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Sakstittel:  ETABLERING AV REGIONALT PLANKONTOR I MIDT 

FINNMARK  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar iverksetting av en prosess i tråd med vedlagte mandat med sikte 

på opprettelse av et regionalt plankontor i Midt-Finnmark i 2.halvår 2022   

2. Kommunestyret legger til grunn at det planlagte arbeidet leder fram til en sak i 

kommunestyret før sommeren 2022 hvor det tas stilling til oppstart, organisering og 

finansiering og styringslinjer. Videre utviklingsmuligheter for det regionale plankontoret 

klargjøres som del av utredningsarbeidet.  

 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Grunnavtale om kommunesamarbeid i Midt Finnmark 

NIVI-rapport 2021:2 Regionalt plankontor 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Samarbeid om felles plankontor har vært en prioritert oppgave for kommunesamarbeidet i 

Midt-Finnmark over lenger tid. Innfor byggesak, oppmåling og matrikkel er det allerede 

etablert et samarbeid mellom flere av kommunene. Alle kommunene har små og sårbare 

planfunksjoner som delvis sliter med å oppfylle lovpålagte krav til kommuneplaner og 

løpende forvaltningsoppgaver.  

Kravene til plankompetanse og planfaglig tilnærming har gjennom lang tid vært voksende 

etter revisjon av plan- og bygningsloven og stadig nye krav til ulike temaplaner, sektorplaner 

og interkommunale planer. Etablering av regionale plankontor har høy prioritet i 

kommunaldepartementet og hos Statsforvalteren som har gitt støtte til forsterket planfunksjon 

i Porsanger. Statsforvalteren har også nylig innvilget søknad om 1 mill. kr til etablering av 

regionalt plankontor i Midt-Finnmark.  

Det foreligger en rapport om erfaringer med interkommunalt plansamarbeid og forslag til 

forsterket plansamarbeid mellom kommunene i Midt-Finnmark. Rapporten fra NIVI Analyse 

inneholder en skisse til et regionalt plankontor som vektlegger samarbeid om en planfaglig 

fellesressurs i kombinasjon med at alle kommunene beholder nødvendig planfaglig 

kompetanse og kapasitet som del av egen organisasjon (kompetansesentermodell). Det 

antydes at samarbeid om byggesaksforvaltning, kart og oppmåling kan organiseres som et 

tradisjonelt vertskommunesamarbeid, forutsatt felles fagsystemer og nye digitale løsninger. I 



Utredningen pekes det også på andre planfaglige oppgaver og samarbeidsområder som det 

kan være naturlig å se i sammenheng med et regionalt plankontor. 

Rådmannen viser til at kommunestyrene har vedtatt en felles grunnavtale som gir en 

forpliktelse til å finne løsninger innenfor utvalgte fagområder. I avtalens pkt. 4.4 er det 

vedtatt følgende: Kommunene skal forsterke sitt samarbeid om planlegging, oppmåling og 

byggesaksforvaltning, herunder løpende areal- og samfunnsplanlegging og aktuelle 

sektorplaner som det stilles krav til fra overordnet myndighet. 

Rådmannen mener det nå er viktig å komme i gang med et bedre planlagt og mer helhetlig 

samarbeid om aktuelle planfaglige oppgaver. Kommunens lovpålagte planer og interne 

plansystemer må være oppdaterte og tidsmessige som grunnlag for den løpende forvaltning 

og styring. Muligheter for effektivisering og bedre løsninger for innbyggerne og næringslivet 

gjennom nye digitale løsninger kan best utnyttes gjennom et forsterket samarbeid.   

Rådmannen mener det interkommunale samarbeidet må organiseres på en slik måte at 

kommunene sikres nødvendig planfaglig kompetanse og kapasitet i egen organisasjon. Den 

løpende tjenesteytingen til innbyggerne må opprettholdes og forbedres i de kommende 

omstillinger. Rådmannen vektlegger at samarbeid bør etableres på områder med klare 

merverdier og utvikles trinnvis i nær dialog med de ansatte.     

I prosjektgruppen for kommunesamarbeidet i Midt-Finnmark er det enighet om at det skal 

jobbes med rekruttering av leder for det regionale plankontoret parallelt med arbeidsgruppens 

arbeid i 1.halvår 2022. 

Mandat for arbeidsgruppe 

Formålet med arbeidsgruppen er dels å gjennomgå dagens organisering og samarbeid, dels å 

fremme forslag til forsterket samarbeid innenfor kommuneplanlegging, byggesaksforvaltning 

og kart og oppmåling som del av et regionalt plankontor for Midt-Finnmark. Arbeidsgruppen 

gis følgende oppdrag:  

1. Utvalget skal beskrive status og hovedutfordringer ved dagens organisering og 

arbeidsform 

2. Det skal gjennomføres en behovs- og mulighetskartlegging for forsterket samarbeid 

mellom kommunene innenfor de definerte oppgaveområdene 

3. Utvalget skal klargjøre kritiske forutsetninger for et vellykket samarbeid og prioritere 

oppgaver som egner seg for forsterket samarbeid ved oppstart i 2.halvår 2022    

4. Utvalget skal fremme forslag til organisering, styring og finansiering av prioriterte 

samarbeidsområder inkl. fremme forslag til aktuelle samarbeidsavtale(r) 

5. Arbeidsgruppen skal drøfte utviklingsmuligheter og bes spesielt undersøke muligheter for 

forsterket samarbeid med fylkeskommunen, Statens Kartverk, Statsforvalteren og evt. 

andre statlige instanser med planfaglige behov  

6. Arbeidsgruppen skal starte sitt arbeid i januar 2022 og avgi en skriftlig sluttrapport til 

prosjektgruppen for kommunesamarbeidet i Midt-Finnmark innen 1.mai 2022 

7. Porsanger kommune vil sørge for at arbeidsgruppen får faglig bistand til prosessledelse 

og rapportering i prosjektperioden  

 

 

Vurdering: 



 

Etablering av et felles miljø innenfor dette området gjør kommunene bedre i stand til å 

oppfylle de lovpålagte oppgavene innenfor planområdet. Det kan absolutt være aktuelt med 

felles planer på noen områder, for eksempel klima og miljøplan. 

 

Med bakgrunn i grunnavtalen, og rapporten fra NIVI så innstiller rådmannen på at 

kommunen går videre i dette arbeidet. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Harald Larssen 

  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


