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Bakgrunn:
En plan for planlegging
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å
avklare hvilke planer kommunen bør utarbeide, rullere eller videreføre for å oppnå ønsket
utvikling de kommende år. Planstrategien skal fokusere på at planleggingen skal være
behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.
Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte
rettsvirkning for kommunens innbyggere.
Blant andre planer som burde revideres i 2017 er hovedplan for vann- og avløp,
Handlingsplan for folkehelsearbeid, Kommunedelplan Stokkvågen, Plan Psykisk helse,
osv.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.02.2017 sak 3/17
Enstemmig vedtak:
Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens §10-1 gjøres vedlagte forslag til planstrategi
for Lurøy kommune 2017 -2019 offentlig. Planstrategien legges ut på kommunens
hjemmeside og sendes til nabokommuner, Fylkesmannen i Nordland og Nordland
Fylkeskommune. Etter 30 dager legges planstrategien til behandling i
kommunestyre.

Utkast til planstrategi var på høring hos Fylkeskommunen, Fylkesmannen og
nabokommunene i periode fra 24.02.2017 til den 24.03.2017. Det kom innspill fra
Fylkesmannen og Fylkeskommunen. Innspillene er kommentert nedenfor.
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Vurdering:
Nordland Fylkeskommune
Positiv til at kommunen snart vedtar strategi, men mener at planstrategi kunne vært
vedtatt tidligere. Positiv til planer om å starte rullering arealdelen i 2017.
Kommentar:
Innspillet tas til etterretning.
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fastsatt
av regjeringen i 2015. Utarbeidelse av planprogram bør ha som mål å sikre et mest mulig
oppdatert kunnskap. Anbefaler at som grunnlag for fastsetting av planstrategi hadde
beskrevet utviklingstrekk og viktige utfordringer i kommunen. Kommunen har istedenfor
tatt med oversikt over kommunale visjoner og mål i kommuneplan som grunnlag.
Fylkesmannen er positiv til planlagt rullering av arealdelen i 2017. Påpeker viktighet av
arealregnskap i plan.
Viktig å prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming gjøres gjeldende i all
planlegging
Viser til "god oversikt - en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med
oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Anbefaler at kommunen gjør seg kjent
med dokumentet.
Anbefaler tidlig innsats og samarbeid på tvers av sektorer med hensikt å redusere
utfordringene med sosialt skapte helseforskjeller.
Anbefaler å synliggjøre viktighet sentrale utfordringer innen forebygging problemer innen
psykisk helse - ensomhet, stress, lite sosial støtte, manglende opplevelse av mestring.
Anbefaler å vurdere å lage en helhetlig og sektorovergripende oppvekstplan
Anbefaler å definere viktige landbruksområder i arealplan
Anbefaler at kommunen fastsetter viktige reindriftsområder i arealplan. Anbefaler at
kommunen tar tidlig kontakt med reindriftsavdelingen i saker hvor reindrifta kan berøres.
Kommentar: Innspillet tas til etterretning.

Oppsummering og konklusjon
Planstrategi vedtas uten endringer.
Vedlegg:

Utkast til planstrategi

Utskrift til:

Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune
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Saksbehandlerens innstilling:
Det anbefales at Formannskap som planutvalg og kommunestyre fatter følgende
vedtak:
Vedlagte forslag til planstrategi vedtas i henhold til plan- og bygningslovens §10-1.
Tonnes, 09.05.2017

Vaidotas Suveizdis, kommuneplanlegger

Etatssjefens innstilling:
Saksbehandlers innstilling tiltres.
Tonnes, 09.05.2017

Atle Henriksen, utbyggings- og næringssjef

Rådmannens innstilling:
Det anbefales at Formannskap som planutvalg og kommunestyre fatter følgende vedtak:
Vedlagte forslag til planstrategi vedtas i henhold til plan- og bygningslovens §10-1.
Lurøy, 14. juni 2017

Karl-Anton Swensen, rådmann

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.06.2017 sak 55/17
Enstemmig vedtak:
Det anbefales at kommunestyre fatter følgende vedtak:
Vedlagte forslag til planstrategi vedtas i henhold til plan- og bygningslovens §10-1.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.06.2017 sak 14/17
Enstemmig vedtak:
Vedlagte forslag til planstrategi vedtas i henhold til plan- og bygningslovens §10-1.
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