Hasvik kommune

Arkiv:

141

Arkivsaksnr:

2019/152-5

Saksbehandler:

Marthe Karoline Strandheim

Saksfremlegg

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak

Møtedato

Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031

Innstilling
Kommunestyret vedtar at høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031, datert
01.04.2019, sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Vedtaket fattes i tråd med plan- og bygningslovens § 11-14.
Saksopplysninger
Hasvik kommunestyre vedtok i sak 73/16: Kommunal planstrategi 2016-2019
Kommunestyret har gjennom sin planstrategi vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres
innenfor inneværende kommunestyreperiode.
Jf. Kapittel 6: Prioritering av planbehovet i planperioden:
«Kommuneplanens samfunnsdel må få 1. prioritet med hensyn til å få på plass de overordnede
innsatsområder, målsetninger og strategier for de viktigste utviklingsoppgavene for Hasvik
kommune i årene som kommer. Disse vil igjen danne grunnlag for videre planlegging med ulike
areal- og sektorplaner/kommunedelplaner».
Under arbeidet med høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel har det blitt gjennomført
medvirkningsprosesser, der kommunestyret har bidratt med innspill og strategiarbeid. Prioriterte
satsingsområder og strategier i høringsutkastet anses som egnet til å møte de kommende
utfordringene kommunen står ovenfor, både som samfunn og som organisasjon. Utkastet til
kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn i
henhold til plan- og bygningsloven § 11-14. Det legges opp til politisk sluttbehandling av planen i
juni 2019.

Bakgrunn
Alle kommuner skal ha en kommuneplan. En samlet kommuneplan består både av en
samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale,
regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver
i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer
og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.
Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer, herunder miljømessige
utfordringer og utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en
beskrivelse og vurdering av alternative strategier for samfunnsutvikling, sektorenes virksomhet
og langsiktige arealbehov, og ta stilling til hvilken strategi kommunen vil legge til grunn.
Hensikten med det siste er å beskrive sammenhengen mellom de langsiktige mål og strategier
som trekkes opp i samfunnsdelen, og de fysiske konsekvensene.
Kommuneplanens samfunnsdel skal samordne sektorenes planer. Den skal gi retningslinjer for
gjennomføring av mål og strategier, både i den kommunale virksomheten og ved medvirkning
fra andre offentlige organer og private. Planens utgangspunkt er å fastsette mål og veivalg som
kan gi kommunen en positiv utvikling og befolkningen det best mulige tjenestetilbudet
framover. Strategidelen, som har et langsiktig perspektiv på 10-12 år, skal være
sektorovergripende og angi retningslinjer for sektorenes planlegging.
Det er plan- og bygningsloven som setter rammene for arbeidet med kommuneplanen.
Innhold i kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031, Hasvik kommune
Forord
Innledning
Status og utvikling
- Arbeid og næring
- Helse, omsorg og trivsel
- Utdanning og kompetanse
- Kultur, idrett og friluftsliv
- Infrastruktur og kommunikasjoner
Økonomi, organisasjon og kommuneplanens handlingsdel
Satsingsområder
- LEVE
- SKAPE
- FREMTID
Vedlegg

Vurdering
Kommuneplanens samfunnsdel er Hasvik kommunes overordnede strategiske
styringsdokument, og planen legger føringer for alle andre kommunale planer.
Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet i samsvar med gjeldende lover og regler.
Det anbefales at høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031 sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn.
Vedlegg
1
Høringsutkast, kommuneplanens samfunnsdel

