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Søknad om støtte til interkommunal rullering av Kystplan Midt- og
Sør-Troms
På vegne av kystkommunene i Midt- og Sør-Troms søker Lenvik kommune og Harstad
kommune om støtte til å gjennomføre en interkommunal planprosess for å revidere
arealplanene for sjøområdene i regionene.
Bakgrunn
Gjennom et vedtak i Midt-Troms regionråd i desember 2016 ble det tatt initiativ til å
starte opp en felles revidering av de kommunale kystsoneplanene. Samtlige kommuner i
Midt- og Sør-Troms ble invitert med i prosessen, inkl. Målselv som deltok i Tromsøregionen i forrige runde.
Alle kommunene har stilt seg positive til deltakelse i en interkommunal prosess, men
ønsket en nærmere avklaring av rammevilkår. Det betyr at det kan bli opp til 14
deltakende kommuner i prosjektet.
For å avklare rammevilkårene står Lenvik og Harstad kommune bak utarbeidelse av et
forprosjekt som beskriver de nødvendig tekniske, økonomiske, organisatoriske og
personalmessige ressurser for å gjennomføre en interkommunal revidering av
kommunedelplan for sjø i Midt- og Sør-Troms. Forprosjektet inkl. budsjett er vedlagt
søknaden.
Lenvik og Harstad har som de største kommunene i hver sin region ressurser til å stå for
den praktiske gjennomføringen av prosjektet. Lenvik kommune og Harstad kommune vil
derfor stå som eier av prosjektet og være ansvarlig for gjennomføring av prosjektet
«Kystplan Midt- og Sør-Troms II».
I tillegg til å redegjøre for organisering og ansvarsfordeling er hensikten med forprosjektet
å lede frem til finansiering og oppstart av interkommunal revidering av «Kystplan for
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Midt- og Sør-Troms». Planen er å starte opp planleggingen i løpet av høst 2017, med
mulighet for kommunal egengodkjenning av ny kystplan i de enkelte kommuner før
årsskifte 2019. Lenvik kommune og Harstad kommune fremmer derfor på vegne av
kystkommunen i Midt- og Sør-Troms søknad om støtte fra Troms fylkeskommune for
gjennomføring av en interkommunal planprosess med hensikt å revidere arealplanene for
sjøområdene i regionene.
Prosjektet er i tråd med intensjonene i regional planstrategi for Troms. Prosjektets
finansiering forventes løst som et spleiselag mellom kommunene og fylkeskommunen
hvor 50 % av medgåtte utgifter dekkes av Troms Fylkeskommune.
Kommunene forventes å delta aktivt i planprosessen med egne ansatte, folkevalgte og
innbyggere. Kommunene må selv dekke lønn og godtgjørelse for sine ansatte og
folkevalgte. Egeninnsatsen fra kommunene utgjør 50% av kostnadene til prosjektet.
Budsjett hovedprosjekt Kystplan Midt- og Sør-Troms
2017
2018
2019
Adm.kost vertskommune (kontrokost., data, regnskap, revisjon ol )
50 000
100 000
100 000
Programlisenser/nettside
30 000
30 000
30 000
Kompetansebygging/formidling/reise
60 000
200 000
110 000
Lønn Prosjektleder inkl, sosiale utg.
300 000
570 000
570 000
Lønn prosjektmedarbeider inkl. sosiale utg.
325 000
325 000
Kjøp av eksterne tjenester
200 000
Annonsering
50 000
50 000
50 000
Deltakelse i IKPU/styringsgruppe
240000
300000
120000
Deltakelse folkemøter, innspillgrupper ol.
100000
250000
250000
Arbeidsgruppe kommunalt ansatte 14 kommune
360000 1260000
270000
SUM utgifter
1 190 000 3 285 000 1 825 000
SUM egeninnsats som inngår i utgifter
700 000 1 810 000 400 000
Finansiering
Tilskudd fylkeskommunen
Egeninnsats fra kommunene

Sum
250 000
90 000
370 000
1 440 000
650 000
200 000
150 000
660 000
600 000
1 890 000
6 300 000
3 150 000

490 000 1 475 000 1 185 000 3 150 000
3 150 000
6 300 000

For øvrige detaljer for prosjektet viser vi til den vedlagte rapporten «Forprosjekt for
rullering av kystsoneplan for kystkommuner i Midt- og Sør-Troms»
Vi håper på en positiv behandling av vår søknad.
Med hilsen
Geir Inge Sivertsen
ordfører Lenvik kommune

Marianne Bremnes
ordfører Harstad kommune

Margrethe Hagerupsen
rådmann i Lenvik kommune

Hugo Tode Hansen rådmann Harstad kommune
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