
Plan og styring

Tromsø kommune



Makroutfordringer i samfunnet

• Vedlikeholdsetterslep i offentlig infrastruktur
• Urbanisering, svakere befolkningsutvikling,

innvandring – endringer i demografi
• Sentralisering
• Digital transformasjon
• Lavere inntektsvekst i kommune og stat
• Krav om effektivisering
• Klimaendringer
• Utfordring å øke andelen private investeringer





Lavere produktivitetsvekst – utfordring mot
utlandet som har høyere vekst



Aldrende befolkning betyr økt sparing, og
lavere renter



Hva er planfokus?
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Tromsø kommunes utfordringer

• Stort investeringsbehov
• Marginale reserver som fond o.l.
• Mangel på kommunalt eide arealer
• Vedlikeholdsetterslep
• Byvekst – utfordrer nåværende infrastruktur
• Kraftig gjeldsvekst i tillegg til en allerede høy gjeld
• Rekruttering av arbeidskraft
• Egen produktivitet sammenlignet med andre kommuner



Forbedret virksomhetsstyring

• Innføring av forpliktende økonomiske handlingsregler
– Budsjettert netto driftsresultat i 2,5 % av brutto driftsinntekter
– Fond på 4 % av brutto driftsinntekter i 2019
– Det kommer handlingsregel på investeringsområdet
– Veiledende handlingsregel i forhold til kommunale garantier

• Forbedringsprogram med mål om mer effektiv drift
• Digitalisering
• Organisasjonsutvikling
• Generell innstramming og krav til effektivisering i egen

organisasjon
• Bygge reserver og øke egenfinansieringsandelen på

investeringer
• Økt vedlikehold av realkapital
• Avkastning på innskutt kapital brukes ikke i drifta



Planstrategi og kommuneplan

Midtveisevaluering av vedtatt planstrategi

For 2016 og 2017 var det en målsetting å få ferdigstilt 46 planer på alle kommunens
virksomhetsområder. Det inkluderer både samfunnsdelen, tematiske kommunedelplaner og
en rekke handlingsplaner.
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Overordnede utfordringer for Tromsø kommune

• Bedre på samhandling
• Styrke sammenhengen mellom ulike

styringsdokumenter
• Behov for å skape standardisering og forenkling

av prosessene i organisasjonen



Utvikle god virksomhets- og
økonomistyring

Fokus på tre områder:

– Plansystemet
– Økonomiprosesser
– Ledelse

Sikre en rød tråd i styringen av kommunen



Tromsø kommunes nye årshjul
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Hva er hva i planleggingen



Planstrategi og kommuneplan

• Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) ble vedtatt på
slutten av forrige valgperiode. (26.8.2015)

• Planstrategien ble vedtatt tidlig i denne
valgperioden, før avslutning av det parlamentariske
styringssystemet. (15.6.2016)

• Kommuneplanens arealdel (KPA) ble vedtatt i denne
valgperioden. (29.3.2017)



Planstrategi og kommuneplan

Selv med politisk skifte ble de langsiktige målene i
kommuneplanens samfunnsdel videreført i planstrategien:

Hovedmål

• Skape grunnlag for en offensiv næringsutvikling og vekst i kommunen.

• 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.

• Kommunens sterke vekst skal møtes på en bærekraftig og miljøvennlig
måte, med en infrastruktur som er robust mot de forventede
klimaendringene.



Administrasjonssjefen
ønsker en forbedring av
plan- og styringssystemet i
Tromsø kommune.

Innføring av en handlings- og
økonomiplan (HØP) er ett
virkemiddel.

Langsiktig og helhetlig planarbeid
skal følges opp i form av et
tydeligere handlingsperspektiv i
økonomiplan.





Målsetting med HØP

• Tydeligere handlingsprosess
• Bedre politisk eierskap og involvering i

budsjettprosessen
• Bedre forankring i forhold til øvrige planer
• Skape langsiktige perspektiv i den økonomiske

tenkningen



Hva er de viktigste utfordringene i HØP

• Hvordan skape langsiktige endringer i et
kortsiktig perspektiv?

• Forankring og sammenheng med KPA/KPS må
tydeliggjøres

• Kulturutvikling og felles forståelse av
utfordringene

• Er kravene vi har satt til mål og
styringsindikatorer tilstrekkelig realistisk?

• Lojalitet mot fastsatte mål og rammer
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Oppdragsbrev

• Oppdragsbrev sendes fra Adm sjefen til
direktører og stabssjefer

• Inneholder en generell del og en individuell del
for aktuell avdeling/stab

• På bakgrunn av oppdragsbrev utarbeides
virksomhetsplaner for aktuelle staber/avdelinger
med operasjonalisering av målene satt i
oppdragsbrevet



Eksempler på oppdragsbrev
Generell del:



Oppdragsbrev – spesifikk del



Oppdragsbrev - rapportering
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Tiltaks og virksomhetsplaner

• Utarbeides i samarbeid mellom direktør/stabssjef
og underliggende seksjonssjefer og vektlegger
operasjonalisering av målene i oppdragsbrevet
knyttet til den enkelte seksjon samt de mer
generelle målene som ligger til grunn for
oppdragsbrevet.
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Rapportering og årsmelding

• Tertial og regnskapsrapportering skal i større
grad enn tidligere rapportere på oppdragsbrevet
og tiltaksplanene for å gi tilbakemelding på satte
mål



Rapportering

Regnskap_budsjett per ansvar

Vi jobber også med å forbedre løpende
rapporteringsprosesser med sikte på å forenkle
rapporteringen og gjøre den mer leseverdig.
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