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Planstrategi 2016 - 2019 - offentlig ettersyn
Vedlegg:
 Forslag til «Lenvik kommunes planstrategi»
 Forslag til «Kunnskapsgrunnlaget»
Andre dokumenter (ikke vedlagt):
 Statusbilde for Lenvik kommune
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
 Innspill til arbeidet med planstrategi
 Kommunale planer publisert på Lenvik kommunes hjemmeside http://www.lenvik.kommune.no/politikk-og-samfunn/planarbeid/
Kort sammendrag:
I henhold til plan og bygningsloven skal kommunen minst en gang hver valgperiode
og senest innen ett år etter konstituering, vedta planstrategi. Vedlagt saken er
forslag til planstrategi, samt forslag til kunnskapsgrunnlag. Lenvik kommune har i
forbindelse med kommunereformarbeidet også utarbeidet et statusbilde.
Statusbildet for Lenvik kommune er også en del av kunnskapsgrunnlaget.
Den kommunale planstrategien skal blant annet prioritere planoppgaver som skal
gjennomføres i valgperioden.
Sammen med ulike innspill, veiledere og beskrivelser av dagens situasjon, legges
kunnskapsgrunnlaget til grunn for å fatte en strategisk beslutning om hvordan en
skal oppnå ønsket utvikling i kommunen.
Kommunen står overfor flere utfordringer, herunder nevnes blant annet
folketallsutvikling og endringer i befolkningssammensetning, folkehelseutfordringer,
barn og unges psykiske helse og arealforvaltning.

Saksopplysninger:
Arbeidet med kommunal planstrategi reguleres av plan- og bygningsloven.
§ 10-1 Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør
omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling,
herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra
statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til
bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til
vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets
behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan
eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.
Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid
med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller
oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og
være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.
Medvirkning:
 Ungdomsråd og barn og unges kommunestyre (BUK)
 Barns representant i plansaker
 Politiske ungdomspartier og partier i Lenvik kommune
 Politiske utvalg
 Regionale myndigheter og sektormyndigheter
 Virksomheter i kommunen - fagnettverkene
 Alle grendeutvalgene
 Nabokommuner inkl. regionalt dialogmøte om planstrategiarbeid
Planstrategien skal ha som utgangspunkt de utfordringer kommunen har og
kommer til å stå overfor i årene som kommer innenfor områder som
samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljø og sektorenes virksomhet. Kommunal
og moderniseringsdepartementet (KMD) har utarbeidet «Nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging» som også legges til grunn for Lenvik kommunes
strategi.
Utfordringene er forsøkt beskrevet i et kunnskapsgrunnlag, som baserer seg på
statistikk og framskrivinger fra SSB, «Statusbildet» som ble utarbeidet i forbindelse
med kommunereformarbeidet høsten 2015 og erfaringer og beskrivelser fra blant
annet barn og unge.
Kommunens plansystem er basert på at kommunestyret gjennom overordnede
planer, kommuneplan og kommunedelplaner, skal gjøre de strategiske valg og
prioriteringer som skal møte utfordringene og utnytte mulighetene, slik at vi best
mulig løser våre oppgaver. Øvrig planlegging skal bidra til at man realiserer de
strategiske valgene og utnytter tilgjengelige ressurser på en best mulig måte.

Vurdering:
I arbeidet med planstrategi er det opp til kommunene selv å definere hvilke planer
man har behov for, sett i forhold til kommunens tilgjengelige ressurser. Dette
kommer også tydelig frem i Kommunal og moderniseringsdepartementets
forventninger til kommunal planlegging.

Plan og bygningsloven legger til grunn at planstrategi er første skritt i planleggingen.
Deretter utarbeides overordnede planer og andre planer. Til slutt handlingsdeler
som skal realisere vedtatte planer.
Saken legges fram til vedtak i utvalget med bakgrunn i plan og bygningslovens
bestemmelse: «Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30
dager før kommunestyrets behandling.»
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.

Innstilling:
Utvalg for miljø og forvaltning vedtar å legge forslag til planstrategi ut til offentlig
ettersyn ihht bestemmelsen i plan og bygningslovens § 10.1.
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