
 
 
 

 

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes  

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no  

www.svk.no  

 

SAKSFRAMLEGG  
Sak til politisk behandling 

 
 

Saksbehandler: Stig Ulvang 
Enhetsleder: Sindre Torp, tlf. 78 97 74 95 

Dato: 04.05.2017 

Arkivsak: <arkivsaksnr>  

Saksordfører: Trasti, Frank Emil 

 
 

Utvalg  
 

Saksnummer Dato 

Utvalg for plan og samferdsel 026/17 
 

23.05.2017 

 

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR STRATEGISK 
NÆRINGSPLAN 2017-2027 
 
Vedlagte dokumenter: 
Planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 (versjon 3) 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
  

2017007844 UTTALELSE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STRATEGISK 
NÆRINGSPLAN 2017-2027 

2017007473 UTTALELSE VEDRØRENDE STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2017-2027 
2017007207 MELDING OM HØRINGSUTTALELSE FRA RÅDET FOR LIKESTILING AV 

FUNKSJONSHEMMEDE 03.04.17 
2017006616 PLANPROGRAM STRATEGISK NÆRINGSPLAN 
2017006369 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STRATEGISK 

NÆRINSPLAN 2017-2027 
2017004245 HØRINGSBREV - FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STRATEGISK 

NÆRINGSPLAN 2017-2027 
2017004205 SVAR PÅ HØRING - FORSLAG TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2017-

2027 
2017002495 HØRINGSBREV: FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STRATEGISK 

NÆRINGSPLAN 2017-2027 
2016025199 MELDING OM VEDTAK I FONDSSTYRET 01.12.16 - TILSKUDD FRA 

NÆRINGSFONDET TIL ARBEIDET MED STRATEGISK NÆRINGSPLAN 
2017-2027 

2016023621 TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL ARBEIDET MED STRATEGISK 
NÆRINGSPLAN 2017-2027 

 
 



 
Kort sammendrag: 
Sør-Varanger kommune har startet opp arbeidet med strategisk næringsplan 2017-2027. 
Forslag til planprogram ble i sak 003/17 i utvalg for miljø og næring vedtatt utlagt på 
høring/offentlig ettersyn. I løpet av høringsperioden har det kommet inn syv uttalelser. 
Merknadsbehandlingen er gjort og det er klart for fastsetting og kunngjøring av planprogram.  

 
 
Faktiske opplysninger: 
Sør-Varanger kommune har startet opp arbeidet med strategisk næringsplan 2017-2027. 
Forslag til planprogram ble i sak 003/17 i utvalg for miljø og næring vedtatt utlagt på 
høring/offentlig ettersyn. I løpet av høringsperioden har det kommet inn syv uttalelser. 
Merknadsbehandlingen er gjort og det er klart for fastsetting og kunngjøring av planprogram. 

Som beskrevet i kommunal planstrategi 2016-2019 er hovedmålet med arbeidet med 
strategisk næringsplan å lage én overordnet plan for alle næringene fordi det vil være 
nødvendig å koble sammen de ulike næringene for å oppnå en vellykket samfunnsutvikling.  

Ytterligere detaljer rundt planprosessen er beskrevet i forslaget til planprogrammet. 
Strategisk næringsplan 2017-2027. Ifølge kommunal planstrategi 2016-2019 skal strategisk 
næringsplan være en kommunedelplan, noe som krever at planprosessen gjøres etter 
bestemmelser som er gitt i plan- og bygningsloven. 

Forslag til planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 ble lagt ut til høring/offentlig 
ettersyn i perioden 16.02.17 til 31.03.17. I løpet av høringsperioden kom det inn syv 
uttalelser. To av uttalelsene kom inn etter fristen, men tas likevel med i behandlingen. 
Nedenfor følger en oversikt over uttalelsene og rådmannens vurdering av disse. 

 

 

Instans/dato 
mottatt 

Beskrivelse av innspill Rådmannens vurdering 

Varanger KraftNett 
AS (VKN AS) 
 
21.02.17 

VKN AS ber om å bli orientert i det 
videre arbeidet med planen, da det 
ved de fleste etableringer er behov 
for fremføring av strøm. 
 
Det er viktig med en avklaring vedr. 
strømforsyning på et tidlig tidspunkt 
som mulig for at VKN AS skal kunne 
ivareta dette tiltaket. 

VKN AS vil bli orientert om 
det videre arbeidet med 
planen.  
 
Strategisk næringsplan vil 
være en overordnet 
verbalplan som i 
utgangspunktet ikke går 
inn på arealmessige 
forhold og oppføring av f. 
eks. næringsbygg. 

Varanger 
KraftUtvikling AS 
(VKU AS) 
 
23.02.17 

VKU AS ønsker å bli orientert i den 
videre planprosess slik at nødvendig 
infrastruktur for fibernett kan bli 
vurdert. Arealer for fiberkiosker og 
annen infrastruktur bør avklares på 

VKU AS vil bli orientert om 
det videre arbeidet med 
planen. 
 
Strategisk næringsplan vil 



et tidlig tidspunkt. være en overordnet 
verbalplan som i 
utgangspunktet ikke går 
inn på arealmessige 
forhold, men 
fiberutbygging er også for 
kommunen en 
næringsmessig prioritering. 

Fiskeridirektoratet 
 
13.03.17 

Fiskeridirektoratet region nord ser 
det som svært positivt at det skal 
legges vekt på fiskeri- og 
sjømatnæringen i planen. 
Hovedvekten av registrerte 
fiskefartøy og fiskere (34 og 40) i 
kommunen er hjemmehørende i 
Bugøynes. Det er også vesentlig at 
disse interessene blir ivaretatt i 
planarbeidet. 
 
Det oppfordres også til å involvere 
akvakulturaktørene i kommunen i 
planarbeidet. 
 
Fiskeridirektoratet understreker at 
tilrettelegging for næringsutvikling 
avhenger av en oppdatert arealplan, 
og mener det at revideringen av 
kommuneplanen ikke inkludere 
sjøarealer som uheldig. Dette vil 
påvirke fiskeri- og sjømatnæringen. 

Fiskere på Bugøynes er 
ivaretatt i planprosessen 
gjennom Bugøynes 
fiskarlag som medlem av 
ressursgruppe.  
 
Også akvakulturaktører vil 
bli invitert til medvirkning i 
planprosessen. 
 
Når det gjelder plan for 
sjøarealene i kommunen, 
skal Sør-Varanger 
kommune i 2017 sammen 
med flere kommuner, 
starte opp planarbeidet 
med en interkommunal 
kystsoneplan for Varanger.  

Statnett 
 
23.03.17 

Statnett har ingen kommentarer til 
forslaget slik det foreligger. 

Tas til orientering. 

Kystverket Troms 
og Finnmark 
 
28.03.17 

Kystverket ønsker en egen del i 
strategisk næringsplan som 
omhandler ny stamnetterminal, og 
hvordan kommunen ønsker å legge 
til rette for en slik etablering. 
 
Kommunen bør også ha en strategi 
for sjørettet/maritim næring, og 
hvordan en kan legge til rette for 
eventuelle nye næringsarealer 
knyttet opp til slik aktivitet, og som 
kan stimulere til mer gods fra vei til 
sjø.  

Havn og annen viktig 
infrastruktur vil bli inkludert 
i planen. Valg av strategier 
vil være et resultat av 
prosessen, og havn og 
maritime hensyn vil bli 
behandlet i planen, men 
rådmannen vurderer at det 
er for tidlig å konkludere 
med valg av strategier. 
 
Når det gjelder plan for 
sjøarealene i kommunen, 
skal Sør-Varanger 
kommune i 2017 sammen 
med flere kommuner, 
starte opp planarbeidet 
med en interkommunal 
kystsoneplan for Varanger. 

Rådet for likestilling 
av 

Inkludering av mennesker med 
funksjonsnedsettelser i arbeidslivet 

Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede vil i det 



funksjonshemmede 
 
04.04.17 

er viktig og gir økt livskvalitet. Rådet 
for likestilling av funksjonshemmede 
ønsker at den strategiske 
næringsplanen må inneholde en 
strategi for å få flere med 
funksjonsnedsettelser i arbeid. Det 
er også ønske om å også å bidra og 
delta aktivt som en samarbeidspart 
videre i planprosessen. 

videre arbeidet bli involvert 
som en høringsinstans og. 
 
Innspillet tas med i det 
videre arbeidet i 
planprosessen 

Avinor AS 
 
04.04.17 

Avinor har tiltro til at den strategiske 
næringsplanen verdsetter 
lufthavnens positive tilstedeværelse 
i influensområdet. 

Kirkenes lufthavn er av 
stor betydning for 
næringsutviklingen i 
kommunen og både 
lufthavnen og annen viktig 
infrastruktur vil bli 
behandlet i planen.  

 

Som en generell kommentar til alle innspillene ønsker rådmannen å presisere at ytterligere 
spissing og prioriteringer av mål og strategier vil være et resultat av planprosessen, og 
rådmannen ønsker ikke å forskuttere dette på nåværende tidspunkt.  

 

 

Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle 
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres 
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør 
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 

 

Næringsutvikling: 
Strategisk næringsplan vil sikre en langsiktig og målrettet planlegging av næringsutviklingen i 
kommunen. 

Infrastruktur: 
 

Barn og ungdom: 
 

Folkehelse: 
 

Kompetansebygging: 
 



Økonomi: 
Planprosessen vil ha et behov for kr 90 000,- som er dekket over næringsfondet (vedtak 
026/16). 

 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 

Alternativ til innstilling: 

 

 
 
Forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven §4-1 og §11-13 fastsetter utvalg for plan og samferdsel 
planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027, i henhold til kommunal planstrategi 
2016-2019.                                                                                                                             

 
 
Behandling23.05.2017 Utvalg for plan og samferdsel 
Saksordfører: Trasti, Frank Emil 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
Utvalg for plan og samferdsel sitt vedtak i sak 026/17: 
I medhold av plan- og bygningsloven §4-1 og §11-13 fastsetter utvalg for plan og samferdsel 
planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027, i henhold til kommunal planstrategi 
2016-2019.                                                                                                                             

 
 

 
 

Nina Bordi Øvergaard 
 rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 

 
 
 
 



 


