Kommunal planstrategi
Vadsø kommune 2020-2023
Vedtatt av kommunestyret 29.oktober 2020 (sak 82/20)

1. Formål med den kommunale planstrategien
– prioritering av kommunens planbehov i perioden
I medhold av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, forkortet
PBL) § 10-1 så skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Denne skal
i hht PBL vedtas senest ett år etter konsituering av nytt kommunestyre. Kommunal
planstrategi er ikke en plan, men et grunnlagsdokument som skal omfatte kommunens
strategiske valg knyttet til utviklingen av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig
arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
Den skal bidra til at planleggingen blir behovsstyrt, at den ikke blir mer omfattende enn
nødvendig og at den skal være systematisk. Planstrategien skal ta stilling til om
kommuneplanen skal videreføres eller om hele eller deler av den skal revideres.

2. Kommunens plansystem
Det kommunale plansystemet oppfattes ofte som omfattende og til dels uoversiktlig. Det består
gjerne av svært mange planer som i mange tilfeller kan være svært omfattende og ha veldig mange
målsettinger. Vadsø har en kommuneplan som ble vedtatt i 2012 med varighet til 2024. Da hadde
den vært gjennom behandling i tre kommunestyrer og ble enstemmig vedtatt. Det var altså bred
politisk konsesus om målsettingene og prioriteringene. I 2016 ble denne vedtatt videreført slik den
er. Planen er samlet under visjonen «På høyde med tiden!» , og i dette ligger et kollektivt ansvar for å
sikre at det gode liv i Vadsø kan opprettholdes og videreutvikles.
Kommunens årlige handlingsdel til kommuneplanen er økonomiplanen, og erfaringen er at
sammenhengen mellom kommuneplanen og underliggende planer, og prioriteringene i
økonomiplanen ikke alltid er like tydelige. En mer synlig sammenheng mellom planverket og
prioriteringene i økonomisystemet bør etterstrebes i inneværende periode. En bedre og tydeligere
kobling mellom planverket og daglig drift i kommunen vil dessuten være mulig gjennom så korte
planer som mulig, med tydeligere prioriteringer som kan følges opp gjennom rapportering og
evaluering.

2.1 Samfunnsdelen
I kommuneplanens samfunnsdel er de overordnede og langsiktige målene fastsatt. Der er også
utviklingsstrategier som svarer på utfordringene som er identifisert i den kommunale planstrategien
vurdert og beskrevet. Denne planen fungerer også som grunnlag for sektorenes planer og virksomhet
i kommunen.

Kommunenplan 2012-2024 - samfunnsdel
Visjon:
På høyde med tiden

Hovedmål:
Vadsø skal være et trivelig og livskraftig lokalsamfunn
Satsingsområde:
Satsingsområde:
Satsingsområde:
Utvikling av byen
En attraktiv kommune
En aktiv satsing på utvikling
å bo og leve i
av nye næringer og
næringsmuligheter
Dette vil vi (mål):
Sentrum av Vadsø skal
utvikles som handelssted

Dette vil vi (mål):
Utvikle attraktive botilbud

Dette vil vi (mål):
Klare priorieteringer hva gjelder
næringsutvikling

Slik gjør vi det (strategi):
Sentrum av Vadsø og Indre
havn skal videreutvikles og
foskjønnes i samarbeid med
handelsnæringen

Slik gjør vi det (strategi):
Regulere inn sentrumsnære og
attraktive boligtomter som
underbygger en konsentrert
byutvikling

Slik gjør vi det (strategi):
Identifisere og prioritere næringer/
områder basert på verdifulle fortrinn
og målrette utviklingsarbeidet mot
disse

Sentrum skal utvikles til
sosialt møtested med
verdifulle arenaer basert på et
pulserende kulturliv, aktiv
handel og verdifulle
opplevelser
Vadsø kommune skal
gjennom planer og
tilrettelegging legge til rette
for en ny og mer vital
utnyttelse av sentrumsarealer

Etablere OPS-løsninger og lignende
for oppføring av utleieboliger
spesielt for yngre
Ivareta folks stedstilhørighet og
legge til rette for boligbygging i
hele kommunen.
Legge til rette for tradisjonell
hageopparbeidelse/ forskjønning
og aktivt motvirke forsøpling og
stimulere til rydding

Opprette og utvikle arenaer/
nettverk for samhandling mellom
kommune og næringsliv som evner å
bidra til målsetting av knappe
ressurser
I et regionalt perspektiv følge opp de
muligheter som reises i et
nordområdeperspektiv (petroleum,
sjøtransport, marine næringer etc)

Dette vil vi (mål):
Vadsø skal fremstå som en by
med attraktive muligheter og
god profil

Dette vil vi (mål):
Stimulere til god folkehelse
gjennom aktiv tilrettelegging

Dette vil vi (mål):
God infrastruktur og fysisk
tilrettelegging

Slik gjør vi det (strategi):
Styrke grunnlaget for
samhandling mellom
offentlige og private aktører
for å skape bedre
forutsetninger for byutvikling.

Slik gjør vi det (strategi):
Gjennom planverk sikre
sammenhengende og
aktivitetsfremmende gang- og
sykkelveier i hele kommunen

Slik gjør vi det (strategi):
Vadsø kommune skal sørge for
hensiktsmessige tomter og arealer
for næringsvirksomhet samt sørge
for egnede planbestemmelser

Gjennom planverk stille krav om
opparbeidelse av leke- og
friområder i etablerte og nye
utbyggingsområder

Vadsø skal ha en digital infrastruktur
som til enhver tid skal tilfredsstille de
muligheter og behov næringslivet
behøver

Legge til rette for oppføring av
attraktive og fengende
nærmiljøanlegg i samråd med
brukere

Aktivt selge inn og utvikle Vadsø
Havn som lokaliseringsbase for ulike
typer servicebasert aktivitet

Videreutvikle og rendyrke
Vadsøs stedsidentitet basert
på egen historie og kulturarv,
de urbane kvaliteter og
internasjonale mangfold.

Gjennom partnerskap med frivillig
sektor underbygge og stimulere til
aktivitet og utvikling av fritidstilbud
for alle

Legge til rette for gode miljø- og
klimamessige standarder og
løsninger

Dette vil vi (mål):
Vadsø skal fremstå som et
naturlig lokaliseringssted for
kompetansekrevende
virksomheter

Dette vil vi (mål):
Opprettholde og videreutvikle
Vadsø som en kompetent og
levende kommune

Dette vil vi (mål):
Utvikle og forsterke velfungerende
støtteapparat

Slik gjør vi det (strategi):
Aktivt jobbe for å
opprettholde og utvikle
nødvendig infrastruktur og
rammebetingelser for Vadsø
som etableringssted for både
offentlig som privat
virksomhet.

Slik gjør vi det (strategi):
Vadsø kommune skal være en
attraktiv arbeidsgiver opptatt av at
ansatte har nødvendig kompetanse

Slik gjør vi det (strategi):
Sammen med næringslivet utvikle en
omforent modell for orgnaisering
basert på effektiv samhandling og
felles ansvarliggjøring

Sammen med
nabokommuner og andre

Vadsø kommune skal arbeide for å
skape sterke kompetanse- og
fagmiljøer som øker kommunens
og næringslivets attraksjonskraft

Gjennom fristilte selskap og
kommunal organisasjon ha et
apparat som anses verdofullt for
aktører i alle faser

regionale aktører samle og
markedsføre regionens
forutsetninger som
lokaliseringssted i fht
nordområdeperspektiver.
Dette vil vi (mål):
Legge til rette for hytteliv i
tradisjonell og ønsket forstand
Slik gjør vi det (strategi):
Ha et variert tilbud på tomter for
fritidsboliger på fjell og ved sjø
Omgjøre dagens hyttebaserte
barmarksløyper og etablerte
kjørespor til adkomstveger og
knytte bestemmelser om drift i hht
vegloven
Mål og strategier i Kommuneplan 2012-2024 for Vadsø kommune; På høyde med tiden.

2.2 Arealdelen
Kommunenplanens arealdel er også fra 2012 og bygger videre på strategiene i samfunssdelen og sier
noe om arealbruken i kommunen. Kommunen har en kystsoneplan fra 2002 og er inne i en prosess
med Vardø, Sør-Varanger og Nesseby kommune om en ny interkommunal kystsoneplan for Varanger.

3. Erfaringer med gjeldende kommuneplan
Forrige kommunale planstrategi ble vedtatt av kommunestyret 9.juni 2016. I det siste
kommunestyret før valget i 2019 ble forrige planperiode vurdert. Hovedtrekkene der var at det i
perioden 2016-2019 har oppstått noen utfordringer knyttet til kommuneplanens arealdel. Det er
avdekket noen uklarheter mht hvorvidt reguleringsplaner er gjeldende. Kommunens bruk av
dispensasjoner har vært betydelig. Det må imidlertid skilles mellom det å gi dispensasjon fra
kommuneplanens generelle krav til utarbeidelse av reguleringsplan, og det å gi dispensasjon fra
gjeldende bestemmelser i reguleringsplaner. Kommunen har også erfart at en del innsigelser har
påvirket og utsatt flere planprosesser. Dette gjelder særlig innsigelser på kulturminneområdet. I det
pågående arbeidet med kommunal kulturminneplan er ambisjonen å tydeligggjøre hva og hvor det er
viktige lokale, regionale og nasjonale kulturminner, for om mulig å forebygge slike konflikter i størst
mulig grad.

4. Overordnede føringer som har betydning for kommunens
planbehov
Den nasjonale politikken vil kunne gi føringer for arbeidet med å avklare kommunale planbehov.
Samtidig er kommunene del av regioner og samordning av planstrategiarbeidet i en region er viktig
for å få vurdert prioriteringen av planoppgaver også i regional og interkommunal sammenheng.

4.1 Nasjonale forventninger

Regjeringen legger i hht PBL § 6-1 fram Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging hvert fjerde år. Disse forventningene skal legges til grunn for de nye
fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og
planer. De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen
forventer at fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene
som kommer.
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:
 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og
en forsvarlig ressursforvaltning
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
 Å skape et trygt samfunn for alle
For perioden 2020-2023 fokuserer de nasjonale forventningene på:
Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling
Planlegging er et effektivt og godt styringsverktøy for bærekraftig, brukerorientert, effektiv og
resultatorientert samfunnsutvikling og arealbruk. Regjeringen forventer at kommunene bruker FNs
bærekraftsmål som grunnlag for planlegging, dvs 17 utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig
og økonomisk bærekraft. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan, blant annet for å sikre
sosial rettferdighet og god helse og stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Videre forventer
regjeringen at planleggingen gir en tydelig retning for samfunnsutviklingen, at kommunene har
effektive og kunnskapsbaserte planprosesser og god gjennomføring av arealplaner, samt at det
brukes digitale verktøy i planleggingen i økt grad.

Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet
Kommunene skal legge til rette for vekst i lokal næringsaktivitet og sysselsetting gjennom
planleggingen, og stimulere til omstilling, vekst og nye arbeidsplasser ved å gi langsiktige og
forutsigbare rammer for arealbruk, stimulere til innovasjon og bidra til arbeidskraft med relevant
kompetanse. Regjerningen ønsker en ressursbasert næringsutivkling som grunnlag for velferd,

et samfunn med lave utslipp, som er trygt og tilpasset klimaendringene og en aktiv forvaltning av
natur- og kulturminneverdier.
Bærekraftig areal- og transportutvikling
Det er viktig at transportplanleggingen samordnes med by- og arealplanleggingen for øvrig.
Regjeringen ønsker utbygging rundt kollektivknutepunkt i byer og tettsteder, og peker på
betydningen av regionale og interkommunale samfunns- og arealplaner for å avklare spørsmål som
går på tvers av kommunegrenser.
Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve
Kommunene bør utvikle gode virkemidler for å sikre åpenhet og at alle inkluderes i skole, og arbeidsog samfunnsliv. Videre ønsker regjeringen en planlegging som sikrer trygg og helsefremmende
infrastruktur og levende sentrumsområder.

4.2 Regionale føringer og planer
Vadsø kommune har i brev av 25.mai 2020 blitt informert om oppstart av arbeidet med Regional
planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2023, og samtidig blitt bedt om å gi innspill til
kunnskapsgrunnlaget, med fokus på de største utfordringene og langsiktige utviklingsmuligheter til
den regionale planstrategien. Vadsø kommune vedtok følgende innspill den 25.juni 2020 i
formannskapsmøte i sak 109/20:
«Vadsø kommune vedtar følgende innspill til kunnskapsgrunnlaget til Regional planstrategi
for Troms og Finnmark 2020-2023:
De største utfordringene:
 Ikke tilfredsstillende satsing på infrastruktur i Varanger for å kunne etablere en
hensiktsmessig, selvbærende og utviklingsdyktig arbeidsmarkedsregion.
 For lite fokus å samfunns- og næringsutvikling som følge av endring i demografi og
sentralisering i Varanger.
 Folkehelse med tanke på barn og unges trivsel, og eldrebølge der kommunene vil være
avhengige av ny teknologi og tjenester og at en langt større andel av befolkningen er i
stand til å bo lengre hjemme i egen bolig.
Langsiktige utviklingsmuligheter:
 En sterk og tydelig satsing på bærekraftig infrastruktur i Varanger og i Finnmark, der man
man bidrar til å bygge opp velfungerende arbeidsmarkedsregioner.
 Tydelig satsing på blå og grønne næringer, samt nye næringer som gjør det attraktivt,
lønnsomt og bærekraftig å drive næring fra mindre steder.
 Tydelig satsing på å øke trivselen blant barn og unge, samt å satse på velferdsteknologi
og folkehelsetiltak som bidrar til at både levealder og livskvalitet øker.»

4.3 Interkommunalt plansamarbeid og synspunkter fra nabokommuner,
samt statlige og regionale organer
Kommunen skal innhente synspunkter fra nabokommuner og statlige og regionale organer i
forbindelse med arbeidet med planstrategien for å bidra til å identifisere og avklare interkommunale
planoppgaver, samt få en god dialog om planbehov som følge av nasjonale føringer og regionale
utfordringer. Statlige myndigheter har i tillegg uttrykt en forventnng om at kommunene vurderer og
videreutvikler interkommunalt samarbeid (NIVI Rapport 2019:4).

4.3.1 Nabokommuner
Nesseby, Sør-Varanger, Vardø, Båtsfjord og Berlevåg kommuner ble varslet om planstrategiarbeidet.
Vadsø kommune mottok ingen innspill fra nabokommuner.

4.3.2 Troms og Finnmark fylkeskommune (vedlegg ?)
Troms og Finnmark fylkeskommune bemerker i sitt innspill kommunens egen evaluering av
planperioden 2016-2019 med en betydelig bruk av dispensasjoner og innsigelser på
kulturminneområdet, og ber kommunen vurdere om eksisterende planer er oppdatert eller om det
skal utarbeides nye. Fylkeskommunen er positiv til at kommunen er i gang med ny kulturminneplan
som har som mål å forebygge konflikter i størst mulig grad. Videre bemerker fylkeskommunen at
kommuneplanen fra 2012 bør revideres. Innspillet fra fylkeskommunen peker på at det bør holdes
fokus på universell utforming i planleggingen som del av FNs bærekraftsmål, samt at en oversikt over
kommunens folkehelseutfordringer skal inngå i arbeidet med planstrategien. Kommunen bør i tillegg
vurdere oppdatering av planer mht forventede klimaendringer. Samt vurdere klimatilpassinger i alle
planer. Hvordan komunen skal nå miljømålene i vannforskriften innen 2027 bør konkretiseres
gjennom en plan for vann og avløp. Til slutt oppfordres kommunen til å ta inn egne mål og strategier
knyttet til kulturminner, kulturmiljøer og landskap i kommuneplanens samfunnsdel.

4.3.3 Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark skriver i sitt innspill at de vil komme med ytterligere innspill når
planstrategien gjøres offentlig. Fylkesmannen skriver videre at kommuneplanens samfunnsdel fra
2012 er utdatert som styringsverktøy og oppfordrer til en revidering av denne. Kommunen anbefales
også å revidere arealdelen i kommuneplanen som også er fra 2012, for å se om deler av planen ikke
fungerer etter hensikten og sikre nye arealpolitiske føringer som legges i samfunnsdelen. Kommunen
oppfordres til å oppdatere plangrunnlaget, sikre kobling mellom økonomiplan og kommuneplan,
samt å ikke ha for mange planer eller planer som ikke er utarbeidet etter Plan- og bygningslovens
prosesskrav. Videre anbefaler fylkesmannen at kommunen har et godt oppdatert demografisk
kunnskapsgrunnlag i planstrategien. Kommunen bes revidere boligpolitisk handlingsplan for 20142017, og viser til at regjeringen forventer at boligpolitikken legger til rette for en variert
befolkningsstruktur. Kommunen anmodes videre til å sikre primærproduksjonen og
sekunderproduksjonen innen jordbruk og landbruksbaserte tilleggnæringer gjennom utviklinsplan/
næringsplan eller en egen landbruksplan, samt i kommuneplanen. Det er også viktig at planleggingen
inkluderer reindriftshensynet. Fylkesmannen anbefaler at kommunen prioriterer å utarbeide en
klima- og energiplan. Alternativt kan dette ivaretas i kommuneplanens samfunnsdel og følges opp i
mer detaljerte planer, i kommuneplanens arealdel, samt i budsjett/økonomiplanen. Klimatilpassing
bør også behandles tverrsektorielt. Når det gjelder miljø, så bør kommunal planstrategi omfatte en
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til blant annet langsiktig arealbruk og
miljøutfordringer. Planstrategien bør derfor si noe om hvilke utfordringer man har på miljøsiden og
hvordan man tenker å ivareta dette i planleggingen, herunder særskilt i kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel. Det er viktig at samfunnssikkerhetsutfordringer knyttet til liv og helse og
materielle verdier omtales i kommunens kunnskapsgrunnlag, og at kommunen rullerer helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse i inneværende valgperiode for å se om det er viktige utfordringer og
tiltak som må følges opp gjennom planarbeid, herunder kommuneplanen og budsjett- og
økonomiplan. Arbeidet med kommunens planstrategi er et godt tidspunkt å vurdere om det i
kommunen er spesielle problemstillinger knyttet til barn og unge som det er nødvendig eller gunstig
å utrede spesielt i planarbeid fremover. Som et minimum for at FNs barnekonvensjon skal etterleves,
må kommunen i planleggingen legge vekt på:








å synliggjøre hvordan barn og unges rett til medvirkning blir ivaretatt i kommunale
planprosesser
å vurdere kapasitet og fremtidig dimensjonering av barnehage- og skoletilbudet i tråd med
befolkningsutviklingen
å rekruttere og opprettholde tilstrekkelig fagkompetanse til å ivareta kompetansekravene og
lovpålagte oppgaver i oppvekstsektoren (barnehage, skole, barnevern)
å synliggjøre hvordan kommunen ivaretar barn og unges psykiske helse. Blant annet gjennom
tverretatlig innsats for å forebygge og håndtere uønskede hendelser som f.eks. vold,
mobbing og overgrep.
å vurdere om planen skal si noe om hvordan den skal rigge seg for lovendringene og de økte
kommunale oppgavene som kommer med barnevernreformen som trer i kraft i 2022.

Under arbeidet med planstrategi vil det være riktig å drøfte universell utforming som et ledd i
samfunnsutviklingen i kommunen, sektorenes virksomhet på dette feltet og behovet for særskilte
grep når det gjelder videre planlegging.
Fylkesmannen anbefaler at alle planer i helse- og omsorgssektoren som kommunen skal revidere i
2020 tas med i den kommunale planstrategien. Det gir planarbeidet en riktig forankring. De
lovpålagte planene nevnt over kan gjerne inngå som deler av en helhetlig helse- og omsorgsplan. For
å sikre et best mulig planprodukt anbefaler Fylkesmannen at en helhetlig helse- og omsorgsplan
utarbeides som en kommunedelplan, i tråd med formelle krav i plan- og bygningsloven.

4.3.4 Sametinget
Sametinget viser til at Plan- og bygningslovens har et krav om at hensynet til å sikre naturgrunnlaget
for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsutvikling skal ivaretas i planlegging. Sametinget har
utarbeidet en planveileder som konkretiserer hensyn som bør og må tas med i planleggingen for å
sikre dette. Det vises til at det i den forrige planstrategien ikke ble drøftet utfordringer og muligheter
knyttet til samiske samfunnsforhold og kommunen anmodes derfor om å oppdatere
kunnskapsgrunnlaget til den nye planstrategien med følgende tema:
 utviklingstrekk blant den samiske befolkningen i kommunen,
 utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer i kommunen som reindrift, fjordfiske,
jordbruk og utmarksnæringer
 status, muligheter og utfordringer i forhold til samisk språk og kultur i barnehage og skole
 undersøke om det finnes behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å ivareta og styrke
den samiske identiteten hos barn, voksne og eldre
 vurdere om der er behov for å utrede folkehelseutfordringer blant den samiske befolkningen
Kommunen bes kartlegge behovet for samisk opplæring i skole og barnehage og vurdere plangrep
som gjør det lettere for samiske foreldre å velge samisk språk for sine barn. Det vises videre til at en
kulturminneplan vil gi kommunen bedre muligheter til å ivareta kulturminneverdiene op en helhetlig
måte. Sametinget ber om at kommunen i forbindelse med planstrategiarbeidet vurderer også
behovet for tiltak for å få flere adressenavn på samisk samt tiltak for å samle inn samiske stedsnavn.
Sametinget opppfordrer til slutt kommunen til å ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap i planarbeidet
på lik linje med forskningsbasert kunnskap, samt at kommunen sikrer medvirkning fra samiske
interesser i planarbeidet.

5. Utviklingstrekk og utfordringer
Vadsø er det mest sentrale bo- og arbeidsstedet i Varangerregionen. Byen ble opprinnelig etablert
med bakgrunn i gode havneforhold og nærheten til fiskeområdene i Varanger. Videreutviklingen i
retning av handels- og embedsby har gitt grunnlaget for det Vadsø vi ser i dag med høyt innslag av
administrative- og kunnskapsintensive arbeidsplasser. Vadsø og Varangerregionen er i dag i regional
og nasjonal konkurranse om både nye og etablerte arbeidsplasser. Hele samfunnet preges av en
sentralisering fra små steder til mer sentrale strøk og Vadsø er intet unntak. Det er kun de store
byene som vokser i Norge. Samtidig er Varangerregionen rik på ressurser, og har fortrinn i fht å
oppnå klimamål. En regional tilnærming til klimaplanlegging, arealplanlegging på land,
næringsutvikling og på andre temaområder, i tillegg til den eksisterende regionale
kystsoneplanleggingen bør kanskje diskuteres.
Kommunebarometeret
Vadsø kommune kom på 413.plass i i KS sitt kommunebarometer for 2019, og på plass nr 17 av 19 i
det gamle Finnmark fylke i kommunegruppe 12. Tabellen under viser utviklingen over tid for
kommunen på de ulike virksomhetsområdene. Barometeret viser kommunens ressursbruk mot
avstanden til de med best resultat. Den vurderer ikke kvaliteten på tjenestene.

Utvikling over tid over virksomhetsområdene i Vadsø kommune. Kilde: Kommunal rapport (KS)

5.1 Samfunns- og arealutvikling
Sentralisering har bidratt til å endre næringsstrukturen i kommunen. Det er en utfordring for
kommunen at det blir færre fødsler, større utflytting, færre innvandrere og flere eldre. Når det
gjelder arealet i kommunen, så er store deler av dette båndlagt til nasjonalpark, formål til reindrifta,
hensyn til natur og miljø og kulturminner. Kommunen har fulgt hensikten i dagens kommuneplan og
utviklet sentrumsnære boligtilbud og næringsarealer. Friluftsliv er en viktig triveselsfaktor for
befolkningen og kommunen har derfor prioritert å legge til rette for dette. Tilretteleggingen rundt
samfunns- og arealutvikling har vært fokusert på en konsentrert byutvikling der det skal være «nært
til alt».

5.1.1 Befolkningsutvikling og sammensetning
Folketallet i Vadsø har vært relativt stabilt i perioden 2000-2017, men hatt en nedgang på 4,2 % fra
2017-2019. Gjennomsnittsalderen i kommunen har gått opp med 5,26 år i perioden 2000-2019.
Årsakene til dette skyldes i hovedsak trenden med sentralisering fra små til større steder og lavere
tilstrømming av flyktninger og asylsøkere både til Norge og Vadsø.
Folketallsutviklingen bestemmes av fødselsoverskudd (ant fødte – ant døde) samt netto innvandring.
For perioden 2020-2040 har SSB lagt fram denne prognosen for folketallsutvikling og
befolkningsfremskrivning for Vadø kommune:

Alternativer for befolkningsframskriving Vadsø kommune. Kilde: SSB

Variasjonen mellom høy og lav innvandringsvekst representerer i underkant av 600 personer.
Alternativet med lav vekst er valgt i Vadsø fordi innvandringen forventes å være lavere enn den har
vært til nå, og folketallsutviklingen de siste 20 år tilsier lav vekst i kommunen. De største endringene
framover blir at aldersgruppen som er i arbeid blir mindre og andelen eldre (pensjonister) blir større.
Andelen personer over 80 år antas å øke med 86 % fra 2019 til 2040. Dette vil være viktig å ta hensyn
til i kommunens planlegging. Dette alternativet gir følgende alderssammensetning fram mot 2040
(SSB):

Framskriving av alderssammensetning i Vadsø kommune. Kilde: SSB

5.1.2 Levekår og folkehelse
Folkehelse defineres som «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en
befolkning». Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i. Det er store geografiske forskjeller i
helse og betydelige sosiale helseforskjeller. Samfunnsmessige forhold skaper disse forskjellene, som
vi kan påvirke gjennom planlegging, forvaltning og tiltak. Kunnskap om disse samfunns- og
miljømessige forhold er da en forutsetning for å ivareta innbyggernes helse, og det er de faktiske
utfordringene som legges til grunn for folkehelsearbeidet.
I Helseoversikt for Vadsø kommune 2020-2023 er det identifisert 28 folkehelseutfordringer innenfor
områdene a) befolkningssammensetning, b) oppvekst- og levekårsforhold, c) fysisk, biologisk, kjemisk
og sosialt miljø, d) skader og ulykker, e) helserelatert adferd og f) helsetilstand. De fleste
utfordringene finner vi innenfor områdene oppvekst- og levekårsforhold og sosialt miljø.
Kommunestyret har vedtatt at 8 av disse utfordringene skal få særlig fokus, og at disse skal
prioriteres i forbindelse med arbeid med kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen har fått innspill
fra ulike råd og utvalg på hvilke som bør prioriteres og oversikten finnes i tabellen nedenfor.
Fordi folkehelsen påvirkes av samfunnsmessige forhold, så vil det være viktig for kommunen å
innarbeide folkehelseperspektivet tverrsektorielt i all kommunal planlegging.

5.1.3 Næringsliv og sysselsetting

Vadsø kommune har vært administrasjonssenter for Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark
fylkeskommune over lang tid, og er i dag delt administrasjonssted for det nye storfylket sammen med
Tromsø kommune. Det er en relativt høy andel offentlig sysselsetting (55,1 %) i Vadsø, sammenlignet
med andre kommuner. Det offentlige fungerer som tjenestemarked for det private næringslivet i
kommunen, og er således en viktig del av det totale arbeidslivet i kommunen, både i form av å tilby
kompetansearbeidsplasser og som næringsgrunnlag for det private næringslivet.
Vadsø hadde pr 2018 en sysselsettingsandel på 64,7 %. Dette er en nedgang i andelen sysselsatte på
7,6 % de siste 10 år. Vadsø kommune opplever i stadig sterkere grad konsekvensene av høy mobilitet
i befolkningen i kombinasjon med lavere innvandring og muligheten til å velge arbeidssted utenfor
Vadsø i statlige organer. Kommunen ligger på landsgjennomsnittet i fht ensidighet i næringsstruktur,
men den store offentlige sektoren og at næringslivet preges av enkeltmannsforetak og SMB’er er
potensielt sårbart for utvikling i næringslivet.
Kommunen har over flere år vært opptatt av å utvikle arbeidsmarkedsregion Varanger fordi Vadsø
fungerer som arbeidsmarked for sine nabokommuner i nord-Varanger, samtidig som det pendler en
del fra Vadsø til Sør-Varanger, særlig innenfor helsesektoren. I hele Varanger er det ca 12 000
arbeidsplasser i totalt fem kommuner. Regionen har nærhet til enorme ressurser både til lands og til
vanns, og potensialet for vekst er derfor stort. Det er imidlertid helt avgjørende med målrettet
utvikling for videre verdiutvikling og vekst i regionen. I perioden 2000-2017 har det blitt 3 000 flere
arbeidsplasser i Finnmark, mens Varanger har mistet 700 i samme periode. 600 av disse er i privat
sektor (økning på 2 000 i Finnmark i samme periode). Dette påvirker etterspørsel og sammensetning
av både offentlige tjenester og private varer og tjenester. Investering i infrastruktur knyttet til både
lufthavn, havn og vei er identifisert som grunnleggende utfordringer for nærings- og arbeidsliv i
kommunen.
Ungdom oppgir at det er spennende jobbmuligheter som er viktigst når de skal vurdere om de skal
flytte tilbake til Vadsø eller ikke. Utfordringen for kommunen blir da å legge til rette for at det er nok
spennende jobber til å bidra til vekst i folketall og næringsliv.

5.1.4 Boligbygging
Boligbyggingen i Vadsø kommune varierer sterkt fra år til år. For kommunen er det viktig å ha
attraktive boligtomter tilgjengelig til enhver tid, slik målet har vært i kommuneplanen. For å
underbygge etablert sentrumsstruktur og legge til rette for mindre intern trafikk har det vært en klar
føring om i stadig større grad å forsøke å konsentrere boligbyggingen. Gjennom planmessige grep har
man fått på plass både nødvendige detaljreguleringsplaner og utbygginger for nye boligtomter
sentralt i Vadsø og i Vestre Jakobselv. Det vurderes ikke å være noe ytterligere behov for boligtomter
i Vadsø kommune i inneværende planperiode.

5.1.5 Miljø og klima
Vadsø kommune har en Energi- og klimaplan fra 2010, med mål for 2020 og 2030, men tallgrunnlaget
er vanskelig å sammenligne med dagens måltall og det er ikke satt noen mål fram mot 2050.
Kommunalbanken har på vegne av norske kommuner gjort sammenstillinger og utarbeidet oversikter
som kan legges til grunn for det videre klimaarbeidet:

Klimagassutslipp i Vadsø kommune (tonn CO2) totalt og pr sektor. Mål for fremtidige utslipp. Kilde:
Kommunalbanken 2020.

Vadsø er en bykommune med en svært tydelig sentrumsstruktur hvor de aller fleste opplever en
nærhet til svært mange tjenestetilbud. Industriell sektor er omtrent fraværende i kommunen og ca
60 % av klimagassutslippene kan knyttes til transport. En videre byutvikling basert på sentrumsnær
konsentrasjon av både næringsaktivitet og boliger, samt styrking av forutsetningene for gående og
syklende vil legge ytterligere til rette for miljø- og klimaforbedringer. Kommunen kan styre
utviklingen gjennom å planlegge og prioritere økonomisk vekst som samtidig tar hensyn til
bærekraftig ressursutnyttelse. Jfr pkt 4.1 så er det en tydelig forventning fra nasjonale myndigheter
om at FNs bærekraftsmål skal inn i all planlegging. Vadsø kommune har valgt å implementere FNs
bærekraftsmål i all planlegging. I Varangerregionen er det stort innslag av ny fornybar energi, og
regionen bør aktivt bruke energi- og klimaplaner for å synliggjøre sine fortrinn på dette området.

5.1.6 Transport og infrastrukturbygging
Vadsø har i utgangspunktet gode kommunikasjonsmessige forutsetninger. Sentral beliggenhet ved
Varangerfjorden, flyplass med høy regularitet og E75 som løper igjennom kommunen. Likevel er det
identifisert klare kommunikasjonsmessige utfordringer knyttet til videre utvikling.
E75 løper fra Varangerbotn i vest til Vardø i øst. Strekningen Vadsø-Vardø har i dag en
utilfredsstillende kjørebanebredde og bosettingen langs E75 representerer trafikksikkerhetsmessige
utfordringer. Utfordringer knyttet til dette er spilt inn av kommunen til arbeidet med Nasjonal
Transportplan i flere omganger.
Vadsø er sammen med Hammerfest den lokale lufthavna i Finnmark som volummessig skiller seg ut
til tross for antatt stor lekkasje til regionale lufthavner. Når rutetilbudet beskrives som svakt er det
både som følge av at kommunikasjoner til og fra regionale lufthavner og kommunikasjoner innad i
fylket anses som lite effektive.
Også på havnesiden er det identifisert utviklingsmuligheter. Utbedring av dybder i havna vil øke
manøvreringsevnen i havna og gi økt tilgang til industrielle landarealer. Kommunen har også her gitt
innspill om dette i forbindelse med arbeid med Nasjonal Transportplan. I kombinasjon med utvidede
kaifronter og sikring av liggeforhold for fiskeflåten vil det bidra til en styrking av
utviklingsmulighetene. En havneplan for Vadsø er under utarbeidelse for å identifisere viktige
utviklingsområder og næringsarealer knyttet til havna.
Av annen infrastruktur er kvalitet og kapasitet i kraftoverføringsnettet sentralt. Dagens regionale

nettstruktur representerer en sårbarhet for Vadsø særskilt.
I et arbeidsmarkedsregionsperspektiv representerer disse utfordringene store flaskehalser for et
fungerende arbeidsmarked.

5.1.7 Langsiktig arealbruk
Vadsø kommune har et samlet areal av fastland og øyer på 1.258 km2:

Arealstatistikk i km2 Vadsø kommune. Kilde: Kartverket

Store deler av dette arealet er båndlagt eller inngrepsfrie gjennom ulike vernevedtak, hensynssoner
m.m. I tillegg oppleves gjerne hensynet til kulturminner, naturmangfold, friluftsliv o.l. inn som stadig
mer tungtveiende for de områder som ikke er båndlagt. Overordnede planprosesser (kommuneplan,
reguleringsplaner) gjennom de senere år uttrykker dette.
Vadsø kommune erfarer at tilgangen til næringsarealer vil kunne bli en utfordring. Tilgangen til
industriarealer (0,36 km2) er allerede svært begrenset samtidig som muligheten for å realisere nye
arealer vil være nesten urealistisk. Det synes å være nødvendig å se dette behovet i en større
sammenheng, f eks slik som gjennom den pågående interkommunale kystsoneplanleggingen. Når det
gjelder næringsarealer for øvrig bør kommunen så snart som mulig gjøre en oppsummering av hva
som er tilgjengelig og hvor attraktivt og anvendbart dette evt er. Denne oppgaven bør prioriteres i
inneværende periode.
Vadsø kommune har i de senere år opplevd en økning av aktiviteten i jordbruket. Denne, og
ytterligere vekst, krever tilgang til dyrkbare arealer, aller helst i nærheten av etablerte gårdsbruk.
Samlet omfang av dyrket mark i Vadsø er 7,73 km2 (6,1 % av samlet landareal) som er dobbelt så
mye som andelen dyrket mark i landet som helhet. Kommunen har sammen med aktørene klart å
stanse nedbyggingen av denne viktige ressursen. Det vil være viktig i det videre å ivareta hensynet til
dyrkbare arealer i nærheten av etablerte bruksstrukturer ved å være restriktive til omdisponeringer,
fradelinger, samt å understøtte mulighetene for videre nydyrking slik det er gjort frem til nå.
Sjøarealer
Kommunen har et overflateareal i sjø på 705 km2 og 78,4 km kystlinje. I forrige planperiode ble det
uttrykt et behov for rullering av kystsoneplanen fra 2002, samt en kartlegging og tilrettelegging av
sjønære industriarealer. Det er igangsatt en prosess med interkommunal kystsoneplan sammen med
Vardø, Sør-Varanger og Nesseby kommune, som forventes ferdigstilt i inneværende planperiode.
Kartlegging og tilrettelegging av sjønære industriarealer er en del av den pågående havneplanen som
ble påbegynt i forrige periode. Dette arbeidet bør prioriteres ferdigstilt for å få påbegynt eventuelt
reguleringarbeid.

5.1.8 Samfunnssikkerhet
Samfunnssikkerhet defineres som den evne samfunnet som sådan har til å opprettholde viktige
samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for
påkjenninger og omfatter alle typer påkjenninger (kriser og ulykker) som samfunnet kan utsettes for.
Tiltak for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghetsfølelse og tiltak for å sikre kritisk infrastruktur

og kritiske samfunnsfunksjoner omfattes også av begrepet. Kommunen har lovpålagte oppgaver
innen samfunnssikkerhet og beredskap, og skal jobbe systematisk og helhetlig med dette på tvers av
sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og
materielle verdier. Med bakgrunn i dette skal kommunen ha:
- En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
- Et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid
- En overordnet beredskapsplan
Helhetlig ROS-analyse ble sist behandlet av kommunestyret i oktober 2017. I etterkant av
gjennomført og vedtatt helhetlig ROS skal kommunen vurdere hvorvidt der er behov for endringer i
arbeidsmetode og innhold, som for eksempel å utarbeide særskilte tiltaksplaner for oppfølging. Her
var det ingen områder som viste seg som særlig risikofylt for Vadsø kommune. Det har likevel blitt
laget flere tiltaksplaner i etterkant av dette.
I fht overordnet beredskapsplan så har kommunen Plan for kriseledelse som oppdateres
kontinuerlig. Fylkesmannens tilsyn og felles øvelser viser at kommunen har et oppdatert og
funksjonelt planverk. Som del av det helhetlige og systematiske samfunnssikerhets- og
beredskapsarbeidet i kommunene skal det utarbeides og vedtas ny ROS-analyse i planperioden, og
kontinuerlig oppdatering av beredskapsplaner.

5.2 Kommunal tjenesteyting og utfordringer innenfor disse
Kommunen har ansvaret for innbyggerne fra «vugge til grav». I dette ligger det mye ansvar og
kommunens virksomhet spenner mellom svært ulike oppgaver. De største utfordringene framover
for kommunen er identifisert til:
 Kommunens demografi generelt; gir endret etterspørsel av tjenester.
 Eldrebølge spesielt; som krever annen tilnærming (velferdsteknologi, aldring,
mestring, hjemmeboende osv).
 Barn og unges trivsel.
 Kommunal økonomi.
 Samfunns- og næringsutvikling som følge av endring i demografi og sentralisering.
 Ikke tilfredsstillende infrastruktur som kan bidra til en arbeidsmarkedsregion i Varanger.
 Store deler av kommunens areal er båndlagt.
 Avklaring av dispensasjonsbruk, samt hvite områder i kommuneplanens arealdel.
 Ikke tydelig nok sammenheng mellom kommuneplanens mål, målene i de underliggende
planene og daglig drift, og prioriteringene i økonomiplanen i dag.

5.2.1 Helse-, rehabilitering og omsorg (HRO)
Kommunen har en sektorplan for helse, rehabilitering og omsorg (HRO) fra 2011. Planen har to
satsingsområder; forebygging og rehabilitering. Handlingsplanen identifiserte 40 tiltak innen de ulike
områdene, og prioriterte de 10 viktigste. Mange av tiltakene som ble vedtatt er nå gjennomført, og
planen er derfor utdatert på en del områder.
Samfunnsutviklingen og helseoversikter viser at utviklingen har vært som forventet, og det er fortsatt
de samme områdene som gir de største utfordringene. Det er et økende antall eldre, mangel på
arbeidskraft, styrking av samarbeid på tvers av nivåer i helsevesenet og tilrettelegging for økt
rehabilitering og forebygging som er viktige områder å prioritere innsatsen mot. Implementering av
velferdsteknologi vil være en viktig strategi for å møte utviklingen, likeså hverdagsmestring og
tilrettelegging for økt aktivitet blant de eldre som metode.

5.2.2 Levekår og oppvekst
Oppvekstvilkårene har i stor grad innvirkning på helse og trivsel, både i dagens situasjon og i et mer
langsiktig perspektiv. Sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og helse er tydelig. Faktorer
som utdanning, økonomi, bo- og arbeidsforhold, helseatferd og psykososiale forhold har betydning i
den sammenheng. Helseoversikten gir et godt bilde over situasjonen på området i Vadsø kommune.
De aller fleste oppgir at de trives i Vadsø, og at vi har gode levekårs- og oppvekstforhold, med nok
boliger og tomter, nye skolebygg, nok barnehageplasser, aktivt idretts- og friluftsliv og kort vei til
«alt». Det er likevel en gruppe ungdommer som faller utenfor organisert idrett og aktivitet og det
mangler møteplasser og tiltak/ tilbud for disse og de som er mer utsatt enn andre. Det vil være viktig
med flere forebyggende tiltak og systematisering av disse. Dette bør hensyntas i en ny oppvekstplan.
Barnefattigdom
Barn sin helse er avhengig av familieøkonomien. I Vadsø er andelen personer i hushold med
vedvarende lav inntekt større enn i Finnmark og landet som helhet. Andelen barn som vokser opp i
familier med lav inntekt er særlig høy. Familiene til disse barna er ofte kjennetegnet ved å ha bare en
inntekt, og av at få personer i familien har tilknytning til yrkeslivet. I vår kommune har dette
sammenheng med andelen husstander med innvandrerbakgrunn med høyere antall barn pr familie.
Høy andel med lavinntekt er en risikofaktor når det gjelder sosial ulikhet og folkehelse. Dataene på
barnefattigdom leveres av SSB og har et etterslep. Med bakgrunn i høy fraflytting av flyktningfamilier
de siste to årene og lav bosetting, så forventes det at tallet på barn som vokser opp i
lavinntektsfamilier i Vadsø vil synke i årene fremover.
Boforhold
Å bo trygt og godt er viktig for barn og unge sine oppvekstforhold. Det påvirker både den fysiske og
psykiske helsa, og har mye å si for sosial fungering. Boligmarkedet i Vadsø er preget av god tilgang
både på utleieboliger og med mange boliger til salgs. Kommunen har forholdsvis god tilgang på
kommunalt disponerte boliger (egen boligstiftelse) og har ikke registrert bostedsløse på flere år.
Utleieboligene for barnefamilier har god kvalitet og bomiljøet må beskrives som godt i alle deler av
kommunen.
Arbeidsforhold og kvalifisering av flyktninger
Arbeidsledige er en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt. Kommunen har hatt
nedgang i arbeidsledighet totalt sett. Arbeidsledigheten var i februar 2020 på 2,3 % som var på
samme nivå som landsgjennomsnittet (normalsituasjon – før Covid-19). NAV har de siste årene hatt
en økning av unge arbeidsledige som har droppet ut av skolegang og som blir langtidsmottakere av
sosialhjelp. Mange av disse sliter med psykisk helseproblematikk som vanskeliggjør arbeidet med å få
de over i et utdannings- eller arbeidsløp.
Det er i Vadsø på lik linje med andre kommuner som har hatt høy bosetting, vanskelig for
flyktningene å få innpass i arbeidsmarkedet. Sysselsettingsgraden er lav innenfor gruppen flyktninger
og deres familieinnvandrere. Hovedårsaken til dette er ingen eller lav utdanning, dårlige
språkkunnskaper og arbeidsmarkedsbehovet i Vadsø som etterspør fagutdannet personell. Svært
mange trenger lange kvalifiseringsløp fordi de har behov for å ta grunnutdanning først. Det
innebærer at veldig mange har behov for kvalifiseringsløp som varer langt utover det inntil 3-årige
løpet som tilbys i introduksjonsprogrammet.
Utdanningsforhold
Vadsø barneskole og Vadsø ungdomsskole er nye skoler og det bygges nytt oppvekstsenter i Vestre

Jakobselv med barnehage og 1-10 skole, som forventes ferdigstilt høsten 2020. Utfordringen i
skolene er en sterk nedgang i elevtallet som på sikt vil medføre mindre bemanning og at klasser må
slås sammen. Voksenopplæringen vil fra høsten 2020 underlegges Vadsø ungdomsskole. Det har
vært stor reduksjon i elevtallet ved voksenopplæringen. Fra høsten 2020 vil det ved
voksenopplæringen være en grunnskoleklasse og 2 norsklasser med til sammen ca 20 elever. Antall
faglærte har vært stabilt de siste årene og kommunen har satset stort på videreutdanning for lærere.
De nasjonale prøvene viser at Vadsø har ligget under nasjonalt nivå, men resultatene for 2019/20
viser at 5. trinn og 9.trinn scorer godt over landsgjennomsnittet. Kommunehelsa statistikkbank har
bare oversikt over 5. og 8.trinn, men kommunen har selv resultatene for 9.trinn i tilstandsrapporten
for 2019/20.
Livskvalitet og psykisk helse blant barn og unge
Ungdataundersøkelsen fra 2017 viser at det i kommunen er en langt høyere andel ungdomsskole- og
videregåendeskoleelever som har psykiske helseplager enn i Finnmark og landet forøvrig.
Prosentandelen ungdom som opplever å bli mobbet er også høyere sammenlignet med landet for
øvrig, og undersøkelsen viser at fremtidstroen blant ungdomsskoleelever i Vadsø er lavere enn ellers
i landet. Ungdataundersøkelsen (2013 og 2017) viser flere negative utviklingstrekk som er
bekymringsfulle og som det er viktig at kommunen jobber forebyggende, helhetlig og systematisk
med. Samtidig har kommunen mange positive påvirkningsfaktorer som har betydning. Det vil likevel
være viktig å igangsette tiltak på utfordringsområdene
Utsatte barn og unge; forebygge, tidlig innsats, tidlig intervensjon, samarbeid og koordinering
God samordning og tidlig innsats vil være sentralt for at kommunen skal kunne ivareta sitt ansvar og
sine forpliktelser overfor utsatte barn, unge og deres familier. Å hjelpe barn og unge tidlig i livet er en
god investering i barns levekår her og nå, for deres framtidige sjanser i livet og for samfunnets
bærekraft ved at flest mulig er rustet til å delta i arbeidslivet som voksen. Et godt forebyggende
arbeid handler først om å identifisere behovene i befolkningen. I Vadsø har vi identifisert behovene
gjennom ulike kartlegginger som; ungdata, barnevern statistikk, kommunebarometer og
brukerplankartlegging. Kartleggingene viser at det er et klart behov for å styrke arbeidet rundt barn
og unges tjenestetilbud. Vi må sørge for at det finnes relevante tilbud fra ulike instanser, og vi må
legge til rette for at ulike tjenester samarbeider.
Viktige satsingsområder innenfor sektoren
Kommunen har vedtatt en ny organisering i 2020 og etablerer nytt sektorområde; Oppvekst og
levekår, som bedre skal legge til rette for samordning og samarbeid mellom tjenestene. Sentrale
tjenester for barn og unge samles under samme sektor. I den forbindelse vil arbeidet med en
oppvekstplan, som skal være en helhetlig plan for oppvekstområdet gjøre kommunen bedre i stand
til å jobbe systematisk og strategisk med de utfordringer som er beskrevet.
Systematisk og helhetlig innsats i arbeidet med barn og unge er allerede et prioritert satsingsområde
i Vadsø kommune. Det vil være hensiktsmessig med en ytterligere utvikling og satsing på tjenester til
disse gruppene for å sikre en helhetlig, systematisk, tverrfaglig og samordnet oppfølging av utsatte
barn og unge. Vadsø kommune har de siste årene deltatt/deltar i ulike utviklingsprosjekter på
området som samlet sett skal bidra til å øke innsatsen og styrke arbeidet med barn og unge i
kommunen.

5.2.3 Samfunn

Kommunen har ansvar for tekniske tjenester som vann og avløp, vei og trafikk, brann, feiing og tilsyn,
avfall og gjenvinning og plan, bygg og eiendom.
Infrastruktur
Vann og avløp er selvfinansierende tjenester og ansvaret for dette er skilt ut i eget selskap; Vadsø
vann og avløp (VVA). Kommunens eiendommer og drift av disse også skilt ut i eget selskap; Vadsø
kommunale eiendomsselskap (VKE), men i 2020 vedtok kommunestyret at dette selskapet skal
implementeres i den ordinære kommunale driften. Kommunen har to nye skolebygg, et skolebygg og
et kulturbygg under rehabilitering og relativt bra idrettsanlegg. Den største utfordringen på
eiendomssiden er gamle barnehagebygg og etterslep på vedlikehold generelt. Det er uttrykt behov
for flere gravplasser enn det som er tilgjengelig i Vadsø by i et lengre perspektiv, og regulering av ny
eller utvidelse av eksisterende gravlund bør prioriteres i planperioden.
Det offentlig eide bilveinettet består av ca 56 km kommunal vei og 15 km riks- og fylkesvei. Det
meste er asfaltert, og ca 4 km er gamle grusveier. Standarden på veiene er bra, men krever årlig
vedlikehold på 3 mill. kr. Pr i dag er ikke gang- og sykkelveinett bundet sammen til et helhetlig og
sammenhengende veinett, slik gjeldende kommuneplan har som mål. Det er til sammen 10 km gang
og sykkelvei, hvorav ca 9 km er i Vadsø by.
Vadsø kommune ble som første kommune i Finnmark godkjent som Trafikksikker kommune av Trygg
Trafikk. Utnevnelsen betyr ikke at kommunen ikke har utfordringer knyttet til trafikksikkerhet, men
er en annerkjennelse av at kommunen jobber systematisk med trafikksikkerhet i alle ledd av
organisasjonen. Kommunen skal regodkjennes som trafikksikker kommune i løpet av 2020.
Tjenester
Kommunen har ansvar for kirkegårdene og en rekke parker og grøntarealer i kommunen. Masternes
drifter miljøstasjonen og kommunen har avtale med selskapet om innsamling av husholdningsavfall.
En utfordring på dette området teknisk drift er forskjønning av både sentrum og byen for øvrig, og
det bør være et viktig satsingsområde å skape gode felles løsninger mellom kommunen, næringsliv
og husholdningene om å rydde og holde byen ren og attraktiv både å bo i og å komme til som
tilreisende.
Kommunen er innenfor lovkravet mht ett årsverk brannforebyggende arbeid, og har 4 faste ansatte i
dagtjeneste på brannstasjonen, samt en beredskapsstyrke bestående av 24 personer i Vadsø by og 8
personer i Vestre Jakobselv. Kommunen har en 100 % stilling som feier.

6. Vurdering av planbehovet
Vadsø kommune har flere pågående planer fra forrige planperiode som bør vurderes i fht
ferdigstillelse:
 Interkommunal kystsoneplan
 Havneplan
 Kulturminneplan
 Sykkelplan
 Områderegulering Ørtangen (sentrumsplan)

På bakgrunn av dette kunnskapsgrunnlaget vurderes behovet for rullering av hele eller deler av
kommuneplanen, behovet for nye planer og hvilke planer som skal rulleres eller eventuelt avvikles.
På generelt grunnlag er det både et lovkrav og et ønske fra kommunens side å implementere FNs
bærekraftsmål, folkehelseperspektivet, universell utforming, barn og unges rett til medvirkning i all
planlegging og integrering. Dette er hensyn som bør få et tydelig fokus i planperioden. I tillegg ønsker
kommunen en tydeligere kobling mellom kommuneplan og andre planer, og budsjett og
økonomiplan, samt at kommunens overordnede målsettinger er mulig å se i den daglige driften.
Dette søkes løst gjennom Stratsys og forbedrede rapporteringsrutiner og kommunikasjon i hele
organisasjonen. Kommunen ønsker å ha et spesifikt fokus på barn og oppvekst i planperioden.

6.1 Kommuneplanen
Vadsø kommune har en kommuneplan fra 2012. På bakgrunn av utviklingen i komunen de siste
årene ønskes en revisjon av samfunnsdelen, med nye visjoner, mål og strategier for kommunen.
Revisjon av arealdelen anses ikke som nødvendig, men det bør tas en gjennomgang av tilgjengelige
næringsarealer og hvorvidt dette er tilstrekkelig for framtidig behov, samt regulere de såkalte hvite
områdene i kommuneplanens arealdel.

6.2 Kommunedelplaner
En kommunedelplan kan enten være en mer detaljert kommuneplan for et geografisk
avgrenset område (arealplan), eller en temaplan for en sektor eller virksomhetsområde. En
kommunedelplan har prosesskrav blant annet til medvirkning etter PBL, og er juridisk
bindende for kommunen. Tematiske kommunedelplaner lages ofte på særlig viktige
politikkområder, og og kommunedelplaner for et areal gjøres gjerne når det er behov for å
avklare arealbehov til et formål på et overordnet nivå.
HRO-plan
HRO planen var gjeldende frem til 2020, og det har skjedd mye siden planen ble vedtatt i 2011.
Handlingsplanen er rullert to ganger siden 2012, i tillegg til årlige rapporteringer om status gjennom
årsberetning/økonomiplan. Mange av utbyggingsprosjektene som ble prioritert den gangen er
gjennomført, og noen er omprioritert, og det er behov for en oppdatering mht det. I tillegg er
velferdsteknologi kommet inn som nytt mål for sektoren gjennom rullering av handlingsplanen, men
ellers ikke omtalt i planen. Kommunen har i tillegg behov for å bearbeide statistikk og strategier i
planen, bl.a. knyttet til hverdagsmestring.

Oppvekstplan
Innenfor oppvekst og levekårsområdet vil det være arbeidet med Oppvekstplan som må prioriteres.
Vi har pr. i dag ikke en helhetlig plan for oppvekstområdet i kommunen, og helseoversikten viser et
klart behov for å styrke arbeidet rundt barn og unges tjenestetilbud. Et godt forebyggende arbeid
krever at kommunen jobber systematisk med å beskrive langsiktige utfordringer, mål og strategier
for å sikre at barn og unge får et helhetlig tjenestetilbud og et godt oppvekstmiljø.
Barnevernsreformen (ny barnevernlov) som trer i kraft fra 2022 vil gi mer ansvar til kommunene på
barnevernsområdet, og styrke kommunens forebyggende arbeid og tidlig innsats. Det vil komme krav
om at kommunestyret skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og
atferdsproblemer. En oppvekstplan vil bidra til overordnet forankring av det forebyggende tilbudet
og av fordelingen av kommunens ressurser til dette arbeidet. Dette vil være et viktig verktøy for å
sikre forpliktelse til og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester til barn og unge.

Strategisk plan for KUO 2018-2025 tar ikke for seg hele oppvekstområdet. Det er et behov og et
ønske fra våre enheter om å tenke helhetlig i forhold til oppvekst og samle alt i en overordnet
strategiplan for den nye sektoren. Planen blir et viktig verktøy for politisk og administrativ ledelse i
kommunen og for enhetene i det videre kvalitetsarbeidet for å gi barn og unge en god oppvekst.
Enhetene skal utarbeide egne handlingsplaner på bakgrunn av oppvekstplanen. Oppvekstplanen skal
gjelde for hele oppvekstområdet; barnehage, skole, ppt, barnevern, barn og familie, forebyggende
helsetj, nav, fritid, kultur, frivillig sektor og andre aktører som er viktige i et barns oppvekst.

6.3 Sektor-/ temaplaner
En sektor- eller temaplan angir mål og strategier for en sektor eller et virksomhetsområde i
kommunen, men er ikke juridisk bindende og har ikke de samme prosesskravene til
medvirkning etter Plan- og bygningsloven som kommunedelplaner.
Klima- og energiplan
Vadsø kommunes eksisterende Klima- og energiplan fra 2010 har fokus på lokale utslipp i horisonten
frem mot 2030 og bør derfor utvides. Den har en rekke uklarheter mht lokale utslipp og utslippsmål
som må gjennomgås og kvalitetssikres, og det bør videre vurderes om det er mer egnet med en
regional tilnærming til en slik klima- og miljøplan.

Boligpolitisk handlingsplan
Kommunens eksisterende Boligpolitiske handlingsplan 2014-2017 er utgått og ble utarbeidet i en
situasjon hvor det var en boligsosial mangel som følge av høy bosetting av flyktninger. Denne bør
rulleres basert på ny kunnskap om boligsosiale forhold, nye sentrale føringer, og en grundig analyse
av boligmarkedet og hvilke strategier som er påkrevet. Virkemidlene er også endret da tidligere
tilskudd fra Husbanken er overført kommunene, samt at høy bruk av Start-lån over lang tid bør
evalueres og vurderes i denne sammenheng.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Vadsø kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan ble sist revidert i 2017 og gjelder for perioden
2018 – 2021. Den må derfor revideres i løpet av 2021. Det fremgår av Alkohollovens § 1-7d at
kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. I merknad til loven fremgår at planen bør
revideres og behandles politisk i hver kommunestyreperiode.

Strategisk næringsplan
Kommunen har en strategisk næringsplan for perioden 2018-2022. Denne må rulleres i perioden.
Dette arbeidet bør ses i sammenheng med en eventuell omstillingsstatus og forvaltningsrevisjonen
av kommunens næringsarbeid som ble gjort vinteren 2019/2020.

Vann og avløp
Vadsø Vann og avløp (VVA) har igjangsatt prosess med rullering av av hovedplan for vann og avløp.
Denne skal avdekke eventuelle behov for nye og sanering av gamle anlegg.
VVA har i tillegg meldt behov for å utarbeide en overvannsstrategi for kommunen. Denne bør blant
annet inkludere overvannshåndtering ved fremtidig bygging, prediksjoner for alle nedslagsfelt og
hvordan håndtere overvannet som i dag går til avløp.
I dag opplever kommunen at det ikke er uvanlig med en fyllingsgrad i fellesledningene på over 50 %

på kommunale veier og sandfangskummene er fulle. Det er behov for separering av fellesledninger.
Det må lages strategier og handlingsplaner både for investeringer og drift/vedlikehold av
fellesledninger, for å unngå problemer og økte utgifter for kommunen.
Tidshorisont 2020-2040.

6.4 Arealplaner
Arealplaner angir formål og bruk for kommunen eller et avgrenset område i kommunen og kan være
en kommunedelplan (kartlegge arealbehov på et overordnet nivå), områderegulering (større
reguleringsplaner) eller detaljregulering. Disse planene har et plankart med beskrivelse og
bestemmelser, og er juridisk bindende.

Regulering av skytebane jfr PMK-sak 36/20
Vadsø Sportskytterklubb har søkt om å få etablert en egen skytebane nord/vest av Vadsø skytterlag
sin eksisterende bane ved Navarsvannet. Området er satt av til Skytefelt/ øvingsområde i
Kommuneplanens arealdel, men tiltaket krever reguleringsplan. PMK vedtok i sak 36/20 en tilråding
om å ta inn regulering av Vadsø skytebane i Kommunal planstrategi for 2020-2023.

Regulering av utvidet eller ny gravlund
Det er behov for utvidet areal ved gravlunden i Vadsø. Det er i gjennomsnitt behov for ca 40 plasser
pr år. Rådmannen, formannskapet og Vadsø kirkelige fellesråd gjør nå en kartlegging av behovet og
alternativer for dette arbeidet.

Gjennomgang av snøskuterløype-nettet
Snøskuterløyper som fremgår av Forskrift for snøskuterløyper i Vadsø kommune, fastsatt av
Fylkesmannen i Finnmark 22.03 2020, må i tråd med nye nasjonale bestemmelser fastsettes i forskrift
på nytt i løpet av første halvår 2021. Med bakgrunn i at svært mange av disse løypene går igjennom
viktige eller svært viktige friluftsområder krever dette omfattende utredninger/vurderinger av ulike
hensyn. Det må også forventes at prosessen vil være krevende basert på omfanget av involverte
rettighetshavere. Vadsø kommune må derfor avsette nødvendig kapasitet til formålet, primært ved å
avvente andre, større planoppgaver frem til medio 2021.

Helhetlig ROS-analyse
Dagens ROS-analyse ble vedtatt i 2017, og skal rulleres i perioden 2020-2023.
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