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Saksutredning:
• I oktober 2016 vedtok kommunestyrene i Lenvik og Tranøy å søke om
kommunesammenslåing gjennom kommunestyrebehandling av intensjonsavtale
fremforhandlet høsten 2016. Den nye kommunen skal hete Senja kommune, og skal
etableres på bakgrunn av et likeverdig samarbeid. I januar 2017 ble det fremforhandlet en
ny intensjonsavtale, basert på den første, der kommunene Berg og Torsken ble tatt inn.
Ny intensjonsavtale ble vedtatt av kommunestyret i Berg den 27.04.17 og Torsken den
23.06.17.
• Det er lagt til grunn at sammenslåingsprosessen skal organiseres som et prosjekt «Senja
2020» med mange delprosjekter med et felles mål. Fellesnemnda skal lede arbeidet og
være styringsgruppe for hele prosjektet, og sikre nødvendig samordning mellom
kommunene.
• Fellesnemnda vedtok i møtet den 21.2.18 at utarbeidelsen av planprogrammet knyttet til
kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2020-2032 skal startes opp. Forslag
til planprogram ble i store trekke basert på innspill om utfordringer og muligheter som
kom fram i de 11 folkemøtene som ble gjennomført vår ´18.
• Planprogrammet ble lagt ut på høring sommer 2018 og det ble vedtatt av Berg, Lenvik,
Torsken og Tranøy kommunestyre i løpet av høst/vinter 2018.
• Innenfor prosjekt Senja 2020 har Delprosjekt 8.1 (kommuneplanens samfunnsdel) samt
dets tverrsektorielle faggrupper helhetlig ROS, Plan/næring, Folkehelse og Barn og unge
fått mandat til å utarbeide samfunnsdelen for Senja kommune samt gjennomføring av
planprosessen. Alle faggrupper innenfor DP 8.1 har bidratt med viktig
grunnlagsmateriale, kunnskap og erfaring til utarbeidelsen av samfunnsdelen, bl.a.

•

•
•
•
•

•

folkehelseoversikt for Senja kommune og helhetlig ROS som skal behandles i dagens
møte. Delprosjekt 8.1 innstiller til Fellesnemnda.
Etter at planprogrammet ble vedtatt har DP 8.1 og de ulike faggrupper gjennomført en
rekke dialog- og arbeidsmøter med ulike interessegrupper og intern i prosjekt Senja 2020.
Senja 2020 var også på skolebesøk der muligheter og utfordringer for Senja kommune
har vært tema.
I november ´18 og april ´19 ble Fellesnemnda utfordret til å ha en konstruktiv dialog om
de ulike forslagene til visjonen og verdier som samfunnsdelen skal baseres på.
Det ble gjennomført fire nye folkemøter mai 2019 der bl.a. fellesnemndas forslag til
visjon og verdier ble presentert, og deltagerne ble oppfordret til en åpen dialog rundt
innkomne innspill og de foreslåtte 5 fokusområder.
Mai 2019 ble det 1. arbeidsutkast samfunnsdel Senja 2020 – 2032 presentert i regionalt
planforum.
Delprosjekt 8.1 innstiller at samfunnsdelen og dens gjennomføring skal baseres på
visjonen «Et hav av muligheter – sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv boog næringskommune» og verdiene «raus – framoverlent – bærekraftig». Videre foreslås at
planforslaget, sist rev. 7.6.19 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Med
tanke på fellesferie foreslås at høringsfristen settes til den 30.08.19.
Ny kommune skal være i drift fra 1.1.2020. Det er derfor et overordnet mål at det nye
kommunestyret som velges høsten 2019, kan vedta kommuneplanens samfunnsdel og
økonomiplan som de viktigste styringsdokumenter for Senja kommune etter
konstitueringen i desember 2019.

Vurdering:
Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnete styringsdokumentet for Senja kommune,
og angår alle som bor, jobber og lever i Senja kommune.
Den skal peke ut den langsiktige utviklingen og viser retninger og strategier for kommunen,
uten å gå i detalj i alle områder.
En tett kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og økonomiplan er
fundamental for realisering av utviklingsmål og –strategier
I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har deltakelse og medvirkning fra innbyggere,
ulike interessegrupper, de fire kommuneorganisasjoner og ikke minst prosjektet Senja 2020
vært svært viktig. Medvirkningsprosessen har vært mer omfattende enn noen gang, den har
skapt stort engasjement og fått mange innbyggere til å delta.
Samfunnsdelen skal bygges på en visjon som gir oss tro på framtiden, motivere og gi oss noe
å strekke oss etter. Det er en ønskesituasjon, som vi kan nå dersom vi jobber hardt og riktig –
sammen.
Visjonen «Et hav av muligheter - sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo- og
næringskommune» foreslås som vår felles drivkraft til å skape et godt samfunn for alle i
Senja kommune.
Tre utvalgte verdier skal bidra til at vi lyktes på vei mot våre fellesmål i kommunesamfunnet.
Felles verdier motiverer og forplikter oss i møtet med hverandre, og verdiene skal
gjennomsyre både holdninger og metoder for hvordan kommuneorganisasjonen og Senja

samfunnet vil møte utfordringene og mulighetene som står framfor oss. DP 8.1 foreslår
følgende tre verdier (utdrag planforslag):
«Vi er raus og inkluderende i møtet med hverandre, tilflyttere og gjester. Senja kommunens
innbyggere framstår som tolerante, og ha fokus på samarbeid i hverdagen. Vi er opptatt av å
ha gode relasjoner med aktører utenfor kommunens grenser, og vi ønsker å være stolt av
hverandre både som arbeidskolleger, naboer, samarbeidspartner og innbyggere i samme
kommune.
Vi er framoverlent og nysgjerrige og deler vår kunnskap og erfaring både i
arbeidssammenheng og i fritid. Vi har grunn til optimisme, ser muligheter og viser
pågangsmot. I Senja kommune har vi tro på oss selv, hverandre og at vi sammen skaper
forandring og forbedring til beste for alle.
Senja kommune bygges bærekraftig for å skape det beste grunnlaget for kommende
generasjoner. Vi skal ha fokus på bærekraftig ressursutnyttelse på alle nivå og i alle deler av
samfunnet.»
I den videre planprosessen skal det spesielt legges vekt på forankring i
kommuneorganisasjonen i alle ledd for å sikre at alle ansatte i Senja kommune har eierskap
til samfunnsdelen.
Dette eierskapet og organisasjonens forståelse for kommunestyrets og rådmannens
prioriteringer (samt respektive nedprioriteringer), er avgjørende for at vi lyktes med å få fram
konkrete, realistiske og framtidsrettete tiltak og at disse blir gjennomført.
I samråd med ny rådmann og de fire kommunalsjefer kommer DP 8.1 til å foreslå konkrete
tiltak knyttet til fokusområdene for 2020 etter at høringen er avsluttet.
Samlet handlingsdel inkl. tiltak for den første planperioden (2020 – 2024) skal utarbeides i
lag med kommunal planstrategi for Senja kommune i første halvdel av 2020.

Forslag til vedtak:
Fellesnemnda, som interkommunalt planutvalg, vedtar:
1.

Kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2020 – 2032 baseres på visjonen:
«Et hav av muligheter – sammen skaper vi en robust, livskraftig og attraktiv bo- og
næringskommune».

2.

Verdiene «raus – framoverlent – bærekraftig» skal bidra til at vi lyktes med vår visjon
for Senja kommune.

3.

Kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2020 – 2032, sist rev. 7.06.19
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedtak er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14

