
LURØY KOMMUNE  Side 1 av 3 

Arkivsaksnr. 20/107 

SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 20/107   
 Klageadgang: Nei 
  
REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL. FORSLAG TIL PLANPROGRAM OG 
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
 

 

Saksbehandler: Anette Riise Arkiv: SARK 12-15/141  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/20 Formannskapet 10.02.2020 

 
 
Bakgrunn: 
Lurøy kommunes 1. generasjons samfunnsdel ble vedtatt i slutten av 2015. Planen var 

todelt med en noe omfattende kunnskapsdel og en mindre visjon, mål og strategidel. 

 

Erfaringene fra den 4-årige planperioden er at den i varierende grad fungerer som 

styrende for politisk og administrativ utvikling. Plansystemet består fremdeles av tyngre 

tema- og sektorplaner som oppfattes som styrende. Samtidig er mange av dem ikke 

rullert siden samfunnsdelen ble vedtatt. Kommunale planprosesser er omfattende og 

ressurskrevende. Og vi ser av planstrategien at vi ikke lykkes å oppdatere planer i den 

utstrekning vi bør.  

 

En omfattende, men utdatert plan er mindre egnet til utviklingsarbeid, enn en mindre og 

oppdatert handlingsplan som retter tiltak opp mot overordnede strategier og resultatmål 

og som med høyere frekvens av rullering, bedre evner å sette nye tiltak ut fra vurdering 

av måloppnåelse og basert på gjeldende situasjon. 

 

Planstrategien tar derfor til ordet for en omlegging og effektivisering av hele 

plansystemet for samfunnsdelen med tilhørende arealstrategi for fornyet posisjon som 

strategisk styringsverktøy: 
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Budsjett, økonomiplan og konkrete virksomhetsplaner - eller handlingsplaner, utgjør 

samfunnsdelens virkemiddel for å realisere samfunnsdelen. Indirekte har derfor 

medvirkningsprosesser i samfunnsdelens planprosess stor betydning for øvrige planer i 

plansystemet. 

 

Denne omleggingen av plansystemet er dessuten godt egnet til å tydeliggjøre 

tverrsektorielle utfordringer og målsetninger.  

 

I 2019 ble det også vedtatt nye nasjonale forventninger til kommunal planlegging med 

forsterket fokus på FN’s bærekraftige utviklingsmål. 

 

Planstrategien konkluderer derfor med at samfunnsdelen skal revideres. 

 

Planprogrammet 
I følge plan- og bygningslovens § 4-1 og 11-13 skal revisjon av samfunnsdelen gjøres på 

bakgrunn av et planprogram. Planprogrammet skal som minimum omfatte 5 

hovedpunkter: 

 

 Beskrivelse av formål 

 Informasjon om planprosess med frister og deltakere 

 Opplegg for medvirkning 

 Vurderinger som ligger til grunn 

 Behovet for utredninger 

 

Formålet med planarbeidet er videreutvikling av kommunen og Lurøysamfunnet gjennom 

et felles styringsverktøy for politikere og administrasjon.  

 

Vurdering:  
Lurøy kommunes 2. generasjons samfunnsdel tar sikte på å innarbeide flere av de 

tidligere temaplanene i samfunnsdelen. Samtidig skal planen være så omfattende at den 

fungerer som styrende for øvrige virksomhetsplaner og arealdelen. Revisjon har oppstart 

1. april og det tas sikte på å legge planen til politisk sluttbehandling i slutten av året. 

 
Ny struktur vil være en tredeling som skiller 1: datagrunnlag, 2: analyse/konklusjoner og 3: 

visjon, mål og strategidelen fra hverandre. 

 

For hvert plantema vil det bli utarbeidet resultatindikatorer som vil forenkle vurderingen 

av måloppnåelse i planen og de vil danne grunnlaget for å for å fastsette nye tiltak ved 

rullering av handlingsdelen. 

 

Det legges opp til en bred medvirkningsprosess, med folkemøter i kretsene, «MED 

ungdom i fokus» arrangement sammen med skolene, samtidig som det vil bli laget work-

shops sammen med råd og utvalg. 
 

Forutsatt vedtak i formannskapet vil planprogrammet legges til høring i 6 uker og legges 

frem til sluttbehandling i kommunestyret 1. april 2020 
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Vurdering av sakens påvirkning på folkehelse:  
Et plansystem som skal sikre et en målrettet og helhetlig utvikling av kommunen, bygd 

opp rundt FN’s bærekraftsmål og folkehelseprinsippene, basert på en kunnskapsbasert 

analyse, vil ha positiv påvirkning på folkehelseutviklingen i kommunen. Samfunnsdelen 

skal sikre at kommunen oppfyller kravene i folkehelseloven og øke bevisstheten rundt 

kommunens samlede ansvar for innbyggernes folkehelse. 

 

Vedlegg:  Planprogram Lurøy kommunes samfunnsdel 

 

Utskrift til:   

 

Saksbehandlerens innstilling: 
 

 Det anbefales at formannskapet fatter følgende vedtak: 

 

 Planprogrammet med varsel om oppstart legges ut til høring og offentlig 

ettersyn i 6 uker. 

 Planprogrammet legges frem til endelig behandling i kommunestyret 1. 

april. 

  

Lurøy, 07.02.2020  Anette Riise, Plan- og utviklingsrådgiver 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 Det anbefales at formannskapet fatter følgende vedtak: 

 

 Planprogrammet med varsel om oppstart legges ut til høring og offentlig 

ettersyn i 6 uker. 

 Planprogrammet legges frem til endelig behandling i kommunestyret 1. 

april. 

 

Lurøy, 7. februar 2020 Karl-Anton Swensen, rådmann 
 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 10.02.2020 sak 2/20 
 

Enstemmig vedtak: 
 

 Planprogrammet med varsel om oppstart legges ut til høring og offentlig 

ettersyn i 6 uker. 

 Planprogrammet legges frem til endelig behandling i kommunestyret 1. 

april. 

 

 


