt i 2018.

X

Tenktferdigstilt 2018.
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Klima- og energiplan

X

2008

Byggforvaltning
Bolig og eiendomsstrategi

Ny

X

VURDERTE PLANER, MEN IKKE PRIORITERT

Planfor integreringog mangfold Ny

Kan evt. tasmedsomeget
temai samfunnsdel
Temabçr ogsåintegreresi
boligpolitisk handlingsplan.

Planfor samiskspråkog kultur;
Samiskutvikling og utfordringer
i kommunen

Ny

Kan evt. tasmedsomeget
temai samfunnsdel.
Vurdertmenikke prioritert.

Temaplanfor mineralressurser

Ny

Vurdert,menikke prioritert.
Bçr evt. tasmedsomtemaved
revideringav arealplan.

Planfor utbygging/utviklingav
områdersomdrenerermot
Balsfjorden
Kartfestingav landbrukets
kjerneområder

Ny

Vurdert,menikke prioritert.

Ny

Ivaretasi
arealplansammenheng.
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