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Forord 
 

Kommuneplanen er kommunens langsiktige overordnede plan, med en tidshorisont frem til 2026. 

Samfunnsdelen inneholder langsiktige mål, og strategier for å nå disse. Tiltakene som skal 

gjennomføres i tråd med strategiene, må innarbeides i kommunens økonomiplan. 

 

Kommuneplanen har følgende hovedmål: 

 Skape grunnlag for en offensiv næringsutvikling og vekst i kommunen. 

 Kommunens sterke vekst skal møtes på mest mulig bærekraftig og miljøvennlig måte, med 

en infrastruktur som er robust mot de forventede klimaendringene. 

 Tromsø kommune vil videreutvikle helse- og omsorgssektoren med sikte på god kvalitet og 

framtidsrettet struktur. 

 Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel dreier seg både om spørsmål knyttet til utviklingen av 

kommunesamfunnet og de mange velferdstjenestene kommunen har ansvaret for. Utgangspunktet er 

at Tromsø er en vekstkommune og målet er at denne veksten skal fortsette. Samtidig er det viktig å 

være klar over at det finnes flere distrikter med bygder som preges av tilbakegang i folketallet. 

 

Kommunens vekst medfører utfordringer på mange områder. Det gjelder både demografiutløst 

tjenesteyting og geografisk spredning av veksten. Det bør ikke utløses flere behov enn nødvendig 

for ny sosial og teknisk infrastruktur. Utviklingen av Tromsøsamfunnet må også skje på en slik 

måte at kommunen tar høyde for et klima i endring og arbeider for å bidra til å oppfylle nasjonale 

miljømål. Kommuneplanens intensjoner i et tolvårsperspektiv må balanseres inn mot prioriteringer 

av ressursfordeling i økonomiplanen, som også er kommuneplanens handlingsprogram. 

 

Tromsø kommune har et godt utgangspunkt for økt sysselsetting og verdiskaping. Det er mange 

næringer som har et klart vekstpotensial. I planforslaget legges det vekt på å framheve Tromsøs 

mange fortrinn og muligheter for å utvikle kommunen til en spennende Arktisk hovedstad med 

mange kvaliteter, som gjør at innbyggerne trives i byen. 

 

Tromsø kommunes næringsliv, organisasjonsliv og samarbeidspartnere ga innspill til 

kommuneplanarbeidet både gjennom høringen av planprogrammet og deretter til kommuneplanens 

samfunnsdel. Kommuneplanen legger viktige føringer for kommunens service og tjenester 

fremover. 

 

 

 

Øyvind Hilmarsen 

Byrådsleder 

 

  



Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 Side 4 
 

1. Innledning 
Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske 

styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for 

kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en 

samfunnsdel og en arealdel. Disse utarbeides i to separate 

dokumenter. Kommuneplanen har etter plan- og bygningsloven 

en planhorisont på 12 år. Kommunen må i hver valgperiode ta 

stilling til om kommuneplanen skal revideres. Dette skjer 

gjennom vedtak i planstrategien, som skal legges frem etter 

hvert kommunevalg. Tromsø kommunes planstrategi ble vedtatt 

i desember 2012, og der ble det avgjort at kommuneplanen 

skulle revideres i inneværende valgperiode. 

Fra planprogram til kommuneplan 
I planprogrammet, som ble vedtatt i kommunestyret i oktober 

2014, ble hovedrammene for kommuneplanarbeidet lagt. 

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og 

nasjonale mål og interesser. Gjennom høringsrunden kom det 

inn en rekke innspill og forslag til det videre arbeidet. Både 

regionale og statlige myndigheter ga innspill til 

kommuneplanarbeidet, og selv om ikke planprogrammet tok inn 

alle forslagene så har innspillene vært tatt med videre i arbeidet 

med kommuneplanen. 

Kommuneplanens oppbygging 
Oppbyggingen av og innholdet i kommuneplanen følger 

planstrategien og det påfølgende planprogrammet. Hovedmål og 

delmål er videreført sammen med grunnleggende tekst. 

Utredningsarbeidet som har skjedd etter planprogrammets 

vedtak er innarbeidet i kommuneplanteksten.  

En handlingsorientert kommuneplan 
Det sies i plan- og bygningslovens § 11-1 at økonomiplanen etter 

kommunelovens § 44 kan inngå i handlingsdelen til 

kommuneplanen. De langsiktige føringene i denne 

kommuneplanen er handlingsorienterte, for bedre å kunne møte 

økonomiplanens fireårsperspektiv. Disse to elementene skal 

sammen gi gode styringsmuligheter med målsetting om å ha en 

solid kommuneøkonomi. Styring av arealpolitikken gjennom en utbyggingspolitikk som ikke gir 

unødige behov for ny kommunal infrastruktur, er også et viktig element. 

Medvirkningsprosess 
Byrådet vedtok i møte 19. mars 2015 å legge kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 ut på 

høring i seks uker. Dette i henhold til plan og bygningslovens § 11-14. Høringen ble kunngjort i 

kommunens fellesannonse samme uke, og ble gjort tilgjengelig via kommunens nettsted under 

«Informasjonskilder – Planer til høring». Det ble sendt ut et eget høringsbrev til statlige, regionale 

og offentlige instanser, bydelsråd, utviklingslag, lokale lag, foreninger, interesseorganisasjoner samt 

kommunale råd, utvalg og foretak. I folkemøte om kommuneplanen den 16. april 2015, ble det 

orientert både om kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 
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2. Forventninger til fremtidig befolkningsvekst og sammensetning 

Befolkningsutvikling - fødselsoverskudd og nettoinnflytting 
Tromsø kommune hadde per 1. januar 2014 71.590 innbyggere. Kommunen har hatt en vekst i 

mange tiår, selv om den har variert fra år til år. Etter år 2000 har den gjennomsnittlige 

befolkningsveksten vært på 1,4 prosent. Det vil si vel 1000 innbyggere i året. De to siste årene 

(2012 og 2013) var befolkningsøkningen høyere, på over 1,7 prosent.  

 

Spørsmålet er hvordan folkemengden vil utvikle seg framover. Fig. 3.1 viser både den faktiske 

utviklingen slik den har vært siden 1990 og utviklingsalternativer framover. I diagrammet er det 

lagt inn Statistisk sentralbyrå (SSB) sine sitt hovedalternativ, lokal Tromsøprognose og byrådets 

visjon. I det høye alternativet er det anslått at Tromsø kommune kan nå opp mot 90.000 i 2028, mot 

86.000 i basisalternativet. Byrådets visjon er 120 000 innbyggere i 2044.  

 

 
Figur. 3.1.1 Befolkningsutvikling og befolkningsprognoser 

 

Det er to demografiske faktorer som ligger til grunn for befolkningsutviklingen, naturlig tilvekst 

(fødte – døde) og nettoinnflytting. Fig. 3.1.2 viser hvordan fødselsoverskuddet og nettoutviklingen 

har vært fra 2001 til 2014 og vår prognose fram til 2028. Fødselsoverskuddet er nokså stabilt 

mellom 500 – 600 personer per år, mens nettoinnflytting varierer mye fra en liten nettoutflytting i 

2001 til en nettoinnflytting på nesten 750 i 2013, med et gjennomsnitt på 370. I prognosen er 

nettoinnflyttingen beregnet til å ligge mellom 300 – 400 per år, altså en god del lavere enn 

fødselsoverskuddet. SSB har erfaringsmessig operert med litt for lave tall for nettoinnflytting til 

Tromsø. 
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Figur 3.1.2 Faktisk og beregnet fødselsoverskudd og nettoinnflytting 

 

Det er flyttingene som utgjør den største usikkerheten når det gjelder å beregne 

befolkningsutviklingen. Den er vanskelig å planlegge for. Noen særtrekk er det likevel viktig å være 

klar over. Det gjelder forholdet mellom innenlandske flytteprosesser og innvandringen fra utlandet. 

Fig 3.1.3 viser klart at Tromsø henter flytteoverskuddet fra utlandet. Etter 2005 har Tromsø hatt 

nettoinnvandring på hele 4344 eller 483 i gjennomsnitt per år, mens det har vært en nettoutflytting 

til resten av landet på 366 personer eller mer enn 40 per år.  

 

Nettoutflyttingen til Sør-Norge er stor med over 300 per år, hvorav vel halvparten til 

Oslo/Akershus. Den nettoinnflyttingen Tromsø får fra resten av Nord-Norge veier ikke opp for 

utflyttingen mot sør. Det er vanskelig å endre dette innenlandske hovedmønsteret, som har vært 

relativt stabilt når vi ser på gjennomsnittet for flere tiår. Innflyttingen fra utlandet består både av 

arbeidsinnvandring, som er hovedtyngden, og flykninger/asylmottakere. Disse tallene varierer mye, 

men har over lang tid gitt et svært viktig positivt bidrag til befolkningsveksten.  

 

Det er knyttet stor usikkerhet til hvor omfattende innvandringen vil bli framover. Tendensen fra 

2014 tyder på at arbeidsinnvandringen til Norge vil bli lavere enn de forutgående årene. Utviklingen 

på arbeidsmarkedet, vil også ha innvirkning på denne utviklingen. 
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Figur 3.1.3 Nettoinnflytting til Tromsø i perioden 2005 – 2014 

 

Befolkningssammensetning- husholdninger og aldersgrupper 
Antall husholdninger i Tromsø er 32.354 i 2013. Andelen enpersonshusholdninger var i 2013 på 

over 42 prosent. Ser vi på utviklingen siden 2005 er det antall enpersonshusholdninger som har økt 

mest med tre prosent. Dersom denne trenden fortsetter, vil det ha betydning for boligbehovet i 

kommunen. 

 

Tromsø kommune har en ung befolkning der vel 70 prosent av befolkningen er under 50 år. 

Kjønnsbalansen er jevn, men med en svak overvekt av menn for aldersgruppene opp til 50 år, mens 

det for aldersgrupper over 50 år er en overvekt kvinner. 

  

De mest markerte demografiske endringene de kommende årene, er det som kan kalles yngrebølgen 

og eldrebølgen. Fra 2014 – 2024 vil antallet innbyggere i aldersklassen 26 – 35 år (yngrebølgen) 

øke med minst 2000 personer, kanskje så mye som 4000, avhengig av hvilken prognose som legges 

til grunn. De store flyttebevegelsene i denne aldersgruppen, gjør at prognosene er usikre. 

Konsekvensene av yngrebølgen er at fertiliteten vil øke. Det samme gjelder konkurransen om 

jobbene.  

 

Eldrebølgen, her definert som de over 70 år, vil øke som ellers i landet. Antallet yngre pensjonister 

øker sterkt når store kull fra 1950-tallet og utover kommer i pensjonsalderen. Aldersgruppen 70 -79 

åringer vil i gjennomsnitt øke med 4,5 prosent per år i prognoseperioden eller vel 3000 personer fra 

2013 til 2028. Aldersgruppen fra 80 år og over får stor økning fra 2020-årene når store kull fra 

1940-tallet kommer inn i aldersgruppen. I gjennomsnitt øker aldersgruppas størrelse med 4,4 

prosent per år i prognoseperioden eller med til sammen opp mot 1900 personer fra 2013 til 2028.  

 

Når det gjelder prognosen for de andre aldersgruppene, er utslagene noe mindre. Førskolegruppa  

0-5 år forventes å gå noe ned tidlig i prognoseperioden for igjen å øke fra 2017 og i resten av 

prognoseperioden. Antallet førskolebarn ligger i slutten av perioden på vel 540- 860, alt etter 
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hvilken prognose som legges til grunn. Antall barneskoleelever (6- 12 år) ligger i slutten av 

framskrivningsperioden mellom 700-1000 over dagens nivå. 

 

Tallet på ungdomsskoleelever (13-15 år) når en bølgedal med bunn i 2017, for deretter å øke mot 

2021-2023. Antallet ungdomsskoleelever forventes å være kun nærmere 70 elever flere i 

basisalternativet og vel 150 flere i høyt alternativet i 2028. Økningen i antall unge 16-19 år er nå 

inne i en periode med utflating etter sterk vekst på 2000-tallet. Fra 2013 til 2028 vil det være en 

vekst på mellom 280-400 personer. 

 

Byen og distriktene – forskjellig befolkningsutvikling 
Tromsø er en sammensatt kommune når det gjelder bosetting og befolkningsutvikling. Utviklingen i 

byområdene, de bynære områdene og ytterdistriktene er svært ulik. Mens byområdene har omkring 

64 000 innbyggere bor nesten 5000 i de bynære områdene og i underkant av 2800 i ytterdistriktene. 

Fra 2001 til 2014 hadde byområdene en vekst på 21 prosent, mens ytterdistriktene i 

Ullsfjordområdet, med vel 900 innbyggere, en tilbakegang på hele 21 prosent. 

 

Det foreligger ikke prognoser for distriktsdelene av kommunen, så utviklingen må baseres på 

vurderinger av demografisk struktur og mobilitet, samt hva som kan skje på nærings- og 

boligområdet. Likevel er det klart at byområdene vil ha den kraftigste veksten. 

 

I de bynære områdene og kystbygdene, har en grovt sett klart å opprettholde bosettingen og hatt en 

svak befolkningsvekst. Pendling er en viktig årsak. Det er viktig å være oppmerksom på at det er 

store lokal forskjeller mellom bygdene i distrikts-Tromsø. Noen steder er preget av forgubbing. Ny 

næringsutvikling kan bidra til å opprettholde og forsterke bosettingsgrunnlaget i en del mindre 

bygder i ytterdistriktene. 
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3. Samfunns- og næringsutvikling 

3.1 Innledning 
Kommuneplanen dreier seg om utviklingen av hele kommunesamfunnet, ikke bare de kommunale 

tjenestene. Kommunen er den eneste legitime aktøren som har et helhetsperspektiv på 

lokalsamfunnet. Kommunestyret er valgt for å ivareta innbyggerne og kommunens interesser. 

Utviklings- og tilretteleggingsrollen betyr ikke at kommunen styrer utviklingen alene. Skal de 

politiske samfunnsmålene nås, krever det samspill og samhandling med aktører i nærings- og 

kulturliv, andre offentlige virksomheter og frivillig sektor. Utviklingsarbeidet betinger medvirkning 

og et velfungerende demokrati. 

 

Hovedperspektivet på utviklingen av Tromsø, er en kommune med kraftig vekst og store 

muligheter. Mens veksten i flere tiår i stor grad har vært drevet av etablering av statlig virksomhet, 

med universitet som hoveddrivkraft, er utfordringen framover å øke verdiskaping og sysselsetting 

gjennom å utvikle privat næringsvirksomhet, spesielt bedrifter som selger tjenester og varer utenfor 

Tromsøregionen. Som Arktisk hovedstad og i lys av nordområdesatsingen, er mulighetene store. 

Samtidig må befolkningsveksten bidra til å sikre levekårene og at byen framstår som et attraktivt 

bosted for innbyggerne. Hvordan Tromsø skal videreutvikle sin regionale rolle, er også en sentral 

utfordring. 

 

Hovedmål:  

Skape grunnlag for en offensiv næringsutvikling og vekst i kommunen. 

 

Denne veksten skal skje på nærings- og samfunnsområdet på grunnlag av vedtatt planstrategi 2012-

15. Følgende utfordringer er styrende: 

 Nyskaping og gründerånd i en internasjonal næringsby. 

 Bolyst gjennom kultur, idrett og livskvalitet. 

 Tydelig internasjonal profil. 

 Velfungerende regionhovedstad og vertskapsrolle. 

 

3.2 Hovedutfordringer 

3.2.1 Arktisk hovedstad og kompetansesenter med internasjonal profil 
 

Delmål:  

Styrke Tromsøs rolle som Arktisk hovedstad og delta aktivt i nordområdepolitikken.  

 

Arktisk hovedstad  
Tromsø er et kunnskaps- og kompetansesenter med internasjonal profil, som også har et stort 

regionalt ansvars- og funksjonsområde. Byen har tatt posisjonen som Arktisk hovedstad, noe som 

kan gi store utviklingsmuligheter. 

 

Arktisk hovedstad definerer hvilken funksjon Tromsø skal ha i Norge. Den internasjonale 

posisjonen innbefatter oppgaver som angår alle landene som inngår i det arktiske samarbeidet
1
. Det 

formelle samarbeidet foregår i regi av Arktisk råd, som arbeider med «å fremme bærekraftig 

utvikling med hensyn til miljø, sosiale forhold og økonomi». Sekretariatet er lokalisert til Tromsø. 

 

Tromsø har mange forutsetninger for å framstå som Arktisk hovedstad. Det gjelder den historiske 

og kulturelle utviklingen og forståelsen av byen og de mange forsknings-, forvaltnings- og 

næringsoppgavene som foregår i og med utgangspunkt i Tromsø. Den historiske dimensjonen, 
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knyttet til betegnelsen «Porten til ishavet», omfatter fiske og fangst i nordlige farvann og byen som 

utrustningssted for arktiske ekspedisjoner. Dette er levende tradisjoner som gir seg andre uttrykk i 

dag enn før. Det er likevel klart at bygninger, båter, museer, andre minnesmerker og levende 

historier trekker trådene tilbake i tid og gir byen et polart preg. Dette er elementer som kan utnyttes 

i planlegging av byen ansikt.  

 

 
 

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitetet (UiT), er sammen med Norsk polarinstitutt og 

de andre institusjonene ved og rundt Framsenteret, kunnskapsnavet i nordområdesatsingen. Men 

mange andre kunnskapsinstitusjoner i byen har også et fotfeste i den arktiske tematikken. Skipsfart, 

romteknologi og beredskap i kaldt klima er bare tre av mange aktivitetsområder. 
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Hele tromsømiljøet profilerte seg som «Arctic Capital» på den store internasjonale oljemessa (ONS) i Stavanger i 2014. 

Internasjonal by 
Tromsø er en internasjonal møteplass, med mennesker fra omkring 110 ulike nasjoner bosatt i 

kommunen. I tillegg er byen preget av mange tilreisende, ikke minst gjennom konferanser, 

festivaler og cruiseanløp. For deler av næringslivet er tilgangen til internasjonale markeder 

avgjørende. Det som foregår ellers i Europa, er en av grunnene til at Tromsø er partner i det 

nordnorske EU-kontoret i Brüssel. Mange av disse spørsmålene tas opp i den internasjonale 

strategien, som vil bli vedtatt i 2015. 

 

Kunst og kultur er en nødvendig del av Tromsøsamfunnets evne til å være en åpen, mangfoldig og 

kreativ arktisk by, og for verdiskaping og internasjonalt utvikling i nordområdene. 

 

Tromsø har mange roller som pådriver og samhandlingspartner på nasjonale og internasjonale 

arenaer knyttet til nordområdepolitikken. Kommunen har en vertskommunerolle for UiT, hvor 

arbeidet med å rekruttere studenter fra inn og utland er viktig. Gode bo-, velferds- og kulturtilbud 

kan også bidra til at de ønsker å bli boende i kommunen og landsdelen etter at de er ferdig utdannet. 

 

Regionalt samarbeid 
Kommunens regionale storbyfunksjoner preger byen på svært mange områder. Den omfatter alt fra 

arbeidsmarked, kultur og fritid til handel, kompetanse og offentlig/privat service. Samarbeidet med 

fylkeskommunen og Tromsøområdets regionråd er viktig. Fylkeskommunen har virkemidler som 

bør brukes til å styrke Tromsøs funksjon som drivkraft i den regionale utviklingen. Troms 

fylkeskommune har også en rekke overordnede planer som ser på den regionale utviklingen: 

Fylkesplan for Troms 2014-2025, Regional plan for landbruk i Troms 2014-2025 og Regional 

transportplan for Troms 2014-2023. 

 

De mange regionale oppgavene for institusjonene i Tromsø omfatter ikke bare næromlandet i 

Troms, men i mange sammenhenger hele landsdelen. Barentssamarbeidet er et internasjonalt 

regionalt samarbeid i nord. Dette er en arena hvor viktige sider av nordområdepolitikken utformes 

og praktiseres. Samiske utviklingsspørsmål knyttet til Tromsøs samarbeidsavtale med Sametinget 

hører med i dette bildet. I Sametingets valgmanntall fra 2013 var det registrert 1159 personer fra 

Tromsø til Gáisi valgkrets. 
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Strategier og tiltak: 

Tromsø kommune skal: 

1. Befeste og videreutvikle sin posisjon som Arktisk hovedstad. 

a) Legge til rette for nye bedrifter og eventuelle nye institusjoner. 

b) Være aktivt med å utvikle byen som møteplass for internasjonale konferanser og arrangementer, 

spesielt med hensyn til arktiske spørsmål. 

c) Sørge for at byutviklingen signaliserer en moderne arktisk by og møteplass. 

d) Dra veksler på samiske kulturressurser og arbeide videre med oppfølging av sametingsavtalen. 

e) Profilere Tromsø som Arktisk hovedstad lokalt, nasjonalt og internasjonalt, gjennom aktiv bruk 

av maler og gjenkjennbare profiler. 

 

2. Sørge for at Tromsø framstår som inkluderende internasjonal by og et senter med regionalt 

ansvar. 

a) Følge opp tiltakene i den internasjonale strategien og vertsbymeldingen. 

b) Videreutvikle det grenseoverskridende samarbeidet, spesielt i nordområdene. 

c) Være en aktiv utviklingsaktør i et internasjonalt perspektiv  

 

3.2.2 Nyskaping og næringsutvikling 
 

Delmål:  

1. Øke nyetableringen og styrke verdiskapingen og sysselsettingen i privat næringsliv, 

spesielt i den delen som selger varer og tjenester utenfor regionen. 

2. Intensivere arbeidet med gründervirksomhet, videreutvikle næringsklynger og næringer 

med stort vekstpotensial ut fra målet om bærekraftig utvikling. 

3. Arbeide aktivt for en positiv næringsutvikling i Tromsø sentrum, kommunens distrikter 

og hele Tromsøregionen. 

 

Næringsutfordring og muligheter 
Tromsø kommune har en høy andel sysselsatte i offentlig sektor. Hele 30 prosent arbeider i statlig 

virksomhet, noe som er over dobbelt så høyt som i de andre norske storbyregionene
2
. Kommunal og 

statlig sektor har stått for den største sysselsettingsveksten de seinere år. Verdiskapingen og 

sysselsettingsveksten i Tromsø er høy og over gjennomsnittet for norske storbyregioner. På ett 

område skiller Tromsø seg klart ut; nemlig innenfor privat sektor som selger sine varer og tjenester 

utenfor Tromsøregionen. Her er verdiskapingsveksten lavest, og kun 15 prosent av de sysselsatte 

arbeider i slike eksportorienterte virksomheter. Spørsmålet blir hvordan en kan øke verdiskapingen 

og sysselsettingen i denne delen av næringslivet.  

 

De næringene som utgjør slike virksomheter er fiske, havbruk, petroleum, kraftforsyning, industri, 

reiseliv, IKT, distribusjon, finansiell tjenesteyting og sjøtransport. Markedsutsiktene er lyse for 

mange av disse næringene. Det gjelder ikke minst havbruk og fiske med tilhørende 

kunnskapsindustri, IKT, reiseliv og ulike former for energiproduksjon. Den blå og grønne 

«revolusjonen» knyttet til utnyttelse av havet til matvareproduksjon, medisiner mv. og utvikling av 

fornybar energi, vil etter alle solemerker være sentrale drivere framover. Det samme gjelder 

vinteropplevelser og konferanse- og arrangementsvirksomhet, som gir grunnlag for 

reiselivsaktiviteter hele året. 

 

På disse næringsområdene har Tromsøregionen gode forutsetninger for å ta del i en utvikling som er 

preget av innovasjon og økt verdiskaping. De naturgitte forutsetningene med næringsareal og 

egnede bedriftslokaliteter er gode. For mange av de framtidsrettede næringene er sjø- og 

landarealene i distriktene i Tromsø og regionen ellers basis for ny næringsvirksomhet. I Kystplan 
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for Tromsøregionen legges det opp til utlysning av nye havbrukslokaliteter på yttersida i Tromsø 

kommune. Planen legger opp til at det på sikt kan bli aktuelt å ta i bruk flere lokaliteter til havbruk 

og andre næringsaktiviteter. 

 

Kulturnæringen har både i kraft av seg selv og som leverandør til næringslivet, et betydelig 

potensiale. Tromsø kommune ønsker en bedre oversikt over verneverdige verdier, som kan 

markedsføres og gi synergier i form av økt turisme og verdiskaping innen reiseliv. 

 

Ny kunnskap og kompetanse er forutsetninger for ny næringsutvikling. Universitet og andre 

kunnskapsinstitusjoner er etablert i byen. De fleste fagutdanninger finnes og det drives relevant 

forskning og utviklingsarbeid. Byen har en ung og høyt utdannet befolkning. En av oppgavene 

fremover blir å koble ny kunnskap og næringsvirksomhet. RDA-ordningen, Innovasjon Norge, 

såkornfondene og andre økonomiske og kompetansemessige virkemidler, bidrar alle til å utvikle 

næringslivet. Kommunens næringsfond og andre økonomiske virkemidler er små, men brukes 

strategisk og målrettet. 

 

 

 
Minken industripark ved E8 i Ramfjord – god lokalisering for arealkrevende næringsvirksomhet. 

Med ledig nærings- og boligareal samt skolekapasitet kan Ramfjord bli et bynært vekstområde. 
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Sentrale næringsplaner 
Hvordan kommunen skal få til en ekspansiv næringsvekst, tas opp i Strategisk næringsplan (SNP) 

fra 2014 og Petromaritim strategiplan (PSP) fra 2013. I SNP legges det opp til en politikk som 

understøtter økt privat næringsutvikling. Med utgangspunkt i Tromsøs mange fortrinn satses det på 

å utvikle en solid infrastruktur, sterke næringsklynger og økt gründervirksomhet. I SNP nevnes fem 

kunnskaps- og næringsmiljø
3
. En sentral oppgave blir å videreutvikle disse til dynamiske 

næringsklynger. Samarbeid med andre næringsaktører utenfor Tromsø hører med i dette bildet. 

Grønn vekst og bærekraftig utvikling er en bærebjelke. 

 

PSP har et offensivt siktemål. Den skal sikre byens plass i olje- og gassvirksomheten i 

nordområdene. Tromsøs størrelse og geografiske beliggenhet, sammen med den brede kompetansen 

og Grøtsund industrihavn, er sentrale fortrinn i konkurransen om oppdrag og etableringer framover. 

Tromsø skal kunne bidra til å øke den nordnorske deltakelsen i petroleumsvirksomheten i nord. 

 

Landbruksplanen fra 2013 legger vekt på de naturgitte mulighetene for matvareproduksjon i 

Tromsø. Et endret klima med høyere temperaturer gir også grunnlag for økt matvareproduksjon og 

det å utnytte skogen som en ressurs. Det å sikre de beste arealene for landbruksproduksjon er 

kommunens ansvarsområde. Å legge til rette for nyrekruttering til landbruket er en kritisk 

suksessfaktor. Fokus på kortreist mat og nisjeprodukter fra landbruket er viktig for næringen, og det 

vil også bygge fortrinn i forhold til Tromsø som reisemål. 

 

Den nye Kystplan for Tromsøregionen legger opp til sikre en balansert og bærekraftig forvaltning 

av sjøarealene. Den tar høyde for en vekst i havbruksnæringen. Sammen med Kystverkets 

havneplan for 2016-2020, hvor det er prioritert fire fiskerihavner i Tromsø, vil dette bidra til å 

styrke den samlede verdiskapingen i hele fiskerinæringen. I tillegg kommer mange lokale, 

fylkeskommunale og nasjonale planer som retter seg mot næringsutvikling. De samfunnsmessige 

drivkreftene er knyttet til både politikk og til generell markedsutvikling. 

 

 
Havbruk og vinteraktiviteter er to ekspansive næringer i Tromsø kommune.                          Foto: Pål Jakobsen 

 



Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 Side 15 
 

 

Mulighetene for nyskaping og positiv næringsutvikling er til stede på flere områder i distrikts-

Tromsø og hele Tromsøregionen. Gjennom næringsmessig arbeidsdeling i verdiskapingskjedene er 

det koblinger mellom selve produksjonen i distriktene og kunnskaps- og serviceinstitusjonene i 

selve byen. Tromsø sentrum spiller en viktig rolle i denne sammenheng. 

 

Distriktsnæringer 
Selv om næringslivet i dag er relativ svakt mange steder i distrikts-Tromsø og det er flere 

samfunnsoppgaver å ta fatt i, er det også gode muligheter for nyetableringer og vekst. Når det 

gjelder fiske- og havbruk, har spesielt yttersida gode forutsetninger for økt verdiskapning. Men for å 

sikre rekrutteringen til den tradisjonelle kystflåten, som er bærebjelken for mange fiskerisamfunn, 

må det tas nye grep. Dette inngår i arbeidet med å sikre grunnlaget for et levedyktig kystfiske. 

Andre stedbundne næringer vil også kunne gi grunnlag for en positiv utvikling på sikt. Det gjelder 

turisme, småkraftverk, landbruk og utnytting av andre naturressurser. Arrangementsturisme 

innbefatter distriktene både i kommunen og hele regionen. Lyngsalpene er et kjent ikon i denne 

sammenheng, der Tromsø kommune også er med i styret for landskapsvernområdet. 

 

Oppgaven for kommunen er både å være en aktiv tilrettelegger og samfunnsutvikler. Kommunens 

satsing på utbygging av fibernett til hele distrikts-Tromsø er et svært viktig tiltak både for 

innbyggerne og næringslivet. Kystverkets havneplan er også et resultat av aktiv kommunal dialog 

og påvirkning.  

 

Tromsø kommunes samarbeid med nabokommunene på næringsområdet inngår i det 

interkommunale samarbeidet. Byen har både et regionalt ansvar og er avhengig av omlandet. 

Etablering av felles landbrukskontor i Balsfjord kommune fra slutten av 2014 er et eksempel på et 

organisert samarbeid. Gjennom prosjektet Samspill og regionalvekstkraft i Tromsøregionen
4
 og 

andre prosjekter, legges grunnlaget for framtidige regionale samarbeidstiltak. 

 

 
Aktivt landbruk i Andersdalen. 
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By- og sentrumskvaliteter 
Sentrum er og skal være et sted for opphold, arbeid og fest, handel og tjenesteyting, møter og 

engasjement, ideer og utvikling. Sentrum er det eldste stedet, men det vil aldri bli ferdig utbygd. Det 

er en dynamisk smeltedigel og en regional møteplass. 

 

Tromsø sentrums funksjon og særskilte utfordringer er et viktig premiss for næringsutviklingen, 

ikke bare i sentrum men for hele kommunen og regionen. Sentrum har mange fortrinn. Det preges 

av mangfold og konsentrasjon av ulike nærings-, kultur-, opplevelses- og forvaltingsaktiviteter. 

Sentrum er også det sentrale knutepunktet for kommunikasjoner, både for sjø og land. 

Tilgjengeligheten og kompleksiteten gjør sentrum i stand til å løse mange oppgaver. 

 

Utfordringene er knyttet til å utvikle en ny urbanitet som vil gi byen kvaliteter som igjen vil kunne 

føre til handel og ny næringsvirksomhet. Ved å utvikle nye tilbud og bykvaliteter får sentrum en 

noe annen betydning i næringssammenheng. Flere parkeringsplasser i fjellet, flere sykkelveger, 

lekpasser for barn, nye møteplasser og uterom, bedre kollektivtransport, bruk av havneområdet, 

flere opplevelsesinstitusjoner osv. vil inngå i en ny forståelse av urbanitet. 

 

Ved å tilrettelegge for mer boligbygging i eller i nærheten av sentrum, utnytte nye signalbygg som 

Prostneset, Kysten hus og kvaliteten i eksisterende bygningsmiljø mm., vil grunnlaget for en 

nyskapende næringsutvikling være til stede. Målet er få etablert virksomheter som gjør at 

kommunens innbyggere synes det er spennende å oppholde seg lengre i sentrum.  

 

Strategier og tiltak: 

I lys av kommunens målsettinger knyttet til næringsutvikling, satses det på følgende 

hovedstrategier: (Mange tiltak står også nevnt i de enkelte næringsplanene.) 

 

1) Tromsø kommune skal aktivt legge forholdene til rette for å stimulere til økt verdiskaping og 

sysselsetting knyttet til eksportorientert næringsvirksomhet. 

a) Aktivt følge opp og samordne tiltakene i de vedtatte næringsplanene. 

b) Prioritere arbeidet med gründerhjelp i samarbeid Innovasjon Norge og andre med andre aktører. 

c) Utvikle en tettere dialog med næringslivet og andre samfunnsaktører for å styrke 

    næringsutviklingen i Tromsøregionen. 

d) Opprette et rekrutteringsfond for å få opp antallet unge fiskere. 

e) Avklare driftsansvaret til fiskerihavner i distrikts-Tromsø. 

 

2) Tromsø kommune skal bidra og stimulere til en næringsutvikling som forsterker den regionale 

vekstkraften i distrikts-Tromsø og hele Tromsøregionen. 

a) Følge opp det nasjonale byregionprosjektet med konkrete tiltak som kan stimulere den  

    regionale veksten i hele Tromsøregionen. 

b) Kommunen skal være en aktiv pådriver i arbeidet med Ullsfjordforbindelsen og ytre 

    stamveg over Kvaløya og sørover til Finnsnes. 

 

3) Tromsø kommune skal gjennom utvikling av nye bykvaliteter legge til rette for handel og 

forsterket næringsutvikling i sentrum. 

a) Styrke tilbudet knyttet til møteplasser, uterom og opplevelsesinstitusjoner i sentrum. 

b) Arbeide aktivt for å utnytte sentrums mange lokaliseringsfortrinn for å få etablert nye bedrifter. 

 

4) Kulturminner og kulturmiljøer må sikres for kommende generasjoner og som ressurs innen 

turisme og opplevelsesproduksjon. 

a) Det skal utarbeides en kulturminneplan som skal gi grunnlag for sikring av kulturminner, 

kulturmiljø og landskap. 
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Tromsø trenger et attraktivt sentrum – med Driv! 

 

3.2.3 Kultur, idrett og friluftsliv 
 

Delmål: 

Utvikle Tromsøsamfunnet til å bli Nord-Norges beste bosted gjennom å stimulere mangfoldet 

på kunst- og kulturområdet, og ta en aktiv rolle for utvikling av idretts- og friluftsliv. 

 

Tilbudet av kunst, kultur og idrettsaktiviteter og de fantastiske forholdene for friluftsliv i Tromsø, 

skaper trivsel og bolyst. Det er også grunnleggende for god folkehelse, levekår og oppvekstkår for 

barn og unge.  

 

Å styrke byens mangfoldige kulturliv inngår i strategien for å gjøre Tromsø til arktisk hovedstad og 

en attraktiv og innovativ møteplass og kompetanseby. Kulturlivet er en forutsetning for en åpen og 

raus by og et robust samfunn der alle deltar og alle menneskelige ressurser tas i bruk. 

 

I Tromsø har vi mange forskjellige kulturaktører som skaper mangfoldet av tilbud og aktiviteter: 

Festivaler, konserter og arrangementer, teatre, kunstutstillinger, bydelsarrangementer, bygdedager, 

kunstnere og kulturnæringsaktører, RadArt og andre kunstnernettverk, ildsjeler, lag og foreninger, 

frivillige, barn og unge, kulturprodusenter, studenthus, kunst- og kulturutdanningene og museer. 

Samisk språk og kulturtiltak er også en del av mangfoldet. 

 

Kommunen bidrar til dette mangfoldet gjennom:  

 Et bredt spekter av tilskuddsordninger. 

 Ved å stille lokaler til disposisjon – fra utleie av profesjonelle scener i Kulturhuset og 

Rådstua teaterhus til gratis utlån av skolelokaler for aktiviteter i nærmiljøene. 

 Ved å være med å bygge opp aktivitets- og kompetansesentre som Gáisi språksenter, 

Alfheim aktivitetshus og Kompetansesenteret for rock. 

 Kulturskoletilbud i musikk, dans, teater og visuell kunst. 

 Arenaer til barn og unge for aktivitet som Tvibit og fritidsklubber. 

 Gjennom Den kulturelle skolesekken får alle barn i Tromsø noen gode smakebiter på 

profesjonell kunst og kultur. 

 Den kulturelle spaserstokken bidrar til at stadig flere av de aller eldste som trenger hjelp 

også får kulturopplevelser.  
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          Foto: Sally Parkinson 

 

Byens gamle brannstasjon bygges om, og vil etter hvert huse Tvibit, Filmvektshuset, 

Kompetansesenteret for rytmisk musikk, samt et inkubatorsenter for kulturnæring. Bygget blir 

ferdig i løpet av 2016. Dette er et stort kulturløft, og sammen med utbyggingen av Rådstua 

teaterhus, gir dette nye vekstmuligheter for ungdomsbyen og kulturbyen Tromsø. Dette vil bli et 

senter med aktiviteter og kompetanse som vil gi ringvirkninger både i regionen og i bydelene i egen 

kommune. Biblioteket er en svært viktig institusjon og møteplass, som bidrar til det kulturelle 

mangfoldet. 

 

Byens muligheter for et allsidig friluftsliv er et av de store trekkplastre for tilreisende turister, 

utdanningssøkende og arbeidssøkere. Tromsø kommune skal bygge videre på de naturkvalitetene 

som allerede i dag gjør at folk velger byen som bosteds- og reisemål. 

 

Gåturer langs vei og i skog og mark er den mest foretrukne aktivitetsformen blant nordmenn, og 

den formen for aktivitet det store flertallet sier de ønsker å gjøre mere av. Å tilrettelegge for dette er 

et rimelig tiltak, sett i forhold til den samfunnsøkonomiske gevinsten/nytten kommunen får igjen i 

form av økt bolyst, sosiale møteplasser og bedret folkehelse. 

 

Tromsø kommune har mange planer som er fundament for byens kulturliv. Det gjelder blant annet 

den nye kulturplanen og bibliotekplanen. Disse bidrar sterkt til kompetanseutvikling og den 

nyskapingen som byen trenger for en videre utvikling. I henhold til avtalen om samarbeid mellom 

Sametinget og Tromsø kommune skal det også utarbeides en handlingsplan for samisk språk og 

kultur. 

 

En annen viktig oppgave er å kartlegge mulighetene, og foreslå tilretteleggingstiltak for et stadig 

voksende og mer variert friluftsliv. Den fantastiske naturen med fjell og kyst gir rike muligheter for 

friluftsaktiviteter. Dette er en lite utnyttet ressurs med stort potensial dersom en tilrettelegger for 

flere brukere. Gjennom tilrettelegging for både for ekstremsport, generelle naturopplevelser og 

friluftsliv vil en kunne tiltrekke seg alle typer mennesker. 

 

Kommuneplanens arealdel skal sikre arealer til lokalisering av små og store idrettsanlegg, slik det 

går fram av kommunedelplan for idrett og friluftsliv, som ble vedtatt i 2014. Tilrettelegging for 

friluftsliv, naturopplevelser og gode bomiljøer med rom for fysisk aktivitet i nærområdene, er også 

sentrale elementer. 
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Strategi og tiltak: 

Tromsø kommune skal: 

 

1) Bidra aktivt til at mangfoldet i kunst- og kulturlivet videreutvikles gjennom:  

a) Bruk av kommunens tilskuddsordninger. 

b) Stille lokaler til disposisjon samt bygge opp aktivitetshus og –sentre. 

c) Bygge ut kulturtilbud for barn og unge og kultursatsing for eldre. 

d) Samarbeide for å utvikle verdikjeden fra kunstproduksjon til kulturnæring. 

 

2) Tilrettelegge for å utnytte friluftsmulighetene i arbeidet med bedre folkehelse, bolyst og Tromsø 

som en attraktiv friluftskommune: 

a) Følge opp tiltakene i kommunedelplan for idrett og friluftsliv. 

b) Sørge for at det blir opparbeidet flere områder til utfartsparkering ved de viktigste 

friluftsområdene i kommunen. 

c) Tilrettelegge for bynært hverdagsfriluftsliv og fysisk aktivitet i bydelene på Tromsøya, 

fastlandet og Kvaløya. 

d) Kommunen skal sikre viktige bostedsnære friområder for allmennheten og fremtidige 

generasjoner. 

e) Tromsø kommune skal styrke det organiserte og uorganiserte friluftslivstilbudet gjennom å 

samarbeide med, og støtte opp under turist- og arrangementsnæringen, Ishavskysten friluftsråd 

og frivillige lag og foreninger. 

f) Sikre og tilrettelegge bynære fjæreområder for allmennheten. 

g) Sikre at alle skoler og barnehager har trygg og nær tilgang til minst ett større tilrettelagt 

friområde som gir muligheter for fysisk aktivitet og pedagogisk læring. 

 

 
På tur med Arctandria                                                    Foto: Tine Marie Hagelin 

 

3.2.4 Samfunnssikkerhet 
Tromsø kommune har et sårbarhetsbilde preget av et stadig voksende og tettere byområde, og av et 

ytre område med til dels store avstander og sårbarhet for isolasjon. Kommunens helhetlige risiko- 

og sårbarhetsanalyse fra 2014 viser at kommunen kan stå overfor kritiske hendelser både ut fra 

naturbaserte årsaker, menneskelig svikt og tilsiktede hendelser. Tromsø kommune er på grunnlag av 

det internasjonale helsereglementet (IHR) utpekt som ansvarlig for særskilte beredskapsmessige 

forberedelser ved flyplassen og havna. Den vedtatte planen for beredskap og krisehåndtering (2015) 

omhandler organisering, ressurser og rutiner for best mulig handtering av kritiske hendelser. 

 

Strategi: 

Kommunens beredskap skal styrkes gjennom et bredt tiltaksorientert arbeid i hele organisasjonen. 
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4. Velferd og helse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forebyggende arbeid er viktig - stor treningsglede hos Styrkebølgen-dagrehabilitering.                        Foto: Sidsel Figenschow 

 

4.1 Innledning 
Helse- og omsorgstjenesten står overfor store oppgaver framover. Befolkningens 

alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. De fleste 

framskrivninger og utviklingstrekk tyder på at morgendagens brukere blir flere i alle aldersgrupper 

og vil ha et mer sammensatt helse- og omsorgsbehov. Behovene for økonomiske ressurser vil øke, 

så det er viktig å vurdere hvordan man kan få mest mulig omsorg og tjenester ut av hver krone.  

 

Kommunesektoren har utfordringer med å håndtere nye oppgaver. Samhandlingsreformen og mer 

spesifikke krav til folkehelsearbeidet er to eksempler på dette. Disse utfordringene krever 

nytenkning når det kommer til organisering av tjenester og hvilke tjeneste som tilbys. 

 

Den nye folkehelseloven, som trådte i kraft i 2012, gir kommunen ansvar for å bidra til en 

samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Å ha en funksjonell 

bolig i alle livsfaser er en av de viktige forutsetningene for velferdspolitikken. Det å ha en bolig er 

et vesentlig fundament for å kunne fungere i samfunnet. Arbeid og aktivisering er også sentralt. 

Tromsø har lavere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet
5
, men utfordringene er likevel store for 

de det gjelder. 

 

Hovedmål: 

Tromsø kommune vil videreutvikle helse- og omsorgssektoren med sikte på god kvalitet og 

framtidsrettet struktur. 

 



Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 Side 21 
 

4.2 Hovedutfordringer 
Følgende områder er valgt som tema i kommuneplanen: 

1. Bolig som velferdspilar 

2. Fremtidige utbyggingsbehov 

3. Tjenesteutvikling og innovasjon 

4. Folkehelse 

5. Utfordringer for kommunen som organisasjon 

 

4.2.1 Bolig som velferdspilar 
 

Delmål: 

1. Tilstrekkelig og riktige boliger til vanskeligstilte. 

2. Utleieboliger i alle bydeler. 

 

Bolig er et sentralt og viktig virkemiddel i det strategiske folkehelsearbeidet. Manglende bolig eller 

dårlige boforhold har konsekvenser for fysisk og psykiske helse. Å ha et godt og trygt sted å bo, er 

en forutsetning for å lykkes på de øvrige velferdsområdene helse, utdanning, arbeid og 

samfunnsdeltakelse. Boligmarkedet er en sentral utfordring i Tromsø. Mulighetene for økonomisk 

svake og utsatte grupper til å få dekket boligbehovet har blitt stadig vanskeligere. Dette gjelder også 

for unge nyetablerere. Det er en voksende utfordring for mange grupper å komme seg inn i 

leiemarkedet. Kommunens strategi, i henhold til Boligpolitisk handlingsplan
6
, er å bidra til at 

vanskeligstilte på boligmarkedet kommer inn i egen bolig, eid eller leid.
7
  

 

 
Det bygges boliger, men utbyggingstakten har vært  

lavere enn ønskelig de siste årene.  

 

Det påhviler kommunen et særskilt ansvar å ha tilstrekkelig utleieboliger for grupper som det er 

knyttet utfordringer med å bosette. Det mangler særlig boliger på rusfeltet, både for tyngre brukere 

og for de som er ferdige med rehabiliteringsopphold. Dersom en klarer å stoppe en negativ utvikling 

for et ungt menneske med rus-/psykiatriutfordringer gjennom å gi et godt botilbud, så kan det spare 

samfunnet for store utgifter. Naboskapsarbeid er svært viktig for å skape gode bomiljø rundt 

kommunale boliger. 
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Tromsø kommune har som målsetting å bosette 110 flykninger per år. Det har vært en målsetting at 

60-70 prosent skal skaffe seg egen bolig, noe som er vanskelig. Flere familier har ikke en 

tilfredsstillende bosituasjon, så kommunen bør derfor ta et større ansvar for bosettingen. 

Selveierstrategien skal også for disse være kommunens bærende strategi. 

 

I Boligpolitiske handlingsplan er det tatt en gjennomgang av behovene på det boligsosiale feltet. 

Det er beregnet behov for 440 kommunale boliger frem til 2019. Kommunalt disponerte boliger er 

ulikt fordelt i byområdet, jf. kart. Det er ønskelig å ha en bedre fordeling av disse. Det gjelder 

spesielt for familieboliger, for å ivareta barns interesser med hensyn til å slippe flytting og bytte av 

skole og barnehage.  

 

En av målsettingene i Boligpolitisk handlingsplan er «nok og riktige boliger til å dekke 

befolkningsveksten». I planen omtales utfordringene i det ordinære boligmarkedet gjennom søkelys 

på både forutsigbarhet i boligplanlegging og realisering. 

 

Kommunen har startet en satsing innenfor det boligpolitiske feltet. I økonomiplan 2015-2018 er det 

satt av 132 mill. kr til anskaffelse av kommunalt disponerte boliger. Vedlikehold og fornyelse av 

den kommunalt eide boligmassen er sentralt for å kunne opprettholde boligmengden. 

 

Strategier og tiltak: 

1. Tromsø kommune vil skaffe tilveie 440 flere kommunale boliger frem til 2019. 

2. Områder med lav andel kommunalt disponerte boliger prioriteres når det gjelder nyanskaffelser. 

3. Det skal sees spesielt på boligsatsing for mennesker med utfordringer innen rus/psykitari, 

utviklingshemmede, flyktninger og barnefamilier som lever med varig lavinntekt. 
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Oversikten over kommunalt disponerte boliger viser at det er ujevn spredning i byområdet. 
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4.2.2 Fremtidige utbyggingsbehov 
 

Delmål: 

Helse og omsorgsbygg skal bidra til å skape gode tverrfaglige tjenestetilbud og møteplasser 

for alle. 

 

I prosjektet Strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg mot 2030, er fremtidige behov 

for boliger og tjenester kartlagt. Kommunestyret vedtok i 2013
8
 et komplett forslag til strategi med 

handlingsplan. Satsingsområdene er bl.a. Otium bo- og velferdssenter, nytt helsehus i Breivika og 

ny avlastning og bofellesskap for utviklingshemmede (Bymyra). Kartet under illustrerer 

eksisterende og fremtidige nye anlegg slik de er skissert i planen. 

 

 
 

 

 

 

 

Strategi: 

Tromsø kommune vil arbeide videre med å realisere de vedtatte strategiene for utvikling av 

eiendommer til helse og omsorg i Tromsø mot 2030. 
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Nye Otium bo- og velferdssenter skal gi et sammensatt tilbud med 137 plasser i kollektiv bolig, tjenestebase, dagsenter 

og seniorsenter. Illustrasjon: HRTB 

 

4.2.3 Tjenesteutvikling og innovasjon 
 

Delmål:  

Helse- og velferdstjenestene skal bidra til at den enkelte bruker får mulighet for livskvalitet 

og mestring – og klare seg lengst mulig i eget hjem. 

 

Morgendagens omsorg krever at det utvikles nye omsorgsformer gjennom ny teknologi, nye faglige 

metoder og arbeidsformer samt endringer av organisatoriske og fysiske rammer. I dette bildet må 

forskning, innovasjon og utviklingsarbeid få en større plass. 

 

Det må satses på innovasjon i helse- og omsorgstjenesten. Innovasjon er ikke bare teknologi og 

næringsutvikling, men kan også betraktes som en måte å forholde seg til ulike oppgaver på, også i 

helse – og omsorgsektoren. Det trenges rammeverk og virkemidler som legitimerer 

innovasjonsarbeid, og som gjør at tjenestene kan prøve ut nye løsninger på komplekse utfordringer. 

Rollen som vertskommune for UiT Norges arktiske universitet og UNN HF Tromsø, er en fordel i 

så måte. For å øke idéfanget og gjøre det lettere å prioritere innovasjoner som gir størst mulig 

nytteverdi, må det stimuleres til samarbeid både på tvers av ansvarsområder og mot frivillige-

/pasientorganisasjoner. Målet er å skape både gode samhandlingsarenaer og finne gode løsninger 

slik at brukerne får riktig tjeneste på riktig sted til riktig tid. 

 

Nye boformer 
I Strategi for utvikling av eiendommer i helse og omsorg 2012-2032

9
, er en av målsettingene å 

legge til rette for samhandling mellom kommunen og sivilsamfunnet. Boliggjøring og integrering i 

nærmiljø er viktige stikkord. Helse- og omsorgstjenesten står overfor store oppgaver framover. 

Befolkningens alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. De 

fleste framskrivninger og utviklingstrekk tyder på at morgendagens brukere blir flere i alle 

aldersgrupper og vil ha et mer sammensatt helse- og omsorgsbehov. Behovene for økonomiske 

ressurser vil øke, så det er viktig å vurdere hvordan man kan få mest mulig omsorg og tjenester ut 

av hver krone. Kontroll over egen livssituasjon er forutsetning for helsefremmende deltakelse, 

uavhengighet og normalisering, noe som kan bidra til å redusere hjelpebehovet.  
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Velferdsteknologi 
Implementering av velferdsteknologiske løsninger er en av satsingene som skal bidra til nye måter å 

organisere omsorgstjenestene på. Bruk av velferdsteknologi må ha fokus både på brukerne av 

omsorgtjenester, de ansattes behov, infrastruktur og systemer, administrasjon og økonomi. 

 

Tromsø kommune deltar fra 2014 som pilotkommune i den nasjonale satsingen på utvikling og 

implementering av velferdsteknologi. For brukerne skal det bidra til økt livskvalitet og 

egenmestring, samt forebygge og begrense sykdom. Teknologien skal fremme sosial trygghet og 

bidra til å sikre at den enkelte får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. For ansatte og 

organisasjonen skal teknologiene bidra til god samhandling, forenklede arbeidsprosesser, god 

ressursstyring og økt tid til direkte tjenesteyting. 

 

For å få dette til er det viktig å bygge kompetanse, kartlegge mulighetene, bidra aktivt til utprøving 

og utvikling i samarbeid med brukere, fagmiljø, forskning og leverandører. Det må satses på 

kompetanse hos ansatte slik at velferdsteknologi blir en integrert del av vurderingene i utforming av 

tjenesteporteføljen. Dette krever både kulturendring og endring i arbeidsprosesser, og det må 

utvikles rutiner som sikrer kvaliteten i alle ledd. Kommunen må fortsette påbegynt arbeid med å 

oppgradere datainfrastrukturen. En igangsatt utredning skal legge fram forslag til framtidig 

organisering hvor en felles Helsevaktsentral for flere tjenester er et aktuelt alternativ.  

 

Forebyggende arbeid  

Gjennom folkehelseperspektivet i delkapittel 4.2.4 fremheves forebyggende arbeid som et viktig 

perspektiv for fremtiden. Tidlig innsats for å forebygge større hjelpebehov på et senere tidspunkt er 

sentralt. I dette ligger det både styrking av arbeidet med rehabilitering og habilitering. 

 

Hverdagsrehabilitering er ett av virkemidlene for å møte de fremtidige demografiske utfordringene i 

helse- og omsorgstjenesten.
10

 Hverdagsrehabilitering er en tidlig og tverrfaglig innsats som er 

avgrenset i tid, og som tar utgangspunkt i å styrke funksjons- og mestringsevnen. Utgangspunktet er 

å spørre brukerne om hvilke aktiviteter de vil mestre. 
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Aktiv og framtidsrettet pårørendeomsorg 
En utfordring for fremtidens tjenesteyting er hvordan pårørendeomsorgen kan styrkes ved både 

medvirkning, veiledning/opplæring og avlastende tjenester. Tromsø er en innflytterby med en 

økende andel aleneboende. Andelen aleneboende i prosent av totalt folketall har økt fra 17,4 i 2005 

til 21,3 prosent i 2014. Fremtidige hjelpetrengende vil kunne ha et mindre familienettverk å støtte 

seg til. Desto viktigere blir det å ta vare på de som har pårørende som kan bidra med omsorgsstøtte. 

 

Det er foretatt en undersøkelse av situasjonen for pårørende med krevende omsorgsoppgaver.
11

 En 

tilbakemelding er at pårørende trenger lett tilgjengelig informasjon om tilbudene som tilbys. 

Pårørende og brukere med annen bakgrunn enn norsk har særskilt store utfordringer. 

Brukerorganisasjoner er sentrale informasjonsformidlere. God kommunikasjon er avgjørende for å 

få frem både brukerens behov og pårørendes ressurser og behov. Yrkesaktive pårørende har påpekt 

viktigheten av å kunne kombinere jobb med omsorgsansvar, og for disse blir behovet for 

eksempelvis avlastningstilbud viktig.  

 

Pårørende som ressurs i morgendagens omsorg er sentralt, og det bør utarbeides et eget program for 

et framtidsrettet samarbeid med pårørende. 

 

Frivillighetsarbeid 
Tromsø kommune trenger et strategisk fokus på samarbeid med frivillige for å kunne utnytte 

ressursene bedre og bidra til å styrke enkeltpersoners sosiale nettverk og redusere ensomhet. En ny 

strategi skal bidra til både å rekruttere og beholde frivillige. Det er mange utfordringer i 

skjæringspunktet mellom kommunal tjenesteproduksjon og frivillig sektor, som krever en 

frivillighetsstrategi. Dette ble tatt opp under økonomiplanbehandlingen i november 2014, med 

vedtak om å utarbeide en frivillighetsmelding. 

 

Strategier og tiltak:  

 

1. Tromsø kommune vil øke den forskningsbaserte kunnskapen ved tettere samarbeid med ulike 

forskningsmiljø. 

2. Tromsø kommune vil videreutvikle boformer som kan bidra til helsefremmende deltakelse, 

uavhengighet og normalisering. 

3. Tromsø kommune vil satse på utvikling og implementering av velferdsteknologi.  

4. Tromsø kommune vil satse på utvikling av tjenester som støtter mer opp under forebygging, 

tidlig innsats og re-/habilitering. 

5. Tromsø kommune vil arbeide for å styrke samhandlingen mellom kommunen og private 

omsorgsgivere. 

6. Tromsø kommune vil arbeide for å videreutvikle pårørendeomsorgen. Det skal utarbeides et eget 

program for et framtidsrettet samarbeid med pårørende. 

7. Tromsø kommune vil styrke frivillighetsarbeidet gjennom å opprette et frivilligråd innenfor helse 

og omsorg, med representanter fra kommunen og frivillige organisasjoner. 
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Utnyttelse av kommunens flotte turmuligheter er et godt folkehelsetiltak. 
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4.2.4 Folkehelse 
 

Delmål: 

1. God folkehelse og flere leveår med god helse for innbyggerne. 

2. Trygge og inkluderende lokalsamfunn for alle.  

 

Målsetningen med folkehelsearbeidet er å sikre befolkningen flest mulig leveår med god helse, 

rettferdig fordelt. Vi vet at hvordan samfunnet er organisert har betydning for enkeltmenneskenes 

helse. Vi vet også at fordeling av helse i samfunnet er ujevnt, og at denne skjevfordelingen ikke er 

tilfeldig. Derfor er det lovpålagt for kommunene å forsøke å utjevne sosial ulikhet i helse. 

 

Tromsø kommune har valgt to strategier for å belyse utfordringer i folkehelsen. Det ene er å se på 

ulikheter i rapportert eller registrert helse i befolkningsgrupper. Ungdataundesøkelsen
12

 blant 

skoleelever er et eksempel på dette. Det andre er å se på geografisk fordeling av levekårsfaktorer. 

Levekårsrapporten, utarbeidet i 2012, er et eksempel på denne tilnærmingen. Tromsø kommune 

skal også lage en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de faktorer som påvirker denne, ut 

fra kravene i folkehelseloven.  

 

Generelle helseutfordringer 
I likhet med resten av Norge er inaktivitet og overvekt en folkehelseutfordring i Tromsø. Både 

folkehelseprofilen
13

 og Tromsøundersøkelsen
14

 viser at det blir flere overvektige. Nasjonale 

undersøkelser viser at vi er mindre aktive enn vi bør. Barnehager og skoler er viktige 

kunnskapsformidlere når det gjelder kosthold. De bidrar også, sammen med idrettslagene, til å 

holde barn og unge fysisk aktive.  

 

Innsatsen for å skape gode bomiljø og lett tilgjengelighet ut til friområder er et svært viktig 

forebyggende tiltak mot livsstilssykdommer. Byutviklingsprosjekter som «Tromsømarka-

prosjektet» og «Sykkelbyen Tromsø» er viktig for å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Gjennom «Ti 

på topp» og løypemerkingen til Turistforeningen blir befolkningen stimulert til å ta i bruk naturen 

til aktivitet. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, som ble vedtatt i juni 2014, tar også opp 

tilrettelegging for friluftsliv. Det er viktig at kommunen opprettholder fokus på og ressurser til disse 

tiltakene. 

 

En god start  
En god barndom er viktig for et godt liv. Levekårsundersøkelsen viser at det er store 

inntektsforskjeller i Tromsø. Arbeid med å forebygge barnefattigdom vil gi flest mulig barn 

mulighet til å få en god start.  

 

Helsestasjonstjenesten er en svært viktig del av kommunens forebyggende arbeid. Nye nasjonale 

retningslinjer for barselomsorgen og kortere liggetid etter fødsel, vil kunne kreve styrking av 

kommunens helsestasjonstjeneste. Det forventes i fremtiden at jordmor, i tillegg til 

svangerskapskontroller, skal ut på det første hjembesøket og at helsesøstre deretter overtar 

oppfølging av barn og familiene. I tillegg til å følge opp sped- og småbarns utvikling er også det 

foreldrestøttende arbeidet til helsestasjonstjenesten viktig for å få en god start.  

 

Helse hos unge 
Tromsø kommune har en ung og velutdannet befolkning. Likevel er det tegn som tyder på særskilte 

helseutfordringer for de unge. I Ungdataundersøkelsen skårer over 30 % av jentene på spørsmål 

knyttet til depressivt stemningsleie og ensomhet. I ungdomsundersøkelsen Fit Futures ser vi at 
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spesielt jenter rapporterer dårlig selvopplevd helse og mye smerter. De fleste unge har det bra og er 

veltilpasset, men rapporterer om mye press og stress i hverdagen som gir psykiske vansker hos 

mange unge. 

 

Skolehelsetjenesten er et viktig lavterskeltilbud. Det er nødvendig å styrke denne tjenesten slik at 

kommunen kommer opp på nasjonale mål for bemanning av helsesøstre, og eventuelt andre 

nødvendige faggrupper (psykologer). Skolehelsetjenesten må bli et reelt tilbud til de unge som sliter 

med henholdsvis dårlig selvopplevd helse og psykiske problemer. 

 

For de timesbaserte tjenestene innen helse og omsorg har det vært en økning på ca. 10.000 timer på 

fem år, dvs. en økning på ca. 42 %. Mesteparten av timene gis til personer under 67 år. Det er også i 

disse gruppene timetallet øker mest. For de yngste tjenestemottakerne er det en opplevelse av at det 

er svært mange offentlige aktører som ikke er tilstrekkelig koordinert, og at dette kan føre til at 

nødvendig hjelp kommer for seint og at man dermed øker hjelpebehovet til den enkelte på sikt. Det 

er behov for videre utredning for å kunne forklare den utviklingen som har skjedd. 

 

Hos de kommunale tjenestene ser vi økt antall barnevernssaker og en økning i antallet henvendelser 

til de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi vet ikke hva disse funnene representerer. Men det 

er grunn til å ta dette på alvor og å jobbe videre med å kartlegge om det er gode nok 

oppvekstsvilkår, forebyggende tiltak og helsetjenester til de unge i Tromsø. 

 

Helse hos eldre 
De demografiske utsiktene viser at det kan forventes en økning i eldrebefolkningen 70-79 år på hele 

4,5 prosent hvert år frem mot 2028. Det er en ønsket strategi at de eldre skal bo hjemme. Dette 

stiller krav til effektive og gode hjemmebaserte helsetjenester.  

 

Ensomhet hos eldre er i dag et problem. Dette problemet kan øke framover når de eldre bor alene i 

egen bolig. I tillegg vil det være viktig å jobbe med de generelle folkehelsetiltakene for de eldre. 

Det vil si rehabilitering, kost, tannstatus og ulykkesforebygging. Tromsø kommune ønsker å sette 

skadeforebyggende arbeid på agendaen gjennom arbeid med kartleggingen «Trygge lokalsamfunn». 

 

Spesielle utfordringer for noen grupper 
Det er noen grupper i Tromsø som har omfattende og komplekse utfordringer i forhold til 

rus/psykiatri. Disse er ofte i en vanskelig situasjon også i forhold til allmenn helsetilstand; bare det 

å ha et sunt kosthold er i seg selv en utfordring. Gjennom Brukerplan for rusfeltet
15

 ble det i 2013 

foretatt en kartlegging av over 300 brukere. Kartleggingen har gitt kommunen en oversikt på 

rusfeltet og har avdekket de største utfordringene. Det er utarbeidet både individuelle planer, 

konkrete tiltak og opprettet sektorovergripende ansvarsgrupper som oppfølging av kartleggingen. 

 

Tromsø kommune har en økende andel innvandrere fra andre kulturer. Forskning viser at disse har 

med seg en del helseutfordringer fra sitt hjemland samtidig som de adopterer negativ helseadferd i 

sitt nye hjemland. I tillegg bruker innvandrere helsetjenestene i mindre grad enn norskfødte. Dette 

gjør at kommunen må ha ekstra oppmerksomhet rettet mot utfordringer i innvandrerbefolkningen. 

 

I kommuner med samisk befolkning skal det etter merknader til folkehelseloven
16

 vurderes om det 

er spesielle utfordringer både når det gjelder helse og påvirkningsfaktorer i denne gruppen. 

 

Geografisk ulikhet i levekår 
Et hovedtrekk fra kartleggingen er at det er større utfordringer i forhold til levekår i bysentrum, 

langs Stakkevollveien og i Lunheim/Tomasjordnes området. Kunnskapen om dette må brukes i alle 
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deler av kommunens tjenesteyting, men sikte på utjevning av forskjeller og også unngå at 

forskjeller forsterkes. I kapittel 5.2.1 Et godt oppvekstmiljø og aktiv fritid, omtales noen forslag til 

videre arbeid i forhold til barn og unge.  

 

 
Et samlet levekårsbilde av byområdet. Mørk farge indikerer mindre gunstige levekår målt ut fra 16 ulike indikatorer. 

Nærmere utdyping finnes i levekårsundersøkelsen.
17

 

Gode bomiljø 
Levekårsrapporten (side 21) viser at høy utflyttingshyppighet er knyttet til de sentrumsnære 

områdene langs Strandveien og Stakkevollveien. I de nye boligområdene er det også en høy andel 

små boliger (1 og 2 roms). Befolkningsstatistikken viser at det er en høy andel unge voksne i disse 

områdene, som da må flytte ut av områdene for å finne en fremtidig familiebolig. Variert 

boligsammensetning er viktig for å unngå «gjennomtrekksområder». Mulighet for å ha livsløp i 

samme områder er også noe som tas opp i Boligpolitisk handlingsplan. Gode bomiljø tar også 

hensyn til universell utforming av uterom og helsefarer som svevestøv og støy. (Jf. kapittel 6.2.3 

Lokale miljøutfordringer) 
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Byomforming krever ekstra innsats både fra utbygger og kommune. Kommunedelplan for Stakkevollvegen-

Tromsømarka (jf. utsnitt) viser bl.a. løsninger for å sikre grønne lunger og tilgang til marka og sjøfronten. 

Gjennomføringsarbeidet bør styrkes for å få realisert de gode intensjonene i planen og derav støtte opp om 

utbyggingsmulighetene. 

 

Strategier og tiltak: 

1. Tromsø kommune skal utarbeide oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen og lage 

strategier for å møte disse. 

2. Det skal utarbeides en strategisk plan for forebyggende og helsefremmende tilbud til barn og 

unge i Tromsø kommune. 

3. Levekårsundersøkelse skal gjennomføres hvert fjerde år. 

4. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal videreutvikles og gi et tilbud til barn og unge som står 

i forhold til forventet barnetallsvekst, samt helseutfordringene i ungdomsgruppa.  

5. Tromsø kommune vil analysere folkehelseproblematikk knyttet til ungdom og ungdoms psykiske 

helse. 

6. Tromsø kommunen vil vektlegge forebyggende arbeid for den økende andelen eldre i 

befolkningen. 

7. Byutvikling skal også romme et levekårsperspektiv. De fysiske kvalitetene i utsatte områder 

styrkes for å skape gode nærmiljø: 

a) Områdene langs Stakkevollveien styrkes ved gjennomføring av vedtatte tiltak i Kommunedelplan 

for Stakkevollvegen-Tromsømarka
18

 og gjennom miljørettet veibygging langs Stakkevollveien, jf. 

vedtatte prioriteringer i Tromsøpakke III.  

b) Kvalitetene ved de grønne lungene i sentrum ivaretas og styrkes for å ivareta sentrum som 

boområde.  

c) Fortetting skal bidra til oppgradering av nærmiljøkvaliteter. 

d) Tromsø kommune vil arbeide for å få en variert boligsammensetning både i kommunen sett 

under ett, i bydeler og nye boligområder. 

8. Ulikheter i levekår krever ulik innsats i tjenestytingen innenfor de forskjellige geografiske 

områdene i kommunen. Dette tas det hensyn til i økonomiplanens ressursfordeling. 
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4.2.5 Utfordringer for kommunen som organisasjon  
 

Delmål: 

Tromsø kommune vil jobbe strategisk med å beholde og rekruttere nok og riktig kompetanse.  

 

I «helsebyggutredningen» ble det beregnet at det kan bli behov for omlag 1100 nye årsverk i 

tjenesten frem til 2030. Det vil være en utfordring for både kommunale og private tjenesteytere å 

sikre nok og nødvendig kompetanse. Tjenestene i helse og omsorg arbeider kontinuerlig med å 

rekruttere gode fagpersoner, tilby kompetanseøkning, samt tar imot elever og studenter som kan bli 

fremtidig arbeidskraft. For å kunne gjennomføre god kompetanseutvikling bør det ses på helhetlig 

opplegg både for ufaglærte og faglærte.  

 

Tromsø kommune har en overordnet rekrutteringsplan fra 2013. Noen av tiltakene går på profilering 

av kommunen som en attraktiv arbeidsgiver, samarbeid med utdanningsinstitusjoner, skaffe oversikt 

over fremtidige kompetansebehov, etablere flere lærlingeplasser og rekrutteringsstillinger for 

nyutdannede og lærlinger m.v. I tillegg til rekrutterings- og kompetanseplan har kommunen en 

lønnspolitisk plan
19

.  

 

Helse- og omsorgstjenesten stilles overfor stadig økende utfordringer. En framtidig 

organisasjonsmodell må ha brukerperspektivet i fokus, samtidig må den danne grunnlag for 

innovasjon, effektivitet, kvalitet, valgfrihet og rask omstilling når det er påkrevd. Den nye 

etatsmodellen
20

 innebærer spesialisering hvor hver etat har ansvaret for bestemte områder og 

oppgaver, ofte overfor en avgrenset målgruppe. Det kan bidra til en mer effektiv organisasjon og 

øke organisasjonens evne til å rendyrke og høyne kvaliteten på arbeidet som utføres. Modellen 

legger til rette for å utvikle spisskompetanse innenfor et fagfelt som gjør virksomheten i stand til å 

ivareta brukere med komplekse problemstillinger.  

 

Strategier og tiltak:  

Tromsø kommune vil: 

1. Drive et systematisk omdømmearbeid for å sikre god rekruttering. 

2. Styrke kompetansehevingstiltak som trenges for å møte nye utfordringer og krav i helse og 

omsorgstjenestene. 

3. Styrke det strategiske og langsiktige rekrutteringsarbeidet. 

4. Styrke ledekraften i organisasjonen for å oppnå forbedringer innen samordning, fag- og 

kvalitetsutvikling, styring og økonomioppfølging. 

 

 

  



Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 Side 34 
 

5. Barn og unges oppvekst 
 

 

5.1 Innledning 
 

Hovedmål: 

Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge. 

 

Dette kapitlet omhandler kommunens fremtidige tjenestetilbud for barn og unge. For å oppnå 

målsettingen om at Tromsø skal være en god oppvekstkommune, så trenges det tiltak som kan 

fremme helse og trivsel. En god barnehage og en fremtidsrettet skole er sentralt og viktig for å ruste 

opp morgendagens generasjon til å møte fremtidens utfordringer. Gode oppvekstvilkår handler også 

om å ha en god helsetjeneste og et mangfoldig kultur- og fritidstilbud. Samhandling mellom 

tjenestene i kommunen som omhandler barn og unge, er nødvendig for at kommunen skal kunne gi 

et helhetlig tjenestetilbud. Et godt tilbud kan spenne over hele spekteret fra individuelle tiltak til 

helse- og trivselsfremmende tiltak. 
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5.2 Hovedutfordringer 
 

Følgende områder er valgt som tema i kommuneplanen: 

1. Et godt oppvekstmiljø og aktiv fritid 

2. Vertskapsbyen 

3. Kvalitet i opplæring helt fra starten 

4. Kunnskapsbygging 

5. Utsatte barn og unge 

6. Kapasitet og arealbehov 

7. Utfordringer for kommunen som organisasjon 

 

5.2.1 Et godt oppvekstmiljø og aktiv fritid 
 

Delmål:  

1. Tromsø kommune ønsker gode og aktive oppvekstmiljø. 

2. Kommunens bidrag til barn og unges oppvekstmiljø skal sees i sammenheng og det 

tverrfaglige samspillet skal styrkes. 

 

5.2.1.1 Aktiv bruk av levekårskartleggingen og folkehelseprofil 
I 2012 ble det foretatt et omfattende arbeid med å avdekke om Tromsø hadde ulikheter i levekår 

innad i kommunen. (Jf. kapittel 4.2.4 Folkehelse) Tromsø kommune har mange gode boområder, 

men kartleggingen avdekket en ulik fordeling av levekårsutfordringer innad i byområdet. Tromsø 

kommune vil prioritere disse områdene når det gjelder tiltak som kan forbedre barn og unges 

oppvekstmiljø. I områder med sterk folketilvekst er det viktig å se på den sosiale infrastrukturen, 

slik at tilbud til barn og unge i barnerike bydeler kommer når barneveksten er der. 

 

 
Indikert  

nivå 
- barn/unge  

som  trenger 

individuelle tiltak 

og/eller behandling 

Selektert nivå  
- barn/unge i risiko;  oppdage og 

initiere tiltak og hjelp 

Universelt nivå  

- barn/unge i et lokalsamfunn; 
 helse - og trivselsfremmende tiltak m.v. 



Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 Side 36 
 

 
Et samlet levekårsbilde. 

 

Strategier og tiltak: 
1. Barne- og ungdomsrettet arbeid styrkes i områder med størst levekårsutfordringer.  

2. Tromsø kommune vil støtte opp om barn og unges deltakelse på sosiale og kulturelle arenaer, og 

legge til rette for at økonomi ikke skal begrense deres deltakelse. 

 

5.2.1.2 Aktiv fritid 
Tromsø har et variert kultur-, idretts- og fritidstilbud. Det er fritidsklubber i de fleste bydeler, 

inkludert et eget ungdomshus i sentrum. Disse har lav inngangsterskel mht. forutsetninger for 

deltakelse og kostnader. Det sistnevnte er viktig mht. arbeidet med bekjempelse av barnefattigdom, 

siden andelen barn med enslig forsørger er høyere i Tromsø enn i landet som helhet.
21

 Det er et godt 

utviklet kulturskoletilbud i byen. Det er viktig å ivareta og styrke tilbudet i de ulike bydelene og i 

distriktene, gjerne i samarbeid med bydelsråd, lag og foreninger. Samlokalisering av ulike tjenester 

kan være med på å gi et mer helhetlig tilbud til barn og unge. Helsestasjon for ungdom 

samlokalisert med Tvibit og KOFOR i byens gamle brannstasjon, er et eksempel på det. 

 

Gjennom de årlige kommunestyremøtene for barn og unge, støtter kommunen opp om 

Barnekonvensjonens
22

 intensjoner om barns rett til å delta og gi uttrykk for sine meninger. Barna er 

opptatt av sentrale ting som sikker skolevei, skolevedlikehold, mobbing, tilgang til oppdatert 

teknisk utstyr som datamaskiner m.v. Ungdommens kommunestyremøte har i tillegg rettet søkelyset 

på bl.a. helsesøstertjenesten, buss- og fritidstilbud, vikarmangel og læringsfremmende tiltak, samt 

psykisk helse. 

 

Ungdataundersøkelsen, som ble gjennomført i Tromsø kommune for første gang i 2014
23

, avdekket 

betydelige forskjeller mellom ulike bydeler og distrikt i kommunen. Psykisk helse blant barn og 

unge er en av de største utfordringene. Dette tas også opp i kapittel 4.2.4 om folkehelse. 
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Strategier og tiltak: 

1. Tromsø kommune skal videreføre den organiserte medvirkningen fra de yngste innbyggerne 

gjennom årlige kommunestyremøter for barn og unge, og sette av midler til oppfølgingstiltak. 

2. Tromsø kommune skal gjennomføre Ungdataundersøkelse hvert tredje år for alle elevene på 

ungdomstrinnet, for å kartlegge elevenes livsstil og levekår. 

3. Funn fra Ungdataundersøkelsen 2014 skal brukes i alle sektorer for å styrke barn og unges 

oppvekstvilkår. 

4. Ungdataundersøkelsen peker på behov for å utvikle et bedre kultur- og fritidstilbud til unge i 

distriktene. Tromsø kommune vil derfor arbeide for en desentralisering av kulturtilbud til bydeler 

og distrikter for å utjevne forskjellene. 

 

 
Sommerleir i Tromvik. 

5.2.1.3 Helsefremmende og forebyggende tjenester 
Skolehelsetjenesten og helsestasjonen for ungdom på Tvibit, yter et svært viktig lavterskeltilbud til 

kommunens barn og unge. Med funnene fra Ungdata og levekårskartleggingen så er det viktig å 

styrke det forebyggende arbeidet, for tidligst mulig å kunne fange opp unge som sliter. I 

planperioden skal skolehelsetjenesten utvikles til å bli et reelt lavterskeltilbud som søker å utjevne 

sosiale ulikheter.  

 

Strategi: 

Skolehelsetjenesten må styrkes i perioden og økes i takt med befolkningsveksten. 
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5.2.2 Vertskapsby for ungdom  
 

Delmål: Tromsø kommune skal være en god vertskapsby både for egen og tilflyttet ungdom. 

 

Vi trenger et sterkere søkelys på den unge befolkningen som er i videregående utdanning og på vei 

videre i utdanningsløp/arbeid. Kunnskapsskolen og behovene for fremtidig kompetanse i 

næringslivet må sees under ett. Den flerkulturelle skolen må også vektlegges. 

 

Kommunen har en viktig jobb som vertskap for tilflyttet ungdom, både i videregående utdanning, 

lærlinger, studenter og unge arbeidstakere/-søkere. God livskvalitet er avgjørende for at unge 

voksne skal kunne trives i Tromsø. Mange opplever utfordringer med hensyn til sosialt nettverk, 

yrkesliv og boligsituasjon. Tvibit er et samlingsted både for byens ungdom og hybelungdom. 

Helsesøstertilbudet inngår i dette.  

 

Karrieresenter i Troms har som ett av sine fokusområder å øke antall elever som gjennomfører 

videregående opplæring både gjennom samarbeid ungdomsskole/videregående opplæring og 

gjennom samarbeid skole/arbeidsliv. De har en egen oppfølgingstjeneste for de som vurderer å 

slutte i videregående skole. 

 

Det er fokus på å få flere bedrifter til å ta inn nye lærlinger/lærekandidater. For å hjelpe på dette så 

har Utdanningsdirektoratet innført et stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter. Tromsø kommune 

er aktiv når det gjelder å ta inn lærlinger, og er bl.a. med på utprøving av vekslingsmodell
24

 mellom 

skole og bedrift i helse og oppvekstfag. I kommunens strategiske næringsplan
25

 er en av strategiene 

å arbeide for å skaffe flere lærlingeplasser. 

 

I lys av det økende antallet unge voksne som skal ut i arbeidslivet, og derav økende konkurranse på 

arbeidsmarkedet, så er det viktig at flest mulig fullfører videregående skole og finner videre 

karrieremuligheter. 

 

Strategi: 

1. Tromsø vil vurdere de ulike tilbudene og behovene til både egen og tilflyttet ungdom når det 

gjelder overganger mellom skole og arbeidsliv. 

 

 

5.2.3 Kvalitet i opplæring helt fra starten 
 

Delmål:  

1. Videreutvikle barnehage- og skolesektoren for å sikre kvalitet i innholdet. 

2. Full barnehagedekning med læring i fokus. 

 

Tromsø kommune har en todelt rolle overfor de kommunale barnehagene som både eier og 

barnehagemyndighet. Barnehageeier har ansvaret for kvaliteten på barnehagetilbudet i den enkelte 

barnehage, og at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Kommunen er 

lokal barnehagemyndighet overfor både kommunale og private barnehager.  

 

Etter store endringer i barnehagesektoren de siste årene, som full barnehagedekning og barnehagen 

som del av utdanningsforløpet, har kommunen fokus på kvalitet i barnehagetilbudet. Barnehage er 

første trinn i opplæringsløpet og et godt barnehagetilbud er et av de viktigste tiltakene for å sikre 

barn et godt utgangspunkt før skolestart.  
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Tromsø kommune ønsker fremtidsrettede barnehager av likeverdig og god kvalitet. Barnehagen 

som pedagogisk samfunnsinstitusjon er i stadig endring, derfor er det viktig også å styrke 

personalets kompetanse for å møte framtidens utfordringer. Ut fra kvalitetsplanen for kommunale 

barnehager
26

, er det utarbeidet en kompetanseplan
27

. Satsningsområdene er barnehagen som 

lærings– og danningsarena, inkluderende felleskap, dokumentasjon og vurdering, ledelse og 

medarbeiderskap samt IKT
28

.  

 

Det å beherske digitale verktøy er en viktig ferdighet i et moderne kunnskapssamfunn. IKT som et 

ledd i kvalitets– og innovasjonsarbeidet i barnehagen, er viktig for å motvirke at det oppstår 

«digitale skiller» mellom barn og bidra til et mer likt ferdighetsnivå ved skolestart. IKT er i denne 

sammenhengen et redskap for å opprettholde og heve kvaliteten på det pedagogiske arbeidet.  

 

Tromsø kommune vil sikre kontinuitet i utdanningsforløpet samtidig som skole og barnehage har 

hvert sitt særpreg. En god start på utdanningsløpet er avgjørende for barnas læringsutbytte. 

 

Strategier og tiltak: 

1. Tromsø kommune skal utarbeide en felles kvalitetsstrategi for hele utdanningsforløpet fra 0-16 

år. 

2. Tromsø kommune vil arbeide for å få utarbeidet felles kompetanse og kvalitetsutviklingsplaner 

for de kommunale og private barnehagene i kommunen. 

3. Tromsø kommune vil ha et helhetlig fokus på barns digitale ferdigheter. Det innebærer 

utarbeidelse av en plan for digitale ferdigheter for barn fra 0 – 6 år, som samordnes med skolens 

digitale IKT-plan.  

 

 
Et godt barnehagetilbud styrker kommunens omdømme som bosted for barnefamilier. 
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5.2.4 Kunnskapsbygging 
 

Delmål: 

1. Tromsø kommune vil sikre solid kunnskap og høy kvalitet i skolen.  

2. Tromsø kommune skal utnytte brukerundersøkelser og kartleggingsprøver for å skape 

god læring for den enkelte elev. 

3. Digital kompetanse skal stå sentralt i opplæringen på alle nivåer. 

 

Tromsøskolen skal være blant de fremste, både nasjonalt og internasjonalt, når det gjelder utvikling 

og pedagogisk utnyttelse av IKT i undervisning og læring. Alle skal kunne utnytte IKT på en 

sikker, fortrolig og kreativ måte for å utvikle de kunnskaper og ferdigheter de trenger for å kunne 

være fullverdige deltakere i samfunnet. Skolene i Tromsø kommune skal ha tilgang til infrastruktur 

og tjenester av høy kvalitet. Læringsarenaene skal ha teknisk utstyr og nettforbindelse med 

tilstrekkelig båndbredde. Utvikling og bruk av IKT i læringsarbeidet skal støttes av sikre og 

kostnadseffektive løsninger 

 

Folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet
29

 viser at Tromsø ligger dårligere an enn 

landsgjennomsnittet når det gjelder trivsel for 10. klassingene og frafall i videregående skole. Et 

godt samarbeid med fylkeskommunen for å sikre det 13-årige skoleløpet er viktig. Tidlig innsats, 

kompetanse og tilpasset opplæring er nøkkelområder for å imøtekomme en sterk økning i omfanget 

av spesialundervisning. 

 

Robuste og utviklingsorienterte skoler er en forutsetning for å imøtekomme ønsket kvalitet. 

Kartleggingsverktøy skal brukes fortløpende som grunnlag for kvalitetsforbedring i skolen. Det 

pedagogiske personalet og ledelsen må ha høy kompetanse i hvordan dette verktøyet kan utnyttes, 

med det formål å skape best mulig læring for den enkelte elev. 

 

Tromsø kommune har siden 2011 samarbeidet med UiT, Norges arktiske universitet, om 

universitetsskoleprosjektet
30

. Disse lærerstudentene skal kunne forholde seg til arbeidet i skolen på 

en vitenskapelig måte, og målsettingen er å utdanne lærere som i framtiden vil bidra til å utvikle og 

endre skolen i tråd med samfunnsutviklingen. Skolene i universitetsskoleprosjektet deltar i et vidt 

spekter av aktiviteter, herunder utvikling av praksisopplæringen, forsknings- og utviklingsarbeid, 

kompetansebygging gjennom nettverks- og spredningsarbeid samt kompetanseutvikling for 

praksislærere.  

 

Universitetsskoleprosjektet bidrar til å styrke skolenes utviklingsarbeid gjennom ny forskning og 

pedagogikk. For skolene skal alt utviklingsarbeid ha som målsetting å styrke elevenes læring. På 

sikt kan derfor universitetsskoleprosjektet, og også flere masterutdannede lærere i Tromsøskolen, 

bidra positiv til innovasjon i skolen og til å styrke elevens kritiske og reflekterte tilnærming til ny 

kunnskap. Samarbeidet bidrar til å styrke byen som innovativ kunnskapsby der fokus på samspill 

mellom forskning og praksis står sentralt.  

 

I avtalen om samarbeid mellom Sametinget og Tromsø kommune, vektlegges opplæring i samisk 

språk. Prestvannet barneskole har samiske klasser der all undervisning foregår på samisk. Elevtallet 

her er stabilt. På mange av de øvrige skolene gis det samisk språkopplæring. 

 

Strategier og tiltak: 

1. Tromsø kommune vil vurderer nærmere tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. 

trinn i grunnskolen.  

2. Gjennom strukturert og målrettet arbeid på alle nivå skal elevene i Tromsøskolen få best mulig 

læringsutbytte, mestringsfølelse og det beste grunnlag for å fullføre videregående opplæring. 
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3. Tromsø kommune skal gi lærere og skoleledelse gode kartleggings- og analyseverktøy og god 

kompetanse i å utnytte disse. 

4. Tromsø kommune skal til enhver tid ha oppdaterte rutiner for overgang mellom barnehage og 

skole, og overgang mellom grunnskole og videregående opplæring. Rutinene skal sikre at viktige 

opplysninger av faglig og sosial karakter fanges opp tidlig. 

5. Tromsø kommune skal arbeide for å sikre kunnskap og kvalitet i Tromsøskolen. Det skal 

utarbeides en helhetlig hovedplan for kvalitet og struktur i skolen. 

6. Tromsø kommune skal utrede hvordan elever med innvandrerbakgrunn skal få de beste 

forutsetninger for å fullføre sin utdanning og derav kunne bli aktive og inkluderte 

samfunnsdeltakere. 

7. Det er et mål å opprettholde god samisk lærerkompetanse. 

 

5.2.5 Utsatte barn og unge 
 

Delmål:  

1. Tromsø kommune vil styrke det tverrfaglige arbeidet med barn og unge. 

2. Tromsø kommune ønsker tidlig innsats i skoleløpet for utsatte barn og unge. 

 

Sjumilssteget er et felles løft for å iverksette FNs barnekonvensjon i landets kommuner. Tromsø 

kommune legger dette til grunn i sitt arbeid med utsatte barn og unge. Det må sikres en helhetlig 

utvikling av det forebyggende arbeidet gjennom vektlegging på tidlig tverrfaglig innsats. Til dette 

trenges det både en overordnet strategi og en tiltakskjede som gjenspeiler denne.  

 

Det tverrfaglige samarbeidet mellom kultur- og fritidstilbud og andre aktører og hjelpeinstanser bør 

styrkes. Dette for å fange opp og ivareta barn og unge i risikosonen. Forskning viser at dårlige 

levekår fører til økt behov for barneverntjeneste og at barnefattigdom sjelden opptrer som et isolert 

fenomen. Kommunale tjenester med ansvar for å avhjelpe levekårsproblemer mangler i dag gode 

samarbeidsmodeller i arbeidet med flykninger, asylanter og arbeidsinnvandrere, som strever med 

helsemessige så vel som sosiale utfordringer. 

 

I kommuneplanperioden skal utbygging av tverrfaglige samarbeidsarenaer gjennomføres. Det 

gjelder både Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)
31

, SLT-koordinering
32

, arbeid gjennom det 

tverrfaglige forumet ved Familiens Hus samt at utvidede ressursteam ved skoler og barnehager 

videreføres. Formålet er å styrke samhandlingen overfor det enkelte barn/unge og deres familier. På 

systemnivå etableres tverrfaglige ledermøter mellom alle enheter som arbeider med barn og unge.  

 

Arbeidet med foreldrestøttene tjenestetilbud skal utvikles med implementering av kunnskapsbaserte 

og statlig anbefalte foreldreveiledningsprogram. Arbeidet med å bygge opp en modell innen 

psykiske helse og rusmiddelhjelp overfor utsatte barn og unge skal ferdigstilles. Modellen skal ha 

avklarte samhandlingslinjer med kommunen og helseforetak. Nye IKT-løsninger kan styrke 

samhandlingen.  

 

Skolesektoren har økende utfordringer med elever som strever med somatiske så vel som psykisk 

relaterte vansker. Det er behov for nye lavterskeltiltak forankret i skolesektoren som kan yte hjelp 

til elever og deres foresatte for å avhjelpe skolevegring, mobbing, atferdsvansker osv. Til dette vil 

det være behov for personell som har kompetanse innen psykiske helse og miljøterapi, og som har 

tett samhandling med skolehelsetjenesten, sosiallærere, elevens kontaktlærer, foreldre etc. Det er 

videre behov for å se nærmere på mulighetene for bedre samordning av kommunepsykologer, 

psykologer ved PPT og i KUTT-teamet.
33

 Det er viktig med en god PP-tjeneste som kan bistå 

skolene med råd og veiledning for å gi barn et best mulig tilpasset opplæringstilbud. 
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Arbeidet med felles kompetanseplattform for arbeid med utsatte barn og unge ferdigstilles med et 

lokalt utviklet undervisningsprogram hvor kommunens psykologressurser tas i bruk.  

 

Strategier og tiltak: 

1. Foreldreveiledningsbanken ved Familiens Hus bygges ut til også å gjelde ungdomsfamilier.
 34

 

2. Nye lavterskeltiltak som arbeider miljørettet og individuelt overfor elever med psykiske vansker 

bygges ut og forankres i skolesektoren. 

3. For å styrke tilbudet til barn og unge i risikogruppen settes det i gang et arbeid for å styrke 

samhandlingen på tvers av byrådsavdelinger og underliggende enheter. 

 

5.2.5.1 Hvordan arbeider kommunen i forhold til barn i flyktning-, innvandrer- og 
asylantfamilier? 
Tromsø kommune yter på noen områder spesielt organiserte tjenester til barn og barnefamilier med 

utenlandsk landbakgrunn. Bakgrunnen for bosetting i kommunen kan være både som flyktning, 

asylsøker, arbeidsinnvandring m.v. Kommunens flyktningtjeneste har ansvar for de som bosettes i 

Tromsø som flyktninger. Tjenesteytingen gis gjennom kommunens ordinære organisasjon. 

Voksenopplæringa har introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger, for å styrke deres 

mulighet for deltakelse i arbeidslivet. Det gis noen spesialtilbud til de med kort botid i Norge. Det 

er bl.a. innføringsklasse (IFK) for skoleelever før de begynner på hjemmeskolen. Helsetjenesten har 

flyktningehelsesøstre og helsesøster for asylanter, som følger opp med forsterket 

helsestasjonsprogram
35

. Kvamstykket barnehage har en egen mottaksbase for barn med utenlandsk 

landbakgrunn, men mange foreldre velger likevel direkte plassering i ordinær barnehage.  

 

Barneverntjenesten har et eget flerkulturelt team for flykninger og asylanter. Det ytes tiltak i forhold 

til følgende grupper: 

 Enslige mindreårige flyktninger over 15 år i bofellesskapet Harmoni, som eies og driftes av 

flyktningetjenesten. Alle har barnevernstiltak. 

 Enslige mindreårige flyktninger over 15 år i hybeltiltak og lignende. 

 Enslige mindreårige flyktninger under 15 år. Staten har ansvar for disse barna så fremt de 

ikke er flyttet til slekt. Barneverntjenesten kan da være inne med hjelpetiltak eller fatte 

vedtak om fosterhjemsplassering hos slekt. 

 Barn i asylmottak som trenger barnevernstiltak. 

 Barn i innvandrer-/flyktningfamilier som trenger barnevernstiltak. 

 

Selv med noen spesialiserte tilbud så forutsettes det at kommuneorganisasjonen skal yte tjenester på 

ordinær måte. Hvordan få til et godt introduksjonsprogram? Enkelte unge som har vokst opp i 

flyktningleir/-e, har vært flerspråklige fra ung alder og kan ha svak eller ingen morsmålsopplæring. 

I skolen er det ønskelig med bedre språklig kartlegging av morsmål, men det er samtidig vanskelig 

for alle skolene å ha tilstrekkelig kompetanse på dette. Barnehager opplever som førstelinjetjeneste 

et stort informasjonsbehov fra foreldre, noe som kan være vanskelig å imøtekomme fullt ut i en 

hektisk hverdag. Når det gjelder fritidstilbud til unge flerspråklige, så oppleves det som en 

utfordring å få med unge jenter på aktiviteter. Det hadde vært ønskelig med en systematisk 

gjennomgang av noen av de utfordringene som tjenesteapparatet møter. 

 

Enslige mindreårige blir en segregert gruppe siden de ikke går på skole med jevnaldrende, men med 

voksne flyktninger. Dette bidrar til at integreringsarbeidet vanskeliggjøres, da de ikke har en arena 

hvor de kan sosialiseres blant norsktalende ungdommer.  

 

I kontakt med helsetjenesten er det mange av de mindreårige som melder om psykiske vansker pga. 

det de har opplevd, om ensomhet, diskriminering, bekymring for familien i utlandet og om 

fremtiden. Enslige mindreårige utgjør den mest sårbare gruppen av flyktninger og asylsøkere. En 
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god forståelse av forhold som påvirker deres psykiske helse og psykososiale tilpasning er svært 

viktig. Nedtrapping av tiltak må skje med klokskap slik at de unge voksne kan tåle sin nye 

selvstendighet. 

 

Tromsø kommune samarbeider med lag, foreninger, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner, 

for å inkludere flyktninger og innvandrere i deres aktiviteter. Kultur og idrett gir informasjon til 

nyankomne om de ulike tilbudene. Skole, idrettslag, fritidsklubber og kulturskole er gode arenaer 

for å inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn. Tromsø kommune har Interkulturelt råd, 

som er et rådgivende organ. Rådet har et bredt samarbeidsnettverk blant innvandrerorganisasjoner, 

og kommer med innspill om hvordan Tromsø kan bli mer internasjonal og antirasistisk. Tromsø 

kommune vil legge til rette for at integrering skal være et av fokusområdene også i 

kulturskolesektoren. 

 

Strategier og tiltak: 

1. Tromsø kommune skal i sitt arbeid vektlegge inkludering og skape gode sosiale nettverk for 

enslige mindreårige. 

2. Tromsø kommune vil se nærmere på tilbudet som gis til de som sliter med helsemessige og/eller 

sosiale utfordringer.  

 

5.2.6 Kapasitet og arealbehov 
 

Delmål:  

1. Tromsø kommune vil sikre at den samlede barnehagekapasiteten øker i takt med 

etterspørselen. 

2. Barnehage- og skolesektoren skal videreutvikles med tanke på hensiktsmessig struktur. 

 

 
Boligbygging og generasjonsskifte i eksisterende boligmasse presser  

skolekapasiteten i noen utbyggingsområder. 
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Kunnskapsgrunnlaget «Analyser av befolkningsutvikling og boligbygging» viser 

kapasitetsutfordringer for både barnehage og skole. Noen skoler kan få en presset situasjon mht. 

kapasitet. Dersom det blir ekspansiv boligbygging utenfor det sentrale byområdet så må det 

innarbeides areal både til fremtidige barnehager og skoler. 

 

Det er viktig å satse på gode og sikre bomiljø både i nye større boligområder og i 

fortettingsområder. Ved bygging av nye barnehager og skoler er det viktig at det velges tomter som 

har gode miljøforhold. Det må også prioriteres vedlikehold av skoler og barnehager slik at barna 

sikres et godt arbeidsmiljø.  

 

5.2.6.1 Barnehagekapasitet 
Tromsø kommune har en vedtatt Barnehagebehovsplan fra 2012.

36
 Barnetallsveksten 1-5 år 

forventes ikke å bli så stor de første årene i kommuneplanperioden, jf. kapittel om befolkning. 

Boligveksten og derav også barnetallsveksten gjør at noen områder vil ha sterkere behov for nye 

barnehageplasser enn andre. Dersom det bygges ut store nye boområder så må det også settes av 

areal til barnehager. I kommuneplanens arealdel er det bestemmelser for når dette utløses.  

 

Antallet barn i barnehager i Tromsø kommune har blitt redusert med vel 400 fra 2012 til 2014. 

Kommunen ønsker fleksibilitet i barnehagetilbudet etter de demografiske svingningene i 

barnegruppen. Det skjer en fortløpende justering av tilbudet i forhold til antall søkere og de statlige 

føringene om barn med rett til plass i barnehage. 

 

 
 

 
Område Vurdering Barnehagetomter i nye 

reguleringsplaner/under arbeid 

Sentrale deler av fastlandet 
 

I forhold til forventet barnetallvekst så 
har sentrale deler av fastlandet for lite 
barnehageplasser i forhold til 
barnetallet i planperioden. Det gjelder 
spesielt fastlandet sør.  

Normannsgård (1590) (under arbeid)  
Stenberget 4240 
Øvre Kroken - Malmveien 
 

Sentrale deler av Kvaløya 
 

Dersom boligbyggingen mer enn 
fordobles vil barnehagetilbudet måtte 
økes i kommuneplanperioden. 

 

Tromsøya sør 
 

Ut fra forventet boligbygging og 
barnetallsvekst så vil Tromsøya sør 
mangle barnehageplasser utover i 
kommuneplanperioden. Mange 
barnehager er lagt ned i dette 
området.

37
 Det er ingen klare tomter 

til dette formålet med tilstrekkelig 
areal til en fireavdelings barnehage.  

Lanesbukt 1657 
Åsgård (UNN) 
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Tromsøya nordøst 
 

Det forventes en vekst i barnetallet 
pga. økt boligbygging. Dette området 
inkluderer studentbarnehagene. Det 
kan oppstå en underdekning av 
barnehageplasser utover i perioden. 

Kræmer brygge 1624 
Bjørnstranda 1717 

Tromsøya nordvest 
 

Området har godt barnehagetilbud, 
spesielt området Håpet/Mortensnes. 
Det forventes god kapasitet utover i 
kommuneplanperioden. 

Workinnmarka 
 
Bergli nord 1560 
 

Distriktet 
 

Det forventes barnetallsvekst i 
Ersfjordområdet. Ersfjordbotn 
barnehage ble nedlagt i 2014 pga. 
lokalene. Barn fra dette området søker 
ofte til barnehager som Kjosen 
barnehage (Kvaløya området). Dette 
vil igjen få konsekvenser når 
barneantallet øker i Kvaløya området.  

 

 

 

Strategier og tiltak: 

1. Tromsø kommune skal avsette areal i kommuneplanens arealdel til senere regulering til 

barnehage i områder med sterk barnetallsvekst. 

2. Tromsø kommune vil sørge for erverv av egnet og regulert areal til barnehageformål i områder 

der det forventes sterk barnetallsvekst. Dette skjer uavhengig av fremtidig valgt driftsform. 

2. Ut fra forventet boligutbygging og barnetallsvekst må det først sikres areal til barnehageformål i 

følgende områder: 

a) Fastlandet sør 

b) Tromsøya sør 

c) Kvaløya sentralt 

 

 
Et godt barnehagetilbud gis også til barn med behov for ekstra allergivennlige omgivelser, som her i Varden barnehage. 
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5.2.6.2 Skolekapasitet 
Kartet viser at ut fra et vekstanslag på mellom 1,3 og 1,6 prosent i årlig befolkningsvekst

38
, så vil 

det i løpet av kommuneplanperioden bli behov for kapasitetsutvidende tiltak ved flere barneskoler i 

byoområdet. I kartet er kommuneplanens horisontår, 2026, brukt for å illustrere utfordringene. 

Kretsene Solneset, Borgtun, Gyllenborg og Bjerkaker peker seg ut som områder som må vurderes 

nærmere. 

 

 
 

På ungdomsskoletrinnet forventes det også kapasitetsutfordringer i kommuneplanperioden ut fra et 

vekstanslag på mellom 1,3 og 1,6 prosent årlig befolkningsvekst. Kommunestyret har vedtatt
39

, at 

det skal bygges ny ungdomsskole på Storelva. I saken ligger det som en forutsetning at ny 

ungdomsskole på Storelva skal erstatte Kvaløysletta ungdomsskole. Kroken ungdomsskole kan få 

kapasitetsutfordringer om fire-fem år og Tromstun ungdomsskole forventes å balansere på 
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kapasitetsgrensen mot slutten av kommuneplanperioden. Utviklingen må følges nøye opp for å 

vurdere om det må inn midlertidig kapasitetsøkning på Kroken ungdomsskole. For nye Sommerlyst 

kan det bli noen toppår mot slutten av kommuneplanperioden der grensereguleringer mot de to 

andre ungdomsskolene trolig må vurderes. 

 

I distriktene er det en jevn elevtallsnedgang, med unntak av Ersfjordbotn og Trondjord der det er 

stabilt. I kommunestyresak 98/14 er det vedtatt at Ersfjordbotn skole renoveres og oppgraderes til å 

kunne ta i mot 20-40 flere elever enn i dag. Utbedringene må gjøres både på elev- og personalsiden. 

I samme sak ble det vedtatt at Kaldfjord skole renoveres og oppgraderes til å ta i mot 50-60 flere 

elever enn i dag. Provisoriet saneres og erstattes av nye lokaler. Brensholmen skole har et dårlig 

bygg som må erstattes. Kommunestyret vedtok derfor i 2012
40

 at det skal bygges ny skole på 

Brensholmen. 

 

Alternativet til kapasitetsutvidende tiltak ved barne- og ungdomsskolene er at boligbyggingen i de 

pressede områdene holdes igjen. Dette kan styres gjennom bestemmelse i kommuneplanens arealdel 

om utbyggingsrekkefølge
41

, som igjen håndheves gjennom løpende forvaltning bl.a. i 

reguleringsplaner og utbyggingsavtaler. Tromsø kommune vil konsentrere arbeidet rundt 

kapasitetsøkende tiltak der det er mulig, samt justering av skolekretser. Håndtering av toppår med 

forventet varighet på to-tre år kan løses ved modulbygg. Ungdomstrinnet kan også bli supplert ved 

bruk av skoleskysstilbud. 

 

Strategier og tiltak: 

1. Skolekretsendringer vil bli brukt som kapasitetsøkende strategi. 

2. Ut fra forventet boligutbygging og barnetallsvekst må det først sikres kapasitetsøkende tiltak ved 

barneskolene Solneset, Borgtun, Gyllenborg, Prestvannet og Bjerkaker og ved Kvaløysletta 

ungdomsskole. 

3. Boligbyggingen må skje på en slik måte at det ikke er behov for bygging av nye barneskoler i 

kommuneplanperioden. 

4. I distriktene prioriteres bygging av ny skole på Brensholmen og utvidelse av arealene på 

Ersfjordbotn skole. 

 

 
Kvaløysletta ungdomsskole – en skole med både bygningsmessige og kapasitetsmessige utfordringer. 
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5.2.6.3 Fremtidig utbyggingspolitikk 
I utbyggingspolitikken er optimal utnyttelse av eksisterende skolekapasitet og annen infrastruktur 

viktig for hindre kostbare investeringer. Et sentralt spørsmål er hvordan boligbyggingen kan skyte 

fart i områder der skolekapasiteten er god og det er areal som er ferdig regulert til boligformål. 

Hvilke insitamenter kan brukes for å styre boligbyggingen til «rett» sted? Fra Boligpolitisk plan kan 

følgende målsetting
42

 fremheves: «Boligbygging som gir ønsket byutvikling og transportmønster». 

For å nå målsettingen om økt boligbygging foreslås bl.a. samordning av boligbygging gjennom 

utbyggingsplaner. Utbyggingsplanene skal da vise hvilke områder som bør prioriteres først fordi 

teknisk og sosial infrastruktur er på plass. 

 

Tromsø kommune vil konsentrere byveksten rundt knutepunkter der infrastrukturen er på plass. 

Dersom boligbygging vurderes utenfor knutepunktene og i randsonene utenfor de sentrumsnære 

områdene så bør det først utarbeides områdeplaner som avklarer viktige prinsipielle forhold 

vedrørende både teknisk infrastruktur og sosial infrastruktur som areal til barnehage og skole.  

 

I økonomiplan 2015-2018 er det satt av en løpende bevilgning på 40 mill. kr til kjøp av 

tomtearealer. (Prosjekt 6035) I kommuneplanperioden bør dette økes for å ta høyde for ytterligere 

behov knyttet til fremtidig befolkningsøkning og byvekst. 

 

Strategier og tiltak: 

1. Tromsø kommune vil i størst mulig grad konsentrere byveksten til områder der sosial og teknisk 

infrastruktur er på plass.  

2. Områdeplanlegging tas i bruk dersom boligbygging planlegges utenfor slike områder, slik at det 

tas helhetlige og sektorovergripende grep rundt fremtidig byutvikling. 

3. Utbyggingsplaner bør brukes som styringsverktøy i det langsiktige boligpolitiske arbeidet. Det 

må skje fortløpende dialog om hvilke virkemidler kommunen vil bruke som styringsverktøy. 

 

5.2.6.4 Gode og trygge oppvekstmiljø 
For å skape gode bomiljø er det viktig å tilrettelegge for møteplasser og mulighet for sosialisering i 

folks nærmiljø, som for eksempel gjennom aktiviteter i et bydelshus. Når tilbud og tjenester finnes i 

nærmiljøet blir også terskelen for å benytte seg av tilbudene lavere, og behovet for biltransport 

minsker. Barn og unge i husstander uten bil kan da lett komme seg til trening og fritidstilbud. Dette 

er både i tråd med knutepunktstrategien i kommuneplanens arealdelen og mål om å unngå sosial 

ulikhet i helse. 

 

Egnede arealer for utendørs lek og friluftsliv er grunnleggende for folks helse og trivsel, og er med 

på å forebygge samt bedre helseplager og mistrivsel. Det er derfor viktig å bevare eksisterende 

vegetasjon, grøntarealer og stier i størst mulig grad, samt å sikre god tilgang til disse områdene.  

 

I Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge
43

 er det krav om at arealer og anlegg som skal brukes 

av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare, og at det i 

nærmiljøet skal finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Det forutsetter 

at arealene er store nok og egner seg for lek og opphold, at de gir muligheter for ulike typer lek på 

ulike årstider, at de kan brukes av ulike aldersgrupper og gir muligheter for samhandling  

 

Selv om det bygges tettere er det viktig å sikre god boligmiks i alle bydeler, slik det legges opp til i 

boligpolitisk handlingsplan. F.eks. vil mange små boliger med trange uterom øke risikoen for stor 

gjennomtrekk av beboere, noe som igjen gir ustabile og dårlige bomiljøer. 
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Strategi: 

1. Tromsø kommune vil satse på gode og sikre bomiljø både i nye større boligområder og i 

fortettingsområder. 

 

 

 
I kommunedelplan for Ramfjord

44
 er det satt av et område ved skolen til utvikling av skibakke.  

«Ramfjord skileik» arbeider med å få etablert skiheis til glede for barn og unge. 

 

5.2.7 Utfordringer for kommunen som organisasjon 
 

Delmål: 

Tromsø kommune vil jobbe strategisk med å beholde og rekruttere nok og riktig kompetanse.  

 

Det er nødvendig å arbeide for både økt rekruttering og å beholde kvalifisert personell i barnehager 

og skoler. Tromsø kommune har en overordnet rekrutteringsplan fra 2013 og lønnspolitisk 

handlingsplan, som ble vedtatt i byrådet i juni 2014. Rekrutteringsplanen skal sikre at det jobbes 

strategisk med å beholde og rekruttere nok og riktig kompetanse i et mangfolds perspektiv. For å 

være en attraktiv arbeidsgiver, som tiltrekker og beholder kompetanse, er det nødvendig å arbeide 

systematisk og langsiktig med omdømme, rekruttere inn unge arbeidstakere til yrker kommunen 

mangler arbeidstakere innenfor, og det må jobbes for å beholde arbeidstakere.  

 

Tromsø kommune er opptatt av høy og likeverdig kvalitet i barnehagene. Kompetansehevingstiltak 

i forhold til krav som angis i sentrale og kommunale planer er viktig for å styrke kvaliteten på 

framtidens barnehagetilbud. Et kompetent personale er en viktig forutsetning for barns læring og 

pedagogiske tilbud. Det er viktig å rekruttere og utdanne flere barnehagelærere, øke andelen ansatte 

med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og styrke kompetansen hos ufaglærte assistenter. 

Ikke minst blir dette viktig sett i lys av at statlige myndigheter vil innføre bemanningsnorm i 

barnehagene fra 2020. I plan for kompetansetiltak, etter- og videreutdanning for personalet i 

barnehagene
45

, er det foreslått en rekke tiltak, og i økonomiplan 2015-2018 er det også satt av 

midler til oppfølgingstiltak. 

 

En felles strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler
46

 er utarbeidet for å synliggjøre at et 

godt lærings- og oppvekstmiljø er en av de viktigste forutsetningene for helse, trivsel og læring 
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gjennom hele livsløpet. Barnehager og skoler i Tromsø kommune skal ha et miljø som er preget av 

respekt, åpenhet, vennskap og felleskap. For å sikre dette skal kommunen tilrettelegge for at ansatte 

innehar nødvendig kompetanse for å følge opp planverket.  

 

I fremtiden vil det være nødvendig med kompetansehevingstiltak innen både ledelse, IKT, 

språk/flerspråklighet og læringsmiljø. Dette er noe det må arbeides med kontinuerlig. Tromsø 

kommune vil videreføre samarbeidet med UiT, Norges arktiske universitetet, om 

universitetsskoleprosjektet. Det danner et godt grunnlag for rekruttering av endringsorienterte 

lærere med høy kompetanse. Tromsø kommune har, som en vidstrakt kommune, en særlig 

utfordring med å rekruttere til lærerstillinger i distriktene. 

 

I økonomiplan 2015 – 2015, punkt 14, er følgende vedtatt: ”For å styrke tilbudet til barn og unge i 

risikogruppen, bes byrådet sette i gang et arbeid for å styrke samhandlingen på tvers av 

byrådsavdelinger og underliggende enheter som er innrettet mot å ivareta barn og unge.” Det 

trenges struktur og rammer for tverrfaglig samarbeid. Kommunen må samtidig ta sikte på både å 

beholde og kunne rekruttere nye medarbeidere med god kompetanse med sikte på en stadig 

utvikling og forbedring av tjenestetilbudet.  

 

Strategier og tiltak:  

Tromsø kommune vil: 

1. Drive et systematisk omdømmearbeid for å sikre god rekruttering. 

2. Styrke kompetansehevingstiltak som trenges for å møte nye utfordringer og krav i arbeidet med 

barn og unge. 

3. Styrke det strategiske og langsiktige rekrutteringsarbeidet. 

4. Styrke etter- og videreutdanning i barnehagene slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse. 
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6. Naturressurser og miljø 

  
Hvordan ta vare på de grønne lungene i alle bydelene? Og spesielt med henblikk på biologisk mangfold  

– som her, der den nordligste forekomsten av «Primula Scandinavica – fjellnøkleblom» finnes. 

 

6.1 Innledning 
 

Hovedmål: 

Kommunens sterke vekst skal møtes på en bærekraftig og miljøvennlig måte, med en 

infrastruktur som er robust mot de forventede klimaendringene. 

 

Dette kapitlet handler om å bevare og videreutvikle det gode i miljøet som Tromsø allerede har. Det 

handler om nødvendigheten av å få kommunesamfunnet til å bevege seg i retning av et bærekraftig 

samfunn i alle ledd og sektorer. Men det handler først og fremst om svarene kommunene skal ha 

klare på utfordringene et klima i endring vil stille, samt om å utnytte mulighetene endringene kan 

by på. Klimaet antas å bli «varmere, villere og våtere». De viktigste endringene man ser for seg, er 

virkningen av globale drivkrefter som verken kan styres lokalt eller nasjonalt, samt utfordringene en 

forventet sterk vekst i innbyggertallet stiller. Både utvikling mot bærekraft i samfunnet og 

klimaendringer, skal og vil berøre alle sektorene. Nyere retningslinjer til plan- og bygningsloven 

krever at klimatilpasningstiltak integreres i kommuneplanens arealdel, samtidig som de berører 

samfunnsdelen på mange områder. Dette blir ytterligere forsterket i grunnlovens § 112. 

I kommunesammenheng styres planprosessene av Planstrategi 2012-2015. Det er vedtatt at det skal 

lages en «Hovedplan for klima, miljø og energi», som vil bli en kommunedelplan. Dette 

planarbeidet er i gang, men kan ikke avsluttes før i 2015 på grunn av manglende indikatordata. I 

tillegg er det vedtatt utarbeidet en «Hovedplan for vann og avløp», som skal til politisk behandling i 

2015. Hovedmålene som presenteres i begge planene inngår i kommuneplanen. 

 

Spesielt gjennom prosjektet «Framtidens Byer», der Tromsø har deltatt siden 2008, har kunnskapen 

om klima- og miljøutfordringene økt. Nasjonale internettbaserte databaser gjør det stadig lettere å få 

tilgang til det som beslutningstakere, saksbehandlere og befolkningen som helhet trenger å vite. 
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En ny oversikt over eksisterende og eventuelt manglende kunnskap, i regi av fylkesmannen i Troms, ferdigstilles våren 
2015. Det er også utarbeidet en «Klimahjelper» - en klimaveileder for kommunal planlegging, samt en Klimaprofil for 
Troms. Signaler fra denne veilederen vil først komme til uttrykk gjennom Hovedplan for klima, miljø og energi, og kan 
enda kun i begrenset grad gi grunnlag for nye bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel. 

 

6.2 Hovedutfordringer 
Følgende områder er valgt som tema i kommuneplanen: 

1. Klimatilpasning 

2. På vei mot et bærekraftig samfunn 

3. Lokale miljøutfordringer 

4. Energi og drivstoff 

5. Naturmangfold 

6. Vann og avløp 

 

6.2.1 Klimatilpasning 
 

Delmål: 

1. Eksisterende bebyggelse og infrastruktur må skjermes mot de negative konsekvensene av et 

klima i endring.  

2. Ny bebyggelse og infrastruktur skal være robust mot slike konsekvenser. 

3. Utnytte de positive effekter av varmere klima for jord- og skogbruk samt skipstrafikk. 

 

De globale klimaendringene drives av for store utslipp av klimagasser. Dette omfatter både CO2 fra 

menneskelig aktivitet, som fyring med fossile brensler og transport, og metan som i økende grad 

slippes ut fra havbunnen og tundra som følge av til og med ennå begrenset temperaturøkning. I 

kommende Hovedplan for klima, miljø og energi vil et av temaene være hvordan slike utslipp kan 

begrenses også lokalt. I kommuneplanens arealdel omtales overordnede mål for reduksjon av 

klimagassutslipp, samt for andel persontransport som skal skje med kollektivtransport, gange og 

sykling. Tromsø vil bidra til å oppfylle statlige mål om reduksjon av klimagassutslippene med 40 % 

til 2030, samt mål om at minst 50 % av reisene hjem-jobb skal foregå med gange, sykling eller 

kollektivtransport. Målene er også tråd med Troms fylkeskommunes målstrategi. 

 

Delmål: 

4. Tromsø kommune skal bidra til å oppnå de gjeldende nasjonale mål for reduksjon av 

klimagassutslipp. 

5. Økningen i transportbehovet til persontransport skal dekkes av gange, sykling og bruk av 

kollektivtransport. 
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Simulering av havstigning og stormflo på 1.80 meter i 2050 viser at sentrale deler av Tromsø kan oppleve kostbare 

vannskader. I noe mindre omfang opplevde Tromsø en slik hendelse allerede i november 2011 
 

Føre-var prinsippet tilsier at samfunnet allerede nå må forberede seg på konsekvensene av 

klimaendringene som global oppvarming, havstigning og mer intens nedbør. Grunnlovens nye 

paragraf 112 samt plan- og bygningsloven, pålegger kommunene å integrere klimatilpasningstiltak i 

overordnede planer. Dette gjelder spesielt samfunnssikkerhet og beredskap etter 

sivilbeskyttelsesloven, men også hensynet til landbruk og artsmangfoldet. Et eksempel på en 

bestemmelse som skal tas inn i ny versjon av kommuneplanens arealdel er: «Hensynssone for 

havstigning: Bygninger med gulv lavere enn fire meter over havnivå, skal påvise at stormflo ikke 

kan skade bygningen.»  

 

Ny bebyggelse vil i utgangspunkt være mer miljøvennlig og klimatilpasset enn eksisterende, på 

grunn av strengere krav i gjeldende byggteknisk forskrift. En større utfordring vil være å finne 

muligheter for å skjerme eksisterende bebyggelse mot negative konsekvenser av klimaendringer, 

spesielt stormflo og mer intens nedbør. 

 

Strategier og tiltak: 

Tromsø kommune skal: 

1. Bidra til utfasing av fyring med fossile kilder og begrense bruk av fossilt drivstoff. 

2. Bidra til reduksjon av klimagassutslipp. 

3. Stille krav om miljøvennlig og klimarobust bygging og anlegg av infrastruktur. 

 

Tiltak: 

a) Stoppe utslipp av metan fra avsluttede deponier gjennom oppsamling og avfakling. 

b) Legge til rette for gange, sykling og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. 

c) Kreve tilknytting til fjernvarme der denne finnes eller kan etableres innen rimelig tid i områder 

regulert med fjernvarmekonsesjon – i alle nye byggeprosjekter med totalt oppvarmet areal på 

over 1000 m
2
 

d) Tilrettelegge for introduksjon av biodrivstoff, biogass og/eller bioetanol – i transportsektoren. 

e) Innføre bestemmelse om hensynssone for havnivåstigning. 

Flere tiltak vil bli utredet i ny Hovedplan for klima, miljø og energi. 
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6.2.2 På vei mot et bærekraftig samfunn 
 

Delmål:  

Tromsø kommune satser på å gjøre kommunesamfunnet mer bærekraftig. 

 

Et bærekraftig samfunn disponerer et uendret ressursgrunnlag over lang tid. I økonomisk 

sammenheng vil det si at kostnadene til å drive samfunnet ikke skal overstige inntektene, og at disse 

inntektene genereres på bærekraftig måte. Fokuset må rettes mot bevaring av produktive 

jordbruksarealer, bruk av miljøvennlige byggematerialer, gjenbruk og gjenvinning og generelt 

redusert forbruk. Det er noe uklart hvordan en kommune kan påvirke dette. Noe vil styres av 

nasjonale forskrifter og internasjonale direktiver. 

Bærekraftbegrepet omfatter enda mer enn dette. Det gir også føringer for arealplanlegging og 

arealbruk i forhold til redusert behov for motorisert transport. Som et annet eksempel henvises det 

til tiltak vann- og avløpsseksjonen forbereder og gjør for å bli «energipositiv». Dette gjennom bruk 

av vann fra drikkevannsmagasinene til kraftproduksjon, samt gjennom utnyttelse av varmen i 

avløpsvann i varmepumpesentraler. 

Ønsket om et bærekraftig samfunn i alle ledd vil også måtte prege hvilke former for 

næringsutvikling kommunen vil arbeide for å stimulere. 

 

Strategier og tiltak: 

Tromsø kommune skal: 

1. Stimulere til etablering av bærekraftige næringer. 

2. Stimulere til produksjon av fornybar energi. 

3. Bidra til økt bevissthet om miljø- og klimautfordringene i befolkningen. 

4. Legge til rette for miljøvennlige innkjøp, gjenbruk og resirkulering. 

 

Tiltak: 

a) Bærekraftig næringsliv skal være førende i kommunens strategiske næringsarbeid. 

b) Samordne planene for produksjon av fornybar energi: mini- og mikrokraftverk (vannkraft), 

vindkraft på land og til havs, legge til rette for tidevannsbasert kraftproduksjon, gjennom 

båndlegging av arealer til formålet i kommuneplanens arealdel. 

c) Fortsette arbeidet med miljøsertifisering. Her er Miljøfyrtårnsertifisering den foretrukne 

redskapen, men lignende ordninger som Svanemerking og BREEAM
47

-systemet skal vurderes. 

d) Vurdere kortreiste varer og tjenester samt valg av mest mulig klimanøytrale byggematerialer ved 

innkjøp, i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Difi
48

. 

Flere tiltak vil bli foreslått i ny Hovedplan for klima, miljø og energi. 
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6.2.3 Lokale miljøutfordringer 
 

Delmål:  

Tromsøs mange gode miljøegenskaper skal bevares og om mulig forbedres. 

 

Tromsø kommune har et godt utgangspunkt i et rent miljø med god tilgang på ren luft, rent 

drikkevann og nærhet til fjell og fjære, samt en natur som man godt kan kalle for «uberørt». Stillhet 

og naturopplevelser tilhører også Tromsøs «visittkort». Likevel er det noen lokale miljø-

utfordringer. De viktigste utfordringene er støy fra fly-, båt- og veitrafikk, bileksos, svevestøv, 

forekomst av radon og forurenset grunn. 

 

Nivået av svevestøv var i 2013 fortsatt noe for høyt, og vil sannsynligvis være det også i 2014. Det 

er positivt at antallet registrerte overskridelser stadig har sunket. Nye tiltak vil bli vurdert i 

prosjektet Transportnett Tromsø (TNT). I arealdelen nevnes behovet for en eventuell hensynssone 

for svevestøv. En slik sone vil stort sett være sammenfallende med rød sone for trafikkstøy, men vil 

også stille krav til anleggsvirksomhet. 

 

Strategier og tiltak: 

Tromsø kommune skal: 

1. Forbedre det fysisk-kjemiske miljøet gjennom å bekjempe støy- og støvplager. 

2. Forbedre oversikten over miljøforurensning i luft, vann og grunn, herunder radonforekomst. 

3. Bidra til kampen mot forsøpling. 

 

Tiltak: 

a) I et folkehelseperspektiv overholde forskriftsmessige krav nedfelt i retningslinje T-1442 for støy 

og T-1520 for luftkvalitet generelt, og svevestøv spesielt. 

b) Revidere støykartene for det kommunale veinettet, i tråd med gjeldende forskrift – minst hvert 

femte år. 

c) Måle radonnivået i skoler, barnehager og kommunale utleieboliger minst hvert femte år. 

d) Anlegge database for antatt og konstatert grunnforurensning. 

e) Det tas sikte på etablering av deponi for lett forurensede masser innen 2020. 

f) Årlig stille midler til disposisjon for honorering av dugnadsinnsats i kampen mot forsøpling. 

Flere tiltak kan bli foreslått i ny Hovedplan for klima, miljø og energi. 

 

 

 
Tromsø kommune eier og driver fire biler som gjennom høytrykksspyling effektivt  

fjerner svevestøv fra veiene. Likevel er støvnivået fortsatt for høyt. 

http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/893688.1308.dcprcwpapa/900x0/miljokosteren.jpg
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6.2.4 Energi og drivstoff 
 

Delmål: 

1. Fossilt drivstoff skal gradvis erstattes med biodrivstoff, produsert på bærekraftig  

    måte. 

2. Tromsø kommune skal tilrettelegge for etablering av ny fornybar energiproduksjon og 

    fjernvarme. 

 

Et samfunn som vokser, og i tillegg stadig blir mer komplisert, vil ha et økende energibehov. I 

miljøsammenheng er energien som ikke blir brukt, den beste energiformen. Det gjelder å bringe 

unødvendig energiforbruk tilbake til null. Dersom dette skjer gjennom enøk-tiltak, vil det også være 

lønnsomt. Et kommunalt enøk-program vil være tema i Hovedplan for klima, miljø og energi. Det 

statlige energifondet bidrar til at slike tiltak blir lettere å gjennomføre, og kommunen stimulerer til 

dette gjennom programmet for miljøfyrtårnsertifisering.  

Energien samfunnet ikke kan unnvære, må i stadig større grad produseres bærekraftig – som 

fornybar kraft og varme. Mini- og mikrokraftverk samt vindkraft til land og til havs, er aktuelle, og 

trenger båndlegging av arealer. Det kan også være nødvendig å regulere sjøområder til 

kraftproduserende anlegg basert på tidevann.  

Volumet av transporten som i dag går på fossilt drivstoff, må ventes å øke i omfang. Det er derfor 

behov for å se på mulighetene for introduksjon av andre drivstofftyper på en økonomisk bærekraftig 

måte, som for eksempel biodrivstoff. Det kan på sikt være muligheter for lokal produksjon av 

biogass fra kloakkslam og organisk avfall, samt bioetanol fra trevirke. Dette vil skaffe 

arbeidsplasser og øke skogens verdi, i tillegg til å være et miljøtiltak. 

 

Antallet el- og hybridbiler i trafikken i Tromsø er økende. Tromsø kommune vil selv bidra til å øke 

bestanden av slike biler i egen virksomhet, og vil samarbeide med Transnova SF om tilrettelegging 

for elbiler generelt. 

 

For å hjelpe befolkning og næringsliv med energirådgivning og -analyse, kan kommunen abonnere 

på et web-basert rådgivnings- og analyseprogram til gratis bruk for innbyggerne. 

 

Strategier og tiltak: 

Tromsø kommune skal: 

1. Bidra aktivt til å øke produksjonen av ny, fornybar energi gjennom tilrettelegging av arealer. 

2. Realisere energisparetiltak på økonomisk lønnsom måte. 

3. Legge til rette for gradvis introduksjon av biodrivstoff. 

 

Tiltak: 

a) Være en aktiv samarbeidspartner i prosjekter med sikte på etablering av produksjonsanlegg for 

biodrivstoff, også lokalt i kommunen. 

b) Legge til rette for etablering av nye, fornybare kraft- og varmekilder i hovedplan for klima, miljø 

og energi. 

c) Gjennomføre økonomisk lønnsom energisparing (enøk) i egne bygg. 

d) Samarbeide med Enova SF om rådgivning og tilskudd til andre eiere av bolig og næringsbygg. 

e) Bidra til kunnskap om energibruk i befolkningen, for eksempel gjennom tilbud om gratis bruk av 

et webbasert rådgivnings- og analyseprogram.  
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Gode veiløsninger for god kollektivtilgang bør planlegges i nye store utbyggingsområder. 

6.2.5 Naturmangfold 
 

Delmål:  

Forvaltning av naturmangfoldloven i Tromsø kommune skal ivaretas, bl.a. gjennom bedre 

kartlegging av artsforekomster.  

 

Tromsøs gode miljøkvaliteter ligger blant annet i nærheten til skog, fjell og fjære. Sentralt på øya 

ligger Tromsøs «grønne lunge» – Tromsømarka – som byr på mange friluftsmuligheter både 

sommer og vinter. Selv med et mål om byfortetting bør grøntområdene ikke komme under press. 

Eksisterende registreringer av biologisk mangfold, f. eks. utvalgte naturtyper, er i dag stedvis 

utdaterte, mangelfulle eller ikke gjennomført, og gir utfordringer i forhold til saksbehandling etter 

plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven (NML). Bruk av «føre var»-prinsipp i NML, og fra-

sak-til-sakutredninger er ikke tilfredsstillende. Kartlegging av artsforekomster bør fokusere på 

områder der endring av arealformål er aktuelt, samt på kystnære områder. Den bør også omfatte 

svartelistede arter, dvs. arter uønsket i vår natur. Naturmangfoldlovens prinsipper skal legges til 

grunn i offentlig planlegging. Opprinnelig natur skal søkes ivaretatt når det er mulig, ved 

tilrettelegging av eksisterende og fremtidige grøntarealer. 

 

Deler av tromsønaturen har arktiske trekk, kjennetegnet ved sårbarhet for inngrep, og lang 

reparasjonstid. En lang vinter gjør også deler av faunaen sårbar for forstyrrelser. En større 

befolkning, med en stadig mer aktiv bruk av naturen året rundt, krever større oppmerksomhet på 

konsekvensene for naturmangfoldet.   

 

Kulturlandskapet er en del av vårt naturmangfold. Den største trusselen mot kulturlandskapet er 

gjengroing som følge av reduksjon i beitedyrantallet, og mindre allsidig utnyttelse av utmarka.  

 

Strategier og tiltak: 

1. Tromsø kommune skal legge vekt på forvaltning av naturmangfoldet gjennom bruk av 

naturmangfoldlovens prinsipper i arealplanlegging og -forvaltning. 

 

Tiltak: 

a) Forbedre arbeidet med artskartlegging av både sårbare og uønskede arter. 

b) Kartleggingen av uønskede arter skal følges opp med planer for bekjempelse. 

c) Bruke «føre var-prinsippet» i forhold til naturmangfoldloven i byggesaker og 

konsekvensanalyser. 

d) Det skal utarbeides en egen forvaltningsplan for elgbestanden i Tromsø kommune. 
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6.2.6 Vann og avløp 
 

Delmål:  

1. Alle mottakere av drikkevann fra kommunal og privat vannforsyning skal til enhver tid 

forsynes med nok vann av drikkevannskvalitet 

2. Avløpsvannet skal håndteres på en slik måte at det ikke oppstår miljøskade og sjenerende 

forhold i sjøområder, vassdrag og stedlige masser som benyttes som resipient for 

avløpsvannet 

3. Overvannet skal håndteres på en slik måte at sikkerheten til innbyggerne ivaretas, 

flomskader unngås og overløpsdriften fra avløpssystemet reduseres, samtidig som 

overvannet skal søkes benyttet som et positivt landskapselement 

Klimaendringer og klimatilpasning 

Klimaendringer i form av temperaturøkning, økte nedbørmengder og større nedbørintensitet vil 

være en viktig faktor å ta hensyn til både ved vurdering av drikkevannskildenes robusthet, som 

hygieniske barrierer og ved utforming og dimensjonering av vannbehandlingsanlegg. I et globalt 

perspektiv vil klimaendringer med stor sannsynlighet medføre større variasjon i kildekapasitet, 

mens man i Norge forventer å få størst utfordringer knyttet til større variasjon i råvannskvaliteten.  

 

Kommunens drikkevannskilder er små, forholdsvis grunne og med relativt lav oppholdstid og 

fortynningsevne i forhold til tilførsel av mikrobiologisk forurensning. Vannkildene har i tillegg små 

vannmagasin. Mellomlagring av snø i nedbørfelt og på vannkildene har stor betydning når den 

årlige vårløsningen fyller opp magasinene
49

. For å kunne fange opp endringer i kildekarakteristikker 

over tid, vil det derfor være behov for innføring av ulike former for overvåkingsmekanismer. 

Tolkning av innsamlede data vil skje i samarbeid med forskningsmiljø. 

 

Økte nedbørmengder, større nedbørintensitet, stigende hav og stormflo vil både hver for seg, men 

særlig sammen, kunne føre til økte forurensningsutslipp og økte tilbakeslags- og flomskader, 

dersom det ikke planlegges og iverksettes kompenserende tiltak knyttet til avløps- og 

overvannshåndtering.  

 
Avskjærende overvannsgrøft under etablering på Slettaelva. 
 

Ved dimensjonering av overvannsystemer benyttes IVF-kurven
50

 for Tromsø som del av 

beslutningsgrunnlaget. Det er besluttet å klimajustere IVF-kurven med en faktor på 1,3 (+ 30 %) 

som grunnlag for dimensjonering av nye overvannssystem. I tillegg er det etablert et system av fire 
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nedbørmålestasjoner som på sikt skal danne kunnskapsgrunnlaget for en ny IVF-kurve for Tromsø. 

I tillegg vil nedbørmålingene gjøre det enklere å finne gjentaksintervall for de regnhendelsene som 

forårsaker tilbakeslagsskader. Nedbørmålestasjonene er tilknyttet www.regnbyge.no, som er en 

portal for trådløs overvåking koblet opp mot web-GIS løsning. 

Miljø 
Miljøvennlig byutvikling med bl.a. tilrettelegging for utbygging og utfylling i strandsonen og 

klimaendringene, er drivkrefter som utløser behovet for robuste og varige løsningsmodeller for 

vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering (VAO) i strandsonen langs Tromsøysundet og 

Sandnessundet. Vann og avløp fikk i løpet av 2013 gjennomført et utredningsarbeid der ulike 

løsningsmodeller ble vurdert og anbefalt. Dette arbeidet viser at utfordringene vil være størst innen 

avløps- og overvannshåndtering.  

 

I indre område er det Tromsøysundet og Sandnessundet som benyttes som resipienter for utslipp av 

renset avløpsvann fra avløpsrenseanleggene. Både Tromsøysundet og Sandnessundet kan 

karakteriseres som smale sund med forholdsvis liten vanndybde, og forståelsen av 

tidevannsstrømmens betydning for vannutskiftingen har derfor stått sentralt i vurderingen av 

resipientkapasiteten. Modellforsøk av fjordsystemet, supplert med strømmålinger og 

utslippsmodellering av konkrete utslipp, har gitt et svært viktig bidrag til forståelsen av de 

tidevannsgenererte strømningsforholdene. Det foreligger imidlertid ikke en fullverdig 3D forståelse 

av strømningsmønsteret i hele vannsøylen i resipientområdet, noe som vil være et viktig verktøy i 

arbeidet med ytterligere optimalisering av innlagrings- og fortynningsevnen til større utslipp. 

 

Basert på en omfattende resipientundersøkelse ble Tromsø kommune innvilget dispensasjon fra 

sekundærrensekravet. Sammen med dispensasjonen stilte Fylkesmannen i Troms krav om 

regelmessig resipientovervåking hvert fjerde år. Slike undersøkelser har hittil blitt gjennomført i 

hhv. 2007/2008 og 2011/2012, med fortsatt dispensasjon som resultat. 

 

Resultatet av dette er en avløpsrensestruktur som per januar 2015 består av fem primærrenseanlegg 

(Tomasjord, Strandveien, Breivika, Langnes og Hamna) og ett anlegg med passende rensing 

(Selnes). Det legges til grunn at dispensasjonen fra sekundærrensekravet vil gjelde i planperioden 

2015-2026. Samtidig pekes det på at økt organisk belastning, som følge av befolkningsøkning alene 

eller i kombinasjon av utslippsøkning fra næringsaktiviteter, kan resultere i at framtidige 

resipientundersøkelser avdekker en negativ utvikling mht. organisk belastning. Krav om 

sekundærrensing kan da rykke nærmere en realisering. 

 

 
Strandveien avløpsrenseanlegg - et av totalt fem primærrenseanlegg. 

 

http://www.regnbyge.no/
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Ca. ¼ eller ca. 129 km av kommunens avløps- og overvannsnett er bygd ut som fellessystem der 

sanitært avløpsvann, overvann og eventuelle påslipp av industrielt avløpsvann, transporteres i 

samme ledning. Avløpspumpestasjonene tilknyttet fellessystemet er utformet med driftsoverløp 

(regnvannsoverløp), som naturlig trer i funksjon dersom tilførte mengder overstiger 

dimensjonerende videreførte avløpsmengder ved nedbør eller snøsmelting. 

 

Framtidig arealbruk i strandsonen vil kunne innebære økende konfliktnivå mellom bruken av 

sjøresipientene til utslipp av urenset avløpsvann fra driftsoverløp og andre brukerinteresser knyttet 

både til bomiljø og friluftsliv/rekreasjon. Det vil derfor være behov for å gjennomføre 

miljørisikovurdering av ytre miljø som følge av urensede utslippene fra disse driftsoverløpene. 

Energi 
Resultatenheten Vann og avløp har over tid arbeidet med energigjenvinning og energi-

økonomisering. Det legges til grunn en utvikling for at VA-virksomheten på varig grunnlag blir 

energipositiv. 

 

Strategier og tiltak: 

Tromsø kommune skal: 
1. Vurdere klimaendringenes effekt på kildebruk og vannbehandling. 

2. Øke kunnskapene om nedbørvariasjoner og –intensiteter. 

3. Utvikle en velfungerende VAO-infrastruktur i en strandsone som er under påvirkning av både 

byutviklingsstrategier og klimaendringer. 

4. Ha fokus på resipientkapasitet, utviklingstrekk i resipientene og utslippsoptimalisering. 

5. Gjennomføre miljørisikovurdering av driftsoverløpenes påvirkning av ytre miljø. 

 

Tiltak: 

a) Følge opp og vurdere trender i nedbør- og vannkvalitetsutvikling, isleggingsperiodens varighet, 

se på muligheter for etablering av sprangsjikt og magasinfyllingsevne gjennom nedbørsmålinger, 

risikobasert prøvetaking, on-line overvåking og systematisk inspeksjon av nedbørfelt/vannkilder. 

Det opprettes samarbeid med forskningsmiljø for bistand i den forbindelse. 

b) Benytte informasjonsfangsten fra nedbørmålestasjonene som grunnlag for revisjon av IVF-

kurven. 

c) Benytte vurderingene i utredning av alternative løsningsmodeller som grunnlag for 

videreutvikling av VAO-relaterte planbestemmelser, interne kommunale samarbeidsrelasjoner, 

veiledere og VA-norm. 

d) I resipientområdet Tromsøysundet, Sandnessundet, Nordbotn og Sørbotn skal det gjennomføres 

ny resipientundersøkelse hvert fjerde år i planperioden.  

e) Optimalisere utslippet fra Tomasjord RA slik at utslippets negative påvirkning av strandsonen i 

området Tomasjord -Sauestad -Tomasjordneset avbøtes. 

f) Koordinere strømningsmålinger i resipientområdet med andre myndigheter for at det på sikt skal 

kunne være mulig å ta i bruk en hydrodynamisk 3D modell av strømningsbevegelsen i 

resipientområdet i arbeidet med optimalisering av utslippene.  

g) Miljørisikovurderingen skal både inkludere betydningen av klimaendringer og betydningen av 

endret bruk av strandsonen gjennom økt boligbygging og fokus på sammenhengende arealer med 

strandpromenader mv. 

h) Energipositivitet skal oppnås gjennom fokus på energieffektive løsninger i forbindelse med 

anskaffelser, produksjon av fornybar energi fra drikkevannskilder, varmegjenvinning fra 

avløpsvann og eventuell biogass basert på avløpslam. 
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Sluttnoter 
                                                 
1
 Canada, USA, Danmark med Grønland og Færøyene, Island, Russland, Finland, Sverige og Norge. 

2
 De andre storbyregionene er: Oslo-, Bergens-, Trondheims-, Stavanger-, Kristiansandsregionen 

3
 Fiskeri og havbruk, marin bioteknologi, romteknologi/miljøovervåking, petroleum/maritim virksomhet og reiseliv 

4
 Tromsøregionen består her av Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen og Storfjord 

5
 Arbeidsledige (AKU) var i årsgjennomsnitt for 2014 på 3,5 prosent for hele Norge. Ved utgangen av 2014 var det registrert 2 

prosent arbeidsledige i Tromsø, målt ut fra arbeidsstyrken 15-74 år. Kilde: SSB 
6
 Boligpolitisk handlingsplan 2015-2018, høringsutgave 12.1.2015.  

7
 Boligpolitisk handlingsplan, høringsutgave 12.1.15. Strategi 2.2, jf. side 10 i kortutgaven. 

8
 Strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg i Tromsø mot 2030. Vedtatt i kommunestyret 25.9.13, sak 118. 

9
 Strategien støttet seg på NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg», som la føringer for framtidas bygg til helse og omsorg. 

10
 Kommunestyresak 216, desember 2014: Statusrapport hverdagsrehabilitering – 2014. 
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11

 Rapport: «Helhetlige tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver. Et prosjekt med fokus på omsorgslønnsordningen i 
Tromsø kommune.» 2014 
12

 Ungdataundersøkelsen ble gjennomført i ukene 17-23 2014 for alle elever på ungdomstrinnet i Tromsø kommune. Resultater fra 
undersøkelsen er fremlagt i sak til kommunestyret 18. februar 2015, sak nr. 15. 
13

 Folkehelseprofiler for kommunene utgis av Folkehelseinstituttet. http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil 
14

 UiT Norges arktiske universitet, Tromsøundersøkelsen: 
http://uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=367276 
15

 Brukerplan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelproblematikk blant 
brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Tilbudet gis fra Helsedirektoratet og formidles i Nord-Norge av 
Korus Nord, som er et regionalt kompetansesenter innen rusfeltet for Nordland, Troms og Finnmark. 
16

 Folkehelselovens § 5, merknader til denne fra Prop. 90 L (2010-2011) Lov om folkehelsearbeid. 
17

 Levekår i Tromsø. Kunnskapsgrunnlag til planstrategi. Behandlet i kommunestyret 30.5.2012, sak 70. 
18

 Kommunedelplan for Stakkevollvegen-Tromsømarka 2010-2040, vedtatt i kommunestyret 26.5.2010, sak 60. Plan nr. 0229. Det 
prioriteres å etablere park/mindre idrettsanlegg i felt FF-5 «Essoparken» og realisere område FN-S til friområde, slik det også er 
vedtatt i reguleringsplan 1669 for Brannstasjonen. Det prioriteres å få realisert ny adkomst til Tromsømarka og Templarheimen via 
den kommende «Dramsveien studentby». 
19

 Lønnspolitisk handlingsplan. Lokale lønns- og arbeidsvilkår i Tromsø kommune. Vedtatt i byrådet 18.6.2014. 
20

 Vedtatt i byrådets møte 26.6.14, sak 209 
21

 Folkehelseprofil 2014, utgitt av Folkehelseinstituttet, avdeling for helsestatistikk 
22

 FNs konvensjon om barnets rettigheter. Vedtatt av FNs generalforsamling 20.11.1989 og ratifisert i Norge 8.1.91. 
23

 «Ungdata - resultalter av spørreundersøkelse på ungdomstrinnet.» Saken ble behandlet i Byrådets møte 15.1.2015, sak 14 og 
sendt til videre behandling i kommunestyret. 
24

 Jf. Stortingsmelding nr. 20 (2012-2013) «På rett vei» 
25

 Strategisk næringsplan for Tromsø 2014-2020, vedtatt i kommunestyret 26.11.14, sak 185. Kapittel 4.4 Strategier, punkt 4. 
26

 Kvalitetsplan for kommunale barnehager 2012 – 2016, vedtatt i kommunestyret 31.10.12 
27

 Kompetanseplan for kommunale barnehager 2013 – 2016, vedtatt i byrådet  
28

 IKT-strategi for kommunale barnehager 2014-2016, vedtatt i kommunestyret 24.09.14 

29
 Folkehelseprofil 2014, utgitt av Folkehelseinstituttet, avdeling for helsestatistikk. 

30
 Universitetsskoleprosjektets målsetting er å imøtekomme behovet for praksisarenaer med spisskompetanse for å ta i mot 

studenter fra femårig integrert master i lærerutdanning. Følgende skoler er med: 
31

 Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samarbeidsmodell som sikrer helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier 
det er knyttet bekymringer til. 
32

 SLT er en Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. 
33

 Skolehelsetjenesten relatert til psykisk helse, kommunestyret sak 208/14. 
34

 Jf. rapport fra arbeidsgruppe – melding om barneverntjeneste, UKI sak 10/14) 
35

 Forsterket helsestasjonsprogram innebærer at de har ekstra oppfølging i 2 år før de går til ordinær helsetjenester. 
36

 Barnehagebehovsplan 2013-2016. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2012, sak 213. 
37

 Innenfor området Tromsøya sør så skal barnehagene Åsgård og Strimmelen legges ned, Hvilhaug midlertidige barnehage er lagt 
ned og Nansenvegen skal flyttes. I tillegg kan Bjerkaker og Skogstua opphøre. Læringsverkstedet og Strandkanten ble etablert i 
2013/2014 
38

 Vurderinger og konsekvenser er omtalt i notat datert 12.5.2014: «Konsekvensvurderinger av en ekspansiv befolknings- og 
boligvekst.» 
39

 Kommunestyresak 98/14 – Skolestruktur Kvaløysletta. 
40

 Kommunestyresak 107 i 2012. 
41

 Jf. Kommuneplanens arealdel 2011-2022, Planbestemmelser punkt 2.5. Utbyggingsrekkefølge. 
42

 Målsettingen i Boligpolitisk plan ble vedtatt av byrådet 27.2.2014, sak 57. 
43

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, vedtatt i statsråd 1.9.1989. 
44

 Kommunedelplan for Ramfjord, vedtatt i kommunestyret 26.3.2014, sak 31. Plan nr. 210. 
45

 Jf. Plan for kompetansetiltak, etter – og videreutdanning for personale i kommunale barnehager 2015 – 2020, vedtatt i 
kommunestyret 29.10.14. 
46

 Strategiplan mot mobbing for barnehager og skoler, vedtatt kommunestyret 18.06.14. 
47

 Building research establishment – environmental assessment method. 
48

 Direktoratet for forvaltning og IKT. 
49

 I vintersituasjonen der nedbør i all hovedsak faller som snø, vil tilførsel av vann til vannkildene være langt lavere enn det 
vannuttaket vår vannproduksjon representerer. Dette betyr nedtapping av vannmagasinene i en periode som normalt foregår i 
perioden januar – mai hvert år. 
50

 IVF = Intensitet Varighet, Frekvens 


