SAKSFREMLEGG
Saksbehandler: Jens-Vidar Viken
Arkivsaksnr.:
16/690

Arkiv: 143

Rullering av handlingsdel i kommuneplanens samfunnsdel offentlig ettersyn
... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA
Vedlegg:
Forslag til rullert handlingsdel - kommuneplanens samfunnsdel.
Andre dokumenter (ikke vedlagt):
Kommuneplanens samfunnsdel.
Innspill til rullering av handlingsdelen.
Kort sammendrag:
Lenvik kommunestyre vedtok 26.6.14 i sak 58/14 Kommuneplanens samfunnsdel
2014-2026. Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir
hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år, og skal rulleres årlig.
Alle fagutvalgene i Lenvik kommune har bidratt i arbeidet med rullering av
handlingsdel. Forslag legges fram til behandling med hensikt om å fatte vedtak om
offentliggjøring.

Saksopplysninger:
Plan og bygningsloven regulerer den årlige rullering av kommuneplanens
handlingsdel, jf. § 11-4.
«For den årlige rullering av kommuneplanens handlingsdel, jf. § 11-1, skal kommunen
innhente synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for
gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.»

Medvirkning:
 Sak til alle politiske utvalg 10.03.16
 Sak til ungdomsråd og barn- og unges kommunestyre (BUK)
 Høring/møter med virksomheter i Lenvik kommune
 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 Samordning av lokale rusforebyggende og kriminalitetsforebyggende tiltak
SLT-gruppen
 Personal- og utviklingsenheten, herunder barnebyutvikler, forebyggende
koordinator, SLT-rådgiver, rådgivere helse, skole og barnehage,
folkehelsekoordinator og personal.
 Strategisk ledelse



Innspill til planstrategiarbeidet som naturlig hører inn under handlingsdelen

Det har vært en samtidighet i arbeidet med rullering av handlingsdelen og arbeidet
med planstrategi, og innspill til de ulike prosesser er tatt inn der de har hatt sin
naturlige tilknytning.
Handlingsdelen i kommuneplan skal gi grunnlag for kommunens konkrete
prioritering av ressurser, planleggingsoppgaver og samarbeidsoppgaver.
Handlingsdelen er kommunestyrets anbefaling om hvilke områder i kommunen som
må prioriteres i kommende periode. Handlingsdelen for perioden 2017-2020 bygger
på strategier og mål fra kommuneplanens samfunnsdel. Handlingsdelen inneholder
hovedfokusområdet
«Barn og unge» med delmål, strategier og forslag til tiltak.
Fra forordet i kommuneplanen: «I en plan som skal ha fokus på utviklingen av
kommunen i et 12-årsperspektiv, er det helt naturlig at søkelyset settes på barn og
unge. Det er dagens barn og unge som er framtidas voksne og som skal sørge for
bosetting og utvikling av kommunen i framtida. I tillegg skal all planlegging i
kommunal regi, også i kommuneplanens samfunnsdel, ha et folkehelseperspektiv.»

Vurdering:
Handlingsdelen har hjemmel i Plan og bygningslovens (pbl) § 11, og er omtalt som
«konklusjonen på hvordan kommuneplanen skal følges opp. For Lenvik kommune
er kommuneplanen samfunnsdel med handlingsdel viktig for å nå ønsket
samfunnsutvikling. Gjennom systematisk arbeid har flere av tiltakene beskrevet i
tidligere handlingsdel enten blitt gjennomført eller pågår som del av den daglige
driften. Gjennom rulleringen er noen tiltakene vurdert å være implementert og
dermed tatt vekk fra handlingsdelen. Andre tiltak er justert, samtidig som nye tiltak
er prioritert inn i handlingsdelen.
Videre prosess:
Etter at dokumentet har vært gjort offentlig i minimum 30 dager, tas saken inn til
behandling i UMF møte 23.juni. Saken skal sluttbehandles i kommunestyret 30.juni.

... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA
Innstilling:
::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA
Utvalg for miljø og forvaltning vedtar at forslag til rullering av handlingsdelen i
kommuneplanens samfunnsdel legges ut til offentlig ettersyn ihht bestemmelsen i
plan og bygningslovens § 11.4.

Lenvik rådhus, Finnsnes, 20.04.16
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