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1.0 Innledning 

Plan- og bygningsloven angir kommunens plikt 
til varsel om planoppstart og utarbeidelse av 
planprogram som grunnlag for planarbeidet1.  
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet 
med planarbeidet, planprosessen med frister 
og deltakere, opplegget for medvirkning, 
spesielt i forhold til grupper som antas å bli 
særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli 
vurdert og behovet for utredninger. 
 

Forslag til planprogram sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn normalt 
samtidig med varsling av planoppstart. 
Planprogrammet fastsettes ordinært av 
planmyndigheten2.  

 

 

 

1.1 Formålet med planarbeidet 

 

Samfunnsdelen skal være kommunens verktøy 

for helhetlig planlegging og strategisk styring, 

med to hovedperspektiver:  

 Kommunesamfunnet som helhet 

 Kommunen som organisasjon 

 

Planen skal vektlegge viktige utfordringer 
knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre 
utfordringer, mål og strategier for å oppnå 
ønsket utvikling av organisasjon og samfunn, 
med spesiell vekt på sentrale forhold som 
folkehelse, barn/unge, næring, rekruttering, 
miljø, mm.  
Kommuneplanens samfunnsdel skal angi 
overordnede mål for etatenes planlegging og 
retningslinjer for hvordan kommunens egne 
mål og strategier skal gjennomføres i den 
kommunale virksomheten. 
Lurøy kommunes planstrategi 2019-2023 
peker på en nødvendig endring/omlegging av 
plansystemet, for å oppnå et mer 
utviklingsrettet, målstyrt og effektivt 
plansystem. Overordnet planverk skal 
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forankres sterkere i plan- og utviklingsarbeidet 
og være styrende for politisk og administrativ 
beslutningstaking.  
Flere av dagens temaplaner skal tas inn i 
overordnet planverk, mens andre skal 
forenkles fra omfattende temaplaner, til 
enkle, konkrete virksomhetsplaner som peker 
på tiltak for å oppnå visjon, mål og strategier i 
overordnet planverk. Virksomhetsplaner, 
økonomiplan, budsjett, regnskap og 
årsmeldinger utgjør samfunnsdelens 
handlingsdel. 
 
Planstrategien definerer noen 
hovedutfordringer for Lurøy. Vi får færre barn, 
unge og yrkesaktive og flere eldre innbyggere. 
Arbeidsledigheten er lav og tilgjengelig 
arbeidskraft mangelfull i Lurøy, regionalt og 
nasjonalt.  
Samtidig har kommunen en desentralisert, 
arbeidsintensiv tjenesteproduksjon og står 
overfor et betydelig generasjonsskifte i 
planperioden. Et ekspansivt privat næringsliv 
og rask teknologisk utvikling i 
hovednæringene fører med seg behov for 
rekruttering av arbeidskraft og kompetanse. 
Det samlede rekrutteringsbehovet i 
Lurøysamfunnet vil være betydelig i 
planperioden.  
Foruten arbeid, vil evne til å tilby attraktive 
boliger og nærmiljø påvirke vår samlede evne 
til rekruttering. Tilflytting, hindring av 
fraflytting og rekruttering av kompetanse bør 
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være en av kommunens viktigste 
fokusområder fremover. 
Blå næring, med tilhørende 
leverandørnæringer, bidrar til høy 
verdiskapning og sysselsetting. Potensiale for 
videreutvikling av turisme- og 
opplevelsesnæringen og de mange 
gründerbedriftene i kommunen vil potensielt 
medføre ytterligere økt verdiskapning og 
attraktivitet i Lurøysamfunnet. 
Infrastrukturelle begrensninger og mangler er 
en viktig utfordring for innbyggere, 
eksisterende næringsliv og for potensiell 
næringsutvikling. Utfordringene gjelder digital 
infrastruktur, båtkommunikasjon og veinettet 
både internt i kommunen og transportårene 
til og fra Lurøy.  
 
Som værutsatt øy- og kystkommune vil 
konsekvenser av klimaendringer kunne få stor 
innvirkning på samfunnet; bebyggelse, 
infrastruktur, næring, planlegging og 
sikkerhet. Arealplanlegging skal gjennomføres 
med konservativ konsekvensvurdering av 
klimatiske endringer. Gode beredskapsplaner 
med helhetlig ROS-analyse skal bidra til best 
mulig håndtering av uønskede hendelser som 
oppstår på tross av forebyggende tiltak. 
 
Spredt geografi og demografi gir også Lurøy 
noen utfordringer med hensyn til aktivitets- og 
kulturtilbud. Dugnadsånden og engasjementet 
i kretsene har lange og gode tradisjoner, men 
det blir færre innbyggere til både å arrangere 
og delta. Kostandene ved arrangementer øker 
ved få deltakere. Det er vanskelig å tilby 
helhetlige tilbud til hele kommunen av samme 
årsak. 
Befolkningen har flere kroniske lidelser, 
livsstilsrelaterte plager og fysiske og psykiske 
symptomer på innaktivitet og ensomhet. Det 
er ekstra bekymringsverdig at disse 

indikatorene er mer framtredende hos den 
yngre befolkningen enn tidligere. 

Sett i sammenheng med økning i andelen 
stillesittende arbeidsplasser og økning i 
andelen seniorinnbyggere, med økt behov for 
helsetjenester, bør det jobbes målrettet 
forebyggende for alle innbyggergrupper. 
 
Arbeidet med fysisk og strukturell utvikling av 
tjenestetilbudet innenfor helse og omsorg er 
godt i gang og skal videreutvikles gjennom 
planperioden. Målsetningene i «leve hele 
livet»-reformen legges til grunn for det videre 
arbeidet. 
 
På bakgrunn av identifiserte utfordringer og 
forestående omlegging av det kommunale 
plansystemet, i kommunal planstrategi 2019-
2023, er revisjon av samfunnsdelen 
nødvendig. 
Gjennomgående perspektiv i ny samfunnsdel 
skal være positiv utvikling av folkehelsa, 
utjevning av sosiale forskjeller, samt økologisk, 
sosial og økonomisk bærekraft. FN’s 17 
bærekraftsmål legges til grunn. 
 
 

 

 

 

 

1.2 Nasjonale forventninger 

Regjeringen legger hvert fjerde år frem 

nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging for å fremme en 

bærekraftig utvikling i hele landet. 

Her vektlegges fire store utfordringer: 

 Å skape et bærekraftig 

velferdssamfunn 

 Å skape et økologisk bærekraftig 

samfunn, gjennom blant annet en 

offensiv klimapolitikk og en forsvarlig 

ressursforvaltning. 



 Å skape et sosialt bærekraftig 

samfunn 

 Å skape et trygt samfunn for alle 

Lokale myndigheter har sentrale oppgaver 

med å håndtere disse utfordringene og 

planlegging er det viktigste verktøyet for å 

lykkes. FN’s 17 bærekraftsmål danner 

grunnlaget for samfunns- og arealplanlegging. 

 

1.3 Regionale forventninger 

Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 

tilkjennegir 3 hovedvisjoner: 

 Et aktivt liv og et inkluderende 

samfunn 

 Et attraktivt Nordland 

 Et nyskapende Nordland 

Visjonene skal nås gjennom 3 

hovedmålområder, med tilhørende mål og 

strategier: 

 

 Livskvalitet 

 Livskraftige lokalsamfunn og regioner 

 Verdiskapning og kompetanse 

Regional plan skal legges til grunn for 

kommunal og statlig planlegging og 

virksomhet i regionen. 

2.0 Samfunnsdelens plantema 

Planen deles inn i følgende hovedtema:  

 Demografi 

 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Næring, rekruttering og boligutvikling 

 Infrastruktur 

 Kultur, folkehelse og miljø 

 Helse, omsorg og levevaner 

 Oppvekst og samfunnsutvikling 

 Kommuneorganisasjonen 

 Arealpolitikk, hav og land 

 

Planarbeidet skal legge bærekraftig 
samfunnsutvikling til grunn for vurderinger, 
innenfor både økonomisk, økologisk og sosialt 
perspektiv.   
På den ene siden er det viktig å ha en reaktiv 
tilnærming til organisasjonen og samfunnets 
påvirkning på mennesker, miljø og omgivelser, 
for å være best mulig i stand til å identifisere 
og dempe uønskede konsekvenser. På den 
andre siden er det vesentlig at planen 
tilrettelegger for en proaktiv tilnærming til å 
øke positiv- og redusere negativ påvirkning.  
NF’s 17 bærekraftsmål er den globale 
arbeidsplanen for å utrydde fattigdom, 
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bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene 
innen 2030. Bærekraftsmålene omfatter også 
grunnprinsippene innen folkehelse som er en 
kommunal oppgave. Folkehelse og 
bærekraftsmålene legges til grunn for den 
videre utviklingen av Lurøy.  
 
Samfunnsdelen er gjeldende styringsverktøy 
for politisk og administrativ planlegging og 
utvikling av kommunen.  Kommuneplanens 
handlingsdel: Økonomi – og 
virksomhetsplaners oppgave er å realisere 
målsetningene i samfunnsdelen.   
 

Det utvikles måleindikatorer for realisering og 
rapportering for hvert plantema.  
 
Handlingsdelen skal angi hvordan 
samfunnsdelen skal følges opp de 4 
påfølgende år eller mer3, og revideres årlig, 
med grunnlag i samfunnsdelens indikatorer. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.0 Planprosessen med frister og deltakere 

Planarbeidet er organisert som en prosess drevet frem av en arbeidsgruppe som innhenter innspill 

fra referansegruppa og styringsgruppa underveis i prosessen. Det endelige planforslaget og varsel om 

oppstart av planprosess, Lurøy kommunes samfunnsdel, vedtas i kommunestyret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosess Jan feb mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

Planprogram legges frem for fsk.                         

Planstrategi med høringsuttalelser 
vedtas kst.                         

MED ungdom i fokus                         

Planprogram med høringsuttalelser 
og varsel om oppstart vedtas kst                         

Utdyping av kunnskapsgrunnlag, 
disposisjon/tema                         

Forberedelse folkemøter                         

Gjennomføring av folkemøter                         

Innarbeiding av innspill, folkemøter                         

Skriveprosess 1. utkast                         

Fastsetting av resultatindikatorer                         

Utkast framlagt for styringsgruppa                         

Skriveprosess 2. utkast                         

Utkast framlagt for styringsgruppa                         

Samfunnsdel til fsk. og høring                         

Innarbeiding av høringsinnspill                         

Samfunnsdel behandling kst.                         

 

Politisk prosess: 

•     8/2-20: Planprogram for samfunnsdelen legges ut på høring, varsel om oppstart  

•     1/4-20:  Politisk sluttbehandling av planprogram og høringsinnspill 

• 21/10-20:  Planutkast legges ut på høring 

Planutvalget 
Formannskapet 

Styringsgruppa 
Ledergruppa 

  

Helse og velferd 
Kommuneoverleg

e 
  

Oppvekst 
Leder, 

oppvekstsenter 
  

Teknisk etat 
Arealplanlegger 

  

Sentraladministrasjon 
Næringsleder 

  
  

Arbeidsgruppa 
Prosjektleder: Kultur, folkehelse, plan 



• 16/12-20:  Politisk sluttbehandling av ny samfunnsdel 

 

 

3.1 Medvirkning 

Samfunnsdelen skal legges til grunn for 

utvikling av Lurøysamfunnet og Lurøy 

kommune og fordrer et godt samarbeid 

mellom politikk og administrasjon i 

planprosessen.  

Arbeidsgruppa presenterer delrapporter for 

styringsgruppa og planutvalget underveis i 

arbeidet for innspill og styringskurs i 

prosessen. Relevante aktører vil også 

involveres underveis i prosessen. 

 Sektorenes egen representant i 

arbeidsgruppa har hovedansvar for 

sektorintern faglighet, involvering og 

medvirkning. 

Planprogrammet sendes ut på høring og 

legges til offentlig ettersyn hos lokale, 

regionale og nasjonale myndigheter, samt 

andre berørte parter med 6 ukers høringsfrist.  

Planprogrammet vil gjøres tilgjengelig digitalt 

på kommunens hjemmeside og høringen 

kunngjøres i lokalavis, kommunal hjemmeside 

og SoMe. 

De samme høringsbetingelsene gjøres 

gjeldende for samfunnsdelens planutkast. 

Det legges opp til folkemøter i hver av 

kommunens kretser, presentasjon av 

kunnskapsgrunnlag danner grunnlag for 

gruppearbeid og innspill til planprosess.  

Barn og unge er en hovedmålgruppe for 

kommunen og det viktig å sikre unges 

medvirkning i planprosessen. Erfaringsmessig 

deltar denne gruppen i liten grad på 

folkemøter. Kommunen har tidligere, med god 

erfaring, benyttet «MED ungdom i fokus» til 

gjennomføring av fokusdag for unge, som en 

metode for sikring av medvirkning. Som 

medvirkningsmetode i planprosessen er det 

ønskelig å benytte «MED ungdom i fokus»00 

til kursing av ungdomsrådets representanter 

til gjennomføring av fokusdag. På denne 

måten løfter vi samtidig kompetansen til 

ungdomsrådet og kan benytte metoden 

internt senere. Hvilket også vil senke terskelen 

for gjennomføring av slike prosesser.  

Andre sentrale aktører vil det være aktuelt å 

gjennomføre work-shops med for å sikre 

medvirkning; Lokalutvalg, Eldreråd, råd for 

funksjonshemmede. 

Det åpnes også for å  benytte SoMe som 

informasjonskanaler og  til gjennomføring av 

meningsmålinger ved behov.

 

 

3.2 Økonomisk konsekvens 

Gjennomføring av folkemøter vil medføre 

kostnader i forbindelse med transport, 

overnatting, bevertning. Intern ressursbruk vil 

medføre betydelige merkostnader. I tillegg 

kommer kostnader i forbindelse med 

nødvendige utredninger, 

medvirkningsprosesser for ulike innbygger og 

interessegrupper, samt andre driftskostnader. 

Estimert kostnad ved gjennomføring av 

planprosessen er kr. 75 000. Kostnaden søkes 

dekket innenfor gjeldende driftsbudsjett.

 

 



 

 

 

 

4.0 Opplegg for medvirkning 

 Orientering og drøfting råd og utvalg 

 Fokusdag barn/unge 

 Folkemøter 

 Digitale kommunikasjonskanaler 

(hjemmeside, Facebook) 

 Work-shops ansatte 

 Digitale meningsmålinger (questback

5.0 Behov for utredninger 

Det kan være behov for følgende utredninger: 

 Klimaregnskap 

 Arealregnskap 

 Boligutvikling 

 Helhetlig ROS analyse 

 Brukeranalyse 10-15 års-perspektiv 

o Oppvekstsektor 

o Helse-, sosial og omsorgssektor 

 Demografisk utvikling og 

påvirkningsfaktorer 

o Samfunn 

o Kommuneorganisasjon 

o Utvikling av  

o Administrasjon og ledelse 

o Kompetanse og 

rekrutteringsbehov 

 Potensiale for næringsutvikling 

 Tilstand 

o Vann og avløp 

o Vei og annen infrastruktur 

o Dekningsgrad bredbånd og 

mobilnett 

6.0 Planstruktur og omfang 

Lurøy kommunes 1. generasjons samfunnsdel var todelt: Del 1: Kunnskapsgrunnlaget med 

tilhørende statistikker og datagrunnlag. Del 2: Tematisk inndelt visjon, mål og strategidokument. 

2. generasjons Samfunnsdel deles ytterligere opp i tre deler: 

Del 1: Datagrunnlaget: Et komplett samlet tematisk inndelt datagrunnlag med statistikker, 

tabeller, etc. Datagrunnlaget gjøres tilgjengelig som oppslagsverk for innbyggere, ansatte, 

politikere og øvrige.  

Del 2: Kunnskapsgrunnlaget: trekker konklusjoner på bakgrunn av datagrunnlaget, beskriver 

utfordringer og muligheter knyttet til plantemaene, kommuneorganisasjonen og 

Lurøysamfunnet. 

Del 3: Visjon, mål og strategidokument: Tematisk inndelt styringsdokument for utvikling av 

organisasjon og samfunn. Overordnede mål og strategier i del 3 danner grunnlaget for 

Kommuneplanens handlingsdel. Tiltak i handlingsdelen søker å oppnå mål og strategier. 

Gjennomføringsgrad rapporteres og evalueres via del 3 sin indikatortabell.  

 

Med mål om omorganisering og effektivisering av det kommunale plansystemet er det 

nødvendig med en samfunnsdel, med arealdel, av et visst omfang. Samtidig skal den være 

tilstrekkelig overordnet og visjonær at den skal kunne legges til grunn for utvikling i et 15-

årsperspektiv.   


