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Vedtak om høring og offentlig gjennomsyn - Kommunal planstrategi 2020-
2023 
 
 
Innstilling  
Formannskapet godkjenner forslaget til «Kommunal planstrategi 2020-2023». Forslaget legges 
ut til offentlig gjennomsyn i minimum 30 dager. I tillegg oversendes forslaget til de parter som 
har gitt innspill ved kunngjøring av oppstart av planarbeidet. Forslaget til planstrategi legges 
også ut på kommunens nettsteder, samt at høringen kunngjøres i Finnmark Dagblad.  
 
 
 
Saksopplysninger 
Hasvik kommune annonserte oppstart av arbeidet med «Kommunal planstrategi 2020-2023», 
den 12.februar 2020, med frist for å komme med innspill fra eksterne parter til 15.mars 2020. I 
alt kom det inn 11 innspill, som ble tatt med videre i prosessen.  
 
Under arbeidet med planstrategien er det benyttet ulike kilder i form av utredninger, 
plandokument og statistikk. Noen viktige dokumenter i denne sammenhengen er:  
 

 Oversiktsdokument for folkehelse 2020-2023  
 Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2031  
 Plandokumenter som er utarbeidet i kommunestyreperioden 2016-2019  
 Statistisk sentralbyrås statistikkbank  

 
Hasvik kommunestyre gjennomførte et første prosessmøte 11. februar 2020. Her ble det lagt frem 
informasjon om planstrategi, prosess og fremdriftsplan. I samme møte ble «helhetlig 
folkehelseoversikt 2020-2023» vedtatt. I denne forbindelsen ble det lagt frem en statistisk 
sammenstilling av de ulike utviklingstrekk innenfor folkehelse i kommunen.  
 
Hasvik kommunestyre vedtok i møte 21.11.2019, sak 50/19, kommuneplanens samfunnsdel 2019-
2031. Under dette arbeidet ble det samlet statistikk som viser de viktigste utviklingstrekk og 
utfordringer for Hasvik kommune.  
 
 



Vurdering 
Administrasjonen anser at det fremlagte forslaget til «Kommunal planstrategi 2020-2023» 
tilfredsstiller de lovkrav og anbefalinger som foreligger med hensyn til prosess og innhold, og 
anbefaler derfor at Formannskapet godkjenner det fremlagte forslaget for utlegging til offentlig 
gjennomsyn.  
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Sammenstilling av innspill etter varsling av oppstart.docx 
2 Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 
3 Høringsuttalelse fra Avinor 
4 Høringsuttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning 
5 Høringsuttalelse fra Fiskeridirektoratet 
6 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
7 Høringsuttalelse fra Husbanken 
8 Høringsuttalelse fra Kystverket i Troms og Finnmark 
9 Høringsuttalelse fra Norsk friluftsliv 
10 Høringsuttalelse fra NVE - Norges vassdrag og energidirektorat 
11 Høringsuttalelse fra Sametinget 
12 Høringsuttalelse fra Statens vegvesen region Nord 
13 Høringsuttalelse fra Troms og Finnmark fylkeskommune 

 
 
 


