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Ordførerens innledning

Min tidligere sjef Trude la til rette for «stortenking» en gang i året. Da la kollegiet
bort de daglige gjøremålene, satte oss ned sammen, tenkte og løftet blikket. Vi
satte oss mål og besluttet retningen vi måtte gå i for å nå målene. Ikke så dumt.

Også en kommune og dens innbyggere må bedrive strategisk planarbeid
innimellom. Vi gjør det hvert fjerde år når vi vedtar kommuneplanens
samfunnsdel. Den er generell og overordnet. Glemmes den blir den nok en
papirtiger, men bruker vi den aktivt som rettesnor, vil den utgjøre en forskjell og
fungere etter sin hensikt.

Jeg har stor tro på at hvis alle er litt flinkere til å dra i samme retning, jobbe mot
de samme målene, så blir det bedre å bo og leve i Harstad. La oss samarbeide og
være lokalsmarte! Hvis jeg får lov å ønske meg fire ting vi kan forbedre de neste
fire årene:

1. Vær patriot og lokalsmart – bruk byen, lokale krefter og tilbud.
2. Vi gjør mye bra i Harstad – fortell andre om det, ofte.
3. La toleranse og raushet bli merkevaren vår.
4. La oss satse på ungdommen, for framtidas skyld.

Sammen får vi til mye mer.

Kari-Anne Opsal
Ordfører

Luna Solvang Knudsen, Medkila skole
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Vår samfunnsplan!

HVA ER SAMFUNNPLANEN?

Kommuneplanens samfunnsdel

inneholder mål og strategier for

Harstad kommune som

lokalsamfunn.

I samfunnsplanen løfter vi

blikket og tenker langsiktig.

Dette gjør vi ut fra hvordan vi

opplever situasjonen i dag, hva

vi ser av utfordringer og

muligheter, og hva innbyggerne

ønsker.

Samfunnsplanen er førende for

innsatsområdene i kommunens

4-årige handlingsplan og

budsjett. Den skal følges opp i

arealplanen og andre planer

med konkrete prosjekter og

tiltak.

Levende by med mye aktivitet og korte avstander 

Natur, friluftsliv, idrett og kultur - opplevelser og sunn livsstil 

Sosial deltakelse, tilhørighet og møteplasser

Utdanning, arbeid og tjenestetilbud

By i utvikling, med mennesker, klima og miljø som premiss

VÅR SAMFUNNSPLAN!

Samfunnsutvikling er en oppgave for kommunen, næringslivet, andre offentlige aktører,

frivillige organisasjoner og innbyggere i Harstad. Alle har en mulighet til å bidra til et

Harstad som et mer attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve. Kommunen skal prioritere sitt

arbeid ut fra målene og strategiene i planen. Men de fleste målene og strategiene er

basert på at flere bidrar aktivt. De er basert på innspill fra, og på vegne av, hele Harstad-

samfunnet. Involvering av innbyggerne har vært et grunnleggende premiss i utforming av

planen. Mange har engasjert seg, og til sammen fikk vi 3600 innspill! Det som går aller

mest igjen er:
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MEGATRENDER

Utviklingen i Nord-Norge påvirkes av nasjonale og globale

forhold. Spesielt er det noen grunnleggende trender som

påvirker oss lokalt, og som vi må utvikle strategier for å

tilpasse oss. Slike megatrender er knyttet til:

• Klima

• Demografi

• Globalisering, sentralisering og digitalisering

Klimaendringer er noe som påvirker jorda globalt, og

nødvendige tilpasninger må tas høyde for i

langtidsplanleggingen. Miljø- og klima-engasjement, spesielt

blant unge, er blitt verdensomspennende.

Verdensøkonomien vil bli preget av nye krav fra forbrukerne,

samt sikring mot og opprydning etter naturkatastrofer.

Demografien i den vestlige verden preges av synkende

fødselstall, økt migrasjon, økt levealder og endrede

helseutfordringer. Flere flytter til byene. Digitalisering er den

tydeligste teknologiske trenden, og preger alle

samfunnsområder. Kommunikasjon og tilgang til informasjon

er mindre stedsavhengig, og robotisering endrer

arbeidsmarkedet. Konkurransen om arbeidsplasser og

arbeidstakere øker.

HARSTADSAMFUNNET
I Harstad gjelder utfordringsbildet endringer i demografi og
kommuneøkonomi, sosiale ulikheter og helse, endringer i
næringsstrukturen, samt

miljøsaker, klimatilpasning og samfunnssikkerhet &

beredskap.

De store trekkene i befolkningsutviklingen i Harstad har over

mange år vært jevn svak til middels vekst, med stabile

fødselsoverskudd, utenlandsk innflytting og innenlandsk

utflytting. Pilene peker fra Harstad og mot de større byene.

De siste par årene har netto innflytting og fødselsoverskudd

vært lavere, og vi har med det fått en liten nedgang i

folketallet. Samtidig ser vi en ubalanse i

befolkningssammensetningen i prognosene fram mot 2040,

der andelen eldre øker i forhold til den yrkesaktive delen av

befolkningen, mens andelen barn og unge synker. Figuren

under viser befolkningssammensetningen i Harstad i 2019 og

2040.

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

2019

2040 lav

67-104 år 25-66 år 0-24 år

Alderssammensetning i Harstad i 2019 og 2040. Kilde: SSB

Med økning i antall eldre antar vi at det også vil komme en

økning i aldersrelaterte sykdommer, samt hjelpe- og

omsorgsbehov. Når vi også vet at det i Harstad er en økende

andel med lavere utdanning samt en økende andel som av

ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, forteller det at den

økonomiske situasjonen kommunen står ovenfor kan bli

utfordrende. På den andre siden er eldre en viktig ressurs,

både i arbeidslivet og i frivillig innsats. Det er viktig å legge til

rette for deltakelse og inkludering, slik at eldre kan fortsette

å bidra i samfunnet også etter at de er ute av arbeidslivet.

Mange av de eldste eldre vil ha behov for ulike tjenester, og

kommunen må ha et bredt spekter med tjenester for å

imøtekomme den enkeltes behov. Gjennom å utvikle

Harstad som et aldersvennlig samfunn og med aldersvennlig

stedsutvikling, vil eldre kunne leve meningsfulle og

selvstendige liv, være en ressurs og oppleve god helse.

Sosiale ulikheter og livsstilsrelaterte sykdommer er tett

knyttet opp mot utdannings- og inntektsnivå. Forskning viser

at det er klar sammenheng mellom fullført videregående

opplæring og helse senere i livet. Det er viktig at innsatsen

for å fange opp de som står i fare for å falle utenfor i

samfunnet kommer tidlig.

Unge mennesker er den viktigste ressursen for fremtidig
befolkningsvekst og næringsutvikling. Utfordringen er å
rekruttere unge mennesker hit, til Nord-Norge og Harstad,
etter endt utdanning.

Bærekraftig Harstad
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Utdanningsinstitusjonene i nord må sikre et attraktivt

studietilbud for de unge, og tilpasset det kunnskapsbehovet

nord-norsk næringsliv til enhver tid har behov for. Næringsliv

og akademia må sørge for godt samarbeid, og tilby

konkurransedyktige betingelser for å tiltrekke seg studenter

og kompetanse.

Forholdene må legges til rette for kompetanseutvikling,

samhandling, innovasjon og nyskaping. Harstad utmerker seg

som vertskapskommune for blå næringer. Dette er en bransje

som krever høy kompetanse og omstillingsdyktighet i takt

med teknologiutvikling, miljøkrav og globale markeder.

Som regionsenter for et større omland, og med lange

avstander til neste by, har Harstad et bedre tilbud innen

handel, tjenester og kultur enn det byens størrelse skulle tilsi.

Mange kommer tilreisende fra regionen rundt for å handle og

benytte seg av kultur- og opplevelsestilbudet her i

kommunen. Avstandene til nærmeste by gjør at vi skaper mye

rundt oss – fordi det vi ønsker å omgi oss med må vi selv

skape.

Harstad sentrum er byens hjerte. Her ønsker vi at det skal
være liv og røre, mangfold av handel og tjenester, kultur og
opplevelser, arbeidsplasser og boliger, byrom, parker og
møteplasser. Globalt ser man nå endret handelsmønster i
form av økt netthandel samt bilbaserte handelsmuligheter
utenfor sentrum, noe som gjør det vanskeligere å drive butikk
i sentrum. Dette gjelder også Harstad. Med godt samarbeid
om aktiviteter, utvikling av

gode byrom og strategisk lokalisering av virksomheter kan vi

bygge opp om sentrums posisjon som - nettopp sentrum.

For en god byutvikling med sterkt miljøfokus må vi sørge for

god sammenheng i areal- og transportplanleggingen. All

økning i persontrafikk må tas med miljøvennlig transport.

Fortetting og transformasjon av allerede utbygde arealer må

vurderes før nye arealer tas i bruk. Virksomheter med mange

ansatte eller mye besøk må legges til sentrumsnære strøk.

Boligutbygging må ses i sammenheng med kollektivtransport.

Det må være attraktivt, trygt og lettvint å velge gange, sykkel

og kollektiv, også om vinteren. Nesten halvparten av Harstads

befolkning bor innen 10 minutters sykkelavstand fra sentrum.

Med god tilgang til barnehage, arbeid og dagligvarer innen

dette området, og med høy prioritering av vintervedlikehold

på infrastruktur for gående og syklende kan vi redusere

behovet for bilkjøring.

Harstads umiddelbare tilgang til natur, med alle muligheter

den gir for aktivitet og rekreasjon, er av stor verdi for

kommunens innbyggere, og en av de viktigste årsakene til at

folk mener det er attraktivt å leve i Harstad. Naturen bidrar

med et godt grunnlag for helse og livskvalitet. Lik og god

tilgang for alle er et viktig prinsipp. Naturen gir også mulighet

for næringsutvikling; gjennom utvinning og foredling av

ressurser, og en stadig voksende opplevelsesnæring. God

balanse mellom vern og utvikling må ligge til grunn for

forvaltning av felles naturområder og -ressurser.

Mulighet for hendelser og risiko knyttet til liv, helse og miljø

krever høyt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap, og god

samhandling mellom ulike samfunnsaktører. Det må tas høyde

for klimatilpasning i arealplanleggingen.

Norge er et av de landene i den vestlige verden der flest

mennesker deltar i frivillig arbeid. Frivillighet og dugnad er

ofte omtalt som limet i mange nærmiljø. Innen idrett, kultur,

friluftsliv og andre aktiviteter, samfunns- og politisk

engasjement er frivillighet en forutsetning. Frivillighet

genererer verdiskaping og aktivitet, formidler kompetanse,

fremmer folkehelse, viderefører tradisjoner og er en viktig

samfunnsbygger. Frivillige organisasjoner bidrar til å skape

sosial tilhørighet, styrker bånd mellom innbyggerne og setter

samfunnsinteresser på dagsorden.

Med økt urbanisering, klimautfordringer og en økende andel

av eldre i befolkningen står byer over hele verden foran noen

felles utfordringer. Harstad kommune ønsker å møte disse

utfordringene og jobber derfor innenfor

«smartby»prinsippene. En smart by tar utgangspunkt i

innbyggernes behov og bruker digitalisering, teknologi og

innovative metoder for å gjøre byen til et bedre sted å leve,

bo og arbeide samtidig som driften av byen blir mer

produktiv. Det handler ikke om noe kommunen skal gjøre i

tillegg til alt annet, men om noen prinsipper som skal gjelde

for alle aktiviteter og tiltak innenfor kommunens

tjenesteproduksjon. Det handler om forbedrings- og

innovasjonsarbeid i samarbeid og samhandling med andre

kommuner, næringsliv, akademia og innbyggerne.
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Mulighetene for utvikling av Harstad er gode. Byen er

regionsenter og Nord-Norges 3. største by, og har en viktig

rolle for vekst og attraktivitet i landsdelen. Harstad er

vertskap for viktige kulturinstitusjoner som gir grunnlag for

næringsutvikling og opplevelser. Samspill med universitet og

studenter, og utvikling av campus i sentrum, er viktig for å

styrke Harstads attraktivitet som universitetsby, og for å

fremme ringvirkninger i næringsliv og lokalsamfunn.

Sykehuset, næringslivet, kommunen og byens utdannings- og

forskningsinstitusjoner må søke å være partnere for

strategisk utvikling og samarbeid. Harstad er en god

bostedskommune, og har:

• trygge oppvekstvilkår

• et velfungerende boligmarked

• mangfold i arbeidsplasser

• korte avstander og lite tidsbruk på transport

• rikt kulturliv

• god tilgang til sjø og friluftsarealer

Likevel kan alt dette gjøres enda bedre, og samfunnsplanen

legger til grunn en rekke strategier for hvordan vi skal oppnå

utvikling i riktig retning for samfunnet vårt.

Kunsten å gjøre oss attraktive som samfunn handler også

mye om kommunikasjon og markedsføring. Hvilke historier

vi forteller og hvordan vi formidler stedsidentitet vil påvirke

bildet «verden utenfor» har av Harstad. Stedsbeskrivelser

kan gjerne rendyrkes og framstilles noe homogent når det

kommuniseres til potensielle tilflyttere og turister. Som

resultat kan slik målrettet markedsføring bidra til å skape

idéer om Harstad som igjen vil føre til utvikling av det

samfunnet vi ønsker oss.

BÆREKRAFTIG HARSTAD

Harstad skal ha en framtidsrettet og ansvarlig vekst, der all
utvikling og etablering skjer på en bærekraftig måte –
miljømessig, sosialt og økonomisk.

Bærekraftig utvikling handler om å imøtekomme dagens

behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende

generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraft handler

om miljømessige, økonomiske og sosiale betingelser. Det

handler om å ta vare på naturen og naturressursene for

fremtidige generasjoner, det handler om å ha noe å leve av

og noe å leve for.

MILJØ: Vi må handle slik at vi:

• reduserer klimagassutslipp

• tilpasser oss til endret klima

• utnytter arealene bedre

• reiser mer kollektivt

• sørger for rent vann og god luft

Vi må satse mer på sirkulær økonomi, som betyr gjenbruk,

reparasjon, materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest

mulig ressurser går tapt og hvor produktene og ressursene i

dem blir høyt verdsatt. Samordnet areal- og

transportplanlegging med miljø og klima som premiss utgjør

en avgjørende plattform for å sikre miljømessig bærekraftig

utvikling.

ØKONOMI: Næringslivet må ha gode rammevilkår for å

utvikle attraktive arbeidsplasser. Privat og offentlig

virksomhet må bygge kultur for innovasjon og nyskaping.

Menneskelige ressurser i lokalsamfunnet må slippe til og gis

handlingsrom for å utvikle evner, kunnskap og kompetanse.

Det må være tilstrekkelig med jobber slik at alle innbyggere

med arbeidsevne kan ta del i arbeidslivet. Økonomisk

bærekraft må legges til grunn for hvordan kommunens

tjenestetilbud skal utvikles. Utfordringene må løses på en

annen måte enn tidligere. Det må i større grad legges til

rette for at innbyggerne selv skal kunne mestre eget liv, også

i faser av livet med sosiale, økonomiske og helsemessige

utfordringer.

SOSIAL: Bærekraft handler om å sikre at alle mennesker får

et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv. Utdanning,

anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt

helsetilbud er noen av områdene som berøres. Sosiale

forhold beskriver hvordan mennesker har det i et samfunn,

om de får oppfylt sine rettigheter, og om de har mulighet til

å påvirke egne liv og samfunnet de lever i. Dette er

grunnleggende for god folkehelse.



Attraktiv hele livet: 3 visjoner

Attraktiv hele livet har vært Harstads visjon i mange

år. Den er godt innarbeidet, og det er bred

kjennskap til den blant kommunens befolkning. Til

grunn for kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031

har vi tatt utgangspunkt i denne, og videreutviklet

den med en attraktivitetsmodell som har til

utgangspunkt at: Et steds attraktivitet oppnås i

samsvar med hvor attraktivt stedet er for å leve,

arbeide og oppleve.

Med utgangspunkt i denne modellen, innspill fra

innbyggerne og prinsippene om bærekraft har vi

utviklet tre delvisjoner for utviklingen av

Harstadsamfunnet:

1. Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte

2. Attraktiv opplevelsesby tett på naturen

3. Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i 

utdanning og arbeidsplasser

FNs 17 bærekraftsmål, kategorisert som økonomisk, sosial og miljømessig 
bærekraft, ligger til grunn for samfunnsmålene til Harstad kommune. På 
toppen troner «Samarbeid for å nå målene».
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Med hovedvisjonen og bærekraftsprinsippene som paraply er de tre delvisjonene utdypet med mål for

samfunnsutviklingen. Målene sier noe om hvor vi vil være i 2031. Videre sier vi noe om hvordan vi skal

oppnå samfunnsmålene; hvilke strategier vi skal legge til grunn for vårt arbeid og våre prioriteringer.
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ATTRAKTIV HELE LIVET

Harstad har en framtidsrettet og ansvarlig vekst, der all utvikling og etablering skjer på en bærekraftig måte – miljømessig, sosialt og økonomisk

Inkluderende kommune med 

et stort og bankende hjerte

Attraktiv opplevelsesby tett på naturen Innovasjonsby og regional motor med 

mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser

Harstad er en trygg og inkluderende kommune med rom 

for alle, og der alle har mulighet for å få informasjon og 

aktivt medvirke i saker som angår dem

Harstad har et attraktivt og levende sentrum, kjent for 

tilgang på opplevelser, og med møteplasser og aktivitet 

året rundt

Harstad er en attraktiv universitetsby som tilbyr utdanning 

på alle nivå, tilpasset samfunnets og næringslivets behov

I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold som 

fremmer verdighet, helse og mestring

Harstad har et bredt spekter av kultur- og idrettstilbud, 

samt omgivelser som er tilgjengelig for alle og som er 

tilrettelagt for helsefremmende aktivitet

Harstad har et fremtidsrettet næringsliv, med god tilgang 

på kompetanse for morgendagens utfordringer

Harstad har utviklet sine urbane kvaliteter som kompakt by 

med attraktive distrikter og trygge og mangfoldige 

nærmiljøer

Harstad er en attraktiv destinasjon for besøkende, med 

god tilgang på natur- og kulturopplevelser

Harstad kommune er en attraktiv arbeidsgiver, og en aktiv 

pådriver for innovasjon og samskaping



Inkluderende kommune med et stort og bankende hjerte

MÅL STRATEGIER

Harstad er en trygg og inkluderende kommune med 

rom for alle, og der alle har mulighet for å få 

informasjon og aktivt medvirke i saker som angår 

dem

• Utvikle Harstadsamfunnet gjennom medvirkning og dialog med innbyggere og næringsliv

• Sørge for oppdatert og samordnet informasjon om tjeneste- og aktivitetstilbud – for fornøyde innbyggere og et godt omdømme

• Sikre trygge lokalsamfunn og prioritere boområder med levekårsutfordringer

• Likestilling og likeverd skal være en selvfølgelighet, og Pride er en årlig folkefest i Harstad

• Legge til rette for samisk språk- og kulturutøvelse

• Skape trygghet for innbyggerne gjennom godt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

I Harstad lever alle innbyggere et liv under forhold 

som fremmer verdighet, helse og mestring

• Forebygge og identifisere tidlig alle som står i fare for å falle utenfor og gi tett, systematisk og langsiktig oppfølging til barn, unge 

og familier med særlige utfordringer

• Jobbe for at barn og unge opplever å være inkludert i barnehage og skole, og legge til rette for god psykisk helse hos barn og 

unge 

• Bidra til at barn og unge utvikler ferdigheter og strategier for å mestre eget liv, og gjøre en særlig innsats for at flest mulig skal 

gjennomføre videregående opplæring

• Jobbe kontinuerlig med rusforebyggende arbeid

• Motvirke sosial ulikhet og bidra til utjevning av levekårsforskjeller, med fokus på arbeid, boforhold og kultur- og fritidstilbud

• Utvikle Harstad som et aldersvennlig samfunn og gi flest mulig mulighet til å bo trygt i eget hjem så lenge som mulig

Harstad har utviklet sine urbane kvaliteter som 

kompakt by med attraktive distrikter og trygge og 

mangfoldige nærmiljøer

• Ivareta Harstads fordeler av å være en liten by med korte avstander mellom daglige gjøremål 

• Styrke senterstrukturen i henhold til arealstrategien med riktig virksomhet på riktig sted

• Redusere bruk av personbil, gjøre kollektivtransport, gange og sykkel mer attraktivt året rundt, og bidra til at det er lett å velge 

miljøvennlige løsninger

• Legge til rette for næringer i distriktet og stedsutvikling i lokalsentre 

• Benytte variasjon i boligtyper som virkemiddel for mangfoldige nærmiljøer

• Støtte frivillighet og utviklingslag for trivsels- og aktivitetsskapende tiltak i nærmiljøene

• Tettsteder skal utvikles med respekt for stedets egenart og fokus på gode møteplasser
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Attraktiv opplevelsesby tett på naturen

MÅL STRATEGIER

Harstad har et attraktivt og levende sentrum, 

kjent for tilgang på opplevelser, og med 

møteplasser og aktivitet året rundt

• Organisere godt samarbeid mellom det offentlige, private og frivillige for koordinering og nyttemaksimering av 

aktivitet i sentrum 

• Sørge for mangfold av arbeidsplasser, boliger, samt handels-, service-, og tjenestetilbud i sentrum

• Skape et sentrum tilrettelagt for lek og rekreasjon, kultur- og matopplevelser, inne som ute

• Ivareta byens tilknytning til sjøen og utvikle sjøfronten med gode byrom, kunst og attraksjoner, aktiviteter og servering 

• Ivareta og synliggjøre kulturhistorisk identitet og estetikk i byutviklingen

• Tilrettelegge byen på en slik måte at barn og ungdom, eldre og turister opplever den som attraktiv

• Utvikle byen med fokus på attraktivitet og trygghet, fremkommelighet og rekkevidde for bevegelseshemmede, 

fotgjengere og syklister

Harstad har et bredt spekter av kultur- og 

idrettstilbud, samt omgivelser som er 

tilgjengelig for alle og som er tilrettelagt for 

helsefremmende aktivitet.

• Sikre attraktivitet, framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende året rundt og i hele kommunen

• Utvikle møteplasser og aktiviteter som bidrar til fellesskap, engasjement og deltakelse både i sentrum og nærmiljøene

• Tilrettelegge og sikre friluftsområder, parker og nærmiljøanlegg for tilgjengelighet og aktivitet i hele kommunen

• Sørge for anlegg og områder som inspirerer og gir muligheter til variert aktivitet, kultur, idrett og friluftsliv for alle 

innbyggere, uavhengig av økonomiske, sosiale og fysiske forutsetninger

• Bygge opp under en sterk frivillighetskultur

• Sikre at strandsonen og skjærgården er tilgjengelig for allmennheten og sørge for fullføring av Stien Langs Sjøen

• Ruste Harstad for gjennomføring av små og store arrangementer; fysisk, kunnskapsmessig og med god kultur for 

samarbeid og sambruk

Harstad er en attraktiv destinasjon for 

besøkende, med god tilgang på natur- og 

kulturopplevelser

• Jobbe strategisk for utvikling av informasjon, transporttilbud og infrastruktur som tilgjengeliggjør Harstad lokalt, 

regionalt, nasjonalt og internasjonalt

• Kommunisere stedsidentitet som regional handels- og kulturby, nasjonal og internasjonal naturopplevelsesdestinasjon 

med bytilbud

• Synliggjøring og samordning av reiselivstilbudet, samt tilrettelegging for en bærekraftig besøksforvaltning 

• Løfte frem Harstads vikinghistorie og kulturarv gjennom markering av Harstadregionen og Bjarkøys rolle i 

Nasjonaljubileet 2030 – Norge i 1000 år med prosjektet Tore Hunds Rike

• Legge til rette for bevaring av Harstads kulturminner og formidling av kulturarven.
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Innovasjonsby og regional drivkraft med mangfold og kvalitet i utdanning og arbeidsplasser

MÅL STRATEGIER

Harstad er en attraktiv universitetsby 

som tilbyr utdanning på alle nivå, 

tilpasset samfunnets og næringslivets 

behov

• Sikre høy kvalitet i barnehage og grunnskole og gjøre Harstad til en attraktiv oppvekstkommune

• Legge til rette for godt læringsmiljø samt at det tilbys relevante lærling-, praksis- og turnusplasser i Harstad, både i privat og offentlig sektor 

• Sikre at flest mulig gjennomfører videregående opplæring

• Bidra aktivt til videreutvikling av Campus Harstad i sentrum i tråd med Campusutviklingsplanen

• Markedsføre Harstad som utdannings- arbeids- og bosted, og sørge for oppdatert og samordnet informasjon for tilflyttere

• Tilby fremtidsrettede utdanninger, relevante for næringslivet og det offentlige

Harstad har et bærekraftig og 

fremtidsrettet næringsliv, med god 

tilgang på kompetanse for morgendagens 

utfordringer

• Jobbe for å etablere flere attraktive arbeidsplasser i Harstadregionen

• Tilrettelegge og markedsføre Harstad som en attraktiv kommune for etablering av nye virksomheter og en aktiv pådriver for 

gründervirksomhet

• Styrke posisjonen som vertskapskommune for blå næringer og leverandører til disse

• Videreutvikle det arktiske landbruket, med fokus på bærekraftig ressursutnyttelse, ivaretagelse av natur og landskap, samt kvalitet i 

produkter og produktutvikling.

• Sørge for gode lokale og regionale samarbeidsplattformer for strategisk interessefremming, erfaringsdeling og som grunnlag for innovative 

prosesser

• Tilrettelegge infrastruktur tilpasset næringslivets fremtidsbehov

Harstad kommune er en attraktiv 

arbeidsgiver, og en aktiv pådriver for 

innovasjon og samskaping

• Harstad kommune skal bidra til å fremme utvikling, innovasjon og entreprenørskap i utdanning og i lokalt nærings- og samfunnsliv

• Utvikle Harstad som smartby, det vil si sikre konkurransedyktig teknisk, sosial og digital infrastruktur og god kvalitet i tjenestetilbudet

• Harstad kommune skal gjennom samspill med brukerne tilby tilpassede og effektive tjenester av høy kvalitet

• Alltid vurdere muligheter for sambruk og møteplasser, samt miljø- og klimavennlig materialvalg, ved all nybygging og vedlikehold av 

eksisterende bygningsmasse
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Strategi for arealbruk - En kompakt by mellom hav og fjell 

Samfunnsdelens satsningsområder med mål og strategier gir føringer for arealplanleggingen, og for kommunens fysiske utvikling i et langsiktig perspektiv. Arealstrategien er bindeleddet mellom

samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen. Arealstrategien skal legges til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel. Det er kommuneplanens arealdel som fastsetter arealbruken og er

juridisk bindende.

• Harstad skal ha en framtidsrettet og ansvarlig vekst, der all utvikling og etablering skjer på en bærekraftig måte – miljømessig, sosialt og økonomisk
• Harstad skal styrkes som regionsenter ved å utvikle seg som kompakt by med urbane kvaliteter som utnytter nærheten til hav og fjell som en ressurs 

I 2019 bor 3300 personer innen 10 minutters gåavstand fra 
sentrum, og 10 000 personer innen 10 minutters 
sykkelavstand. Nesten halvparten av kommunens innbyggere 
bor dermed innenfor området som i arealstrategien omtales 
som sentrum med randsone.

STRATEGIER FOR AREALPLANLEGGING I HARSTAD KOMMUNE

1. Redusere transportbehovet gjennom god samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging, slik at vekst i persontransport tas gjennom 

gange, sykkel og kollektive løsninger

2. Utnytte potensialet for fortetting og transformasjon før nye utbyggingsområder tas i bruk, og sikre at arbeidsplasser, boliger og tjenester

prioriteres i sentrum og sentrumsnære strøk

3. Tilrettelegge for transformasjon av arealer med lav grad av utnytting eller med formål som ikke er hensiktsmessig og sørge for at slike områder

utvikles i samsvar med samfunnsmålene

4. Bidra til et levende sentrum med gode uteoppholdsarealer og møteplasser, attraktiv sjøfront, balanse mellom bevaring og fornying, identitet,

estetikk og fotgjengervennlighet

5. Utvikle lokalsentre med boliger, tjenester og sosiale møteplasser tilpasset det omlandet det skal betjene og tilrettelagt spesielt for barn og eldre

6. Sikre godt sosialt mangfold og bred alderssammensetning i boområder, ved bruk av varierte boligtyper, økt bruk av tomannsboliger og rekkehus,

samt gode fellesarealer og møteplasser

7. Legge til rette for nye boformer for eldre, med fokus på trygghet, tilgjengelighet og fellesskap

8. Utvikle og sikre grønne korridorer og nærmiljøanlegg, og tilrettelegge natur tilgjengelig for alle

9. Sikre at strandsonen og skjærgården er tilgjengelig for allmennheten og videreføre Stien Langs Sjøen

10. Sikre grønnstruktur, landbruksarealer, fiskeri og marine næringer, samt naturmangfold i sjø og på land

11. Ivareta samiske interesser i arealplanleggingen

12. Planlegge for klimatilpasning

Vi ønsker at Harstad skal vokse og tilby plass og trivsel til nye innbyggere og næringsliv. Vi må også ta ivareta biologisk mangfold, friluftsarealer,
dyrket og dyrkbar mark. Vi skal fremme fortetting i sentrum og bydelssentre og gjøre det enkelt å ta miljøvennlige valg. Harstad kommune
består av både by og bygder, og det er viktig å legge til rette for levende lokalsamfunn i hele kommunen.

Det er stor konkurranse om innbyggere, næringsutvikling og arbeidsplasser. Harstad trenger tilflytting for å vokse. Måten vi utvikler
omgivelsene våre og disponerer arealene er et viktig virkemiddel for å gjøre seg attraktiv i denne konkurransen. Vi ønsker å gjøre det attraktivt
å etablere seg i Harstad.
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SENTERSTRUKTUR

Senterstrukturen beskriver ønsket hovedutvikling, samt hvordan vi ønsker å utvikle lokalsamfunn ved å samle
viktige funksjoner. Harstad sentrum videreføres som regions- og kommunesenter, og Kanebogen som
bydelssenter. Seljestad defineres som avlastningssenter for sentrum. Sørvik, Bergseng og Lundenes har
lokalsenterfunksjon. Behovet for justering av senterstrukturen og funksjonsfordeling avklares i ny arealdel til
kommuneplanen.

Harstad sentrum og Kanebogen bydelssenter med randsone

• Fortette med kvalitet; god mix av funksjoner, variasjon av boliger, gode forbindelser for gående
• Virksomheter med mange ansatte og mye besøk skal lokaliseres i sentrum med randsone
• Tilrettelegge for attraktive forbindelser for gående, syklende og kollektiv mellom arbeidsplasser med mange 

ansatte, handelstilbud og arenaer for kultur og opplevelser
• Sikre eiendom til tjenesteyting 
• Vitalisere sjøfronten og utvikle gode bo-, arbeids- og rekreasjonsområder
• Tilrettelegge for transformasjon av arealer med lav grad av utnytting eller med formål som ikke er 

hensiktsmessig i sentrumsnære områder. Sørge for at slike områder utvikles i samsvar med samfunnsmålene

Seljestad avlastningssenter befinner seg innenfor Harstad sentrums randsone, og har fortettingspotensiale.

Området skal utvikles i sammenheng, slik at man oppnår en god helhet og mulighet for sambruk av infrastruktur,

ivaretagelse av gående og syklende, grøntområder og tilgang til sjøen.

Kanebogen bydelssenter fortettes rundt kollektivknutepunktet med boliger, arbeidsplasser, tjenester og

rekreasjon. Boliger og rekreasjon tilpasset eldre prioriteres spesielt i områder innen 5-10 minutters gåavstand fra

Kanebogen senter.

Sørvik, Bergseng og Lundenes bydelssenter videreutvikles som lokalsenter, med funksjoner på bydelsnivå,

detaljhandel og offentlige tjenestetilbud. Tilgang på kollektivtrafikk.

Virksomheter med mange ansatte og mye besøk skal lokaliseres i Harstad sentrum med randsone.

Lokalisering av boligbygging skal gis følgende prioritet

1. Harstad sentrum med randsone

2. Kanebogen senter med randsone

3. Bydelssentre/Lokalsentre

4. Langs områder med god kollektivdekning

5. I områder avsatt som LNFR/spredt boligbygging i kommuneplanens arealdel
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Gjennomføring

Virksomhetsplanen består av kommuneplanens handlingsdel,

4-årig økonomiplan og årsbudsjett, og rulleres årlig. Planen

viser prioriteringer og tiltak for å nå de langsiktige målene i

samfunnsdelen. Prioriteringer i virksomhetsplanen skal være

forankret i målene i kommuneplanen.

Kommuneplanens arealdel skal utarbeides etter at 

samfunnplanen er vedtatt, for å sikre sammenheng mellom de 

langsiktige samfunnsmålene og faktisk arealbruk. Den er 

juridisk bindende og styrer den langsiktige arealutviklingen.

Marthe Forså, Sørvik skole

16



17



Åpenhet, dialog og medvirkning er viktig for oss.

Vi vil utvikle Harstad sammen med innbyggerne, 

næringslivet og regionen vi er en del av.

Velkommen til å ta kontakt med oss!

Tlf.: 77 02 60 00

E-post: postmottak@harstad.kommune.no


