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Kart:

Øksnes kommune ligger i regionen Vesterålen
i Nordland fylke. Kommunen er en typisk
kystkommune der avstanden ut til de rike
fiskefeltene er kort – noe som i høy grad har
preget kommunens historie og utvikling.
Kommunesenteret Myre ligger sentralt i
kommunen. Andre viktige steder er
Strengelvåg, Alsvåg og Langnes (Stø).
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0

Sammendrag.

Figuren under viser hvordan Kommuneplanens samfunnsdel for Øksnes er bygget opp;

Kommuneplanens samfunnsdel, Øksnes 2025

Faktadel. Ståstedsanalyse. Felles
Virkelighetsforståelse
Strategisk del.
Verdier
Visjon
Ett overordnet mål.
Åtte delmål
Ni Strategier.
Delmål for hver strategi
Samarbeidsaktører
Det er knyttet handlinger til strategiene – planens
handlingsdel

Planens handlingsdel sees i sammenheng med
Økonomiplan for Øksnes
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Kommuneplanen samfunnsdel består av en Faktadel og en strategisk del.
Faktadelen beskriver faktiske forhold vedr samfunnsutviklingen i Øksnes. Denne faktadelen følger
Strategisk del som vedlegg 1. Et utdrag av faktadelen er tatt inn i Strategisk del, kapittel 3.
Det er utviklet verdier og visjon for Øksnes. Dette er gjengitt i kapittel 4.
Mål for Øksnes kommune er gjengitt i kapittel 5.
Strategier og planens handlingsdel er gjengitt i kapittel 6.

0.1 Planstatus.
Kommuneplanens samfunnsdel er utviklet i samsvar med Plan- og bygningslovens bestemmelser.
Planen vil bli sendt ut på høring i juni 2010 og lagt fram for endelig behandling i Øksnes
kommunestyre i oktober 2010.
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1 Status for plandokumentet: Kommuneplanens samfunnsdel.
1.1 Formannskapet som planutvalg.
Kommunens planutvalg har vært styringsgruppe for denne planprosessen. Formannskapet i Øksnes
er samtidig kommunens planutvalg.

1.2 Oppbygging av plandokumentet.
Oppbyggingen av denne planen er vist i kap 0.1. Kommuneplanens Samfunnsdel bygger på
faktagrunnlaget / Ståstedsanalysen som legges til grunn. Hovedtrekkene i faktagrunnlaget er vist i
kap 3.
Grunnideen for denne oppbyggingen av Kommuneplanens samfunnsdel er at;
 Det skal være en tydelig sammenheng fra ståstedsanalysen og fram til de strategier man
velger som veivalg fram mot målet.
 Det skal være mulig å presentere planen ”på en side” som vist i figuren i kapittel 0.1.
Verdier og visjon for kommuneplanens samfunnsdel er vist i kapittel 4.
Planens hovedmål er vist i kapittel 5.
Planens strategier med Plantema / innsatsområder er vist i kapittel 6.

1.3 Bakgrunn.
Denne planprosessen startet i mars 2006 der det ble bl.a. ble gjennomført folkemøter i Strengelvåg,
Alsvåg, Myre og på Skogsøya.
Arbeidet med planprosessen ble gjenopptatt i november 2009 og fullføres tilet planforslag i løpet av
våren / forsommeren 2010. Planforslaget legges fram for politisk sluttbehandling i kommunestyret
høsten 2010.

1.4 Forankring i Plan og bygningsloven.
Kommuneplanens Samfunnsdel er forankret i Plan- og bygningslovens § 11-1 Kommuneplan som
lyder:
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og
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. Det kan utarbeides kommunedelplan for
bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en
handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i de fire påfølgende årene eller mer,
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og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommunelovens § 44 kan inngå i handlingsdelen.
(...)
Plan- og bygningslovens § 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel lyder:
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en
beskrivelse og vurdering av alternative strategier i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel
skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer
for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og
ved medvirkning far andre offentlige organer og private.

1.5 Planprosessen.
1.5.1 Erfaringsmateriale fra planprosessen i 2006.
Denne planprosessen startet i mars 2006. I 2006 ble følgende materiale utviklet;
1. Et notat som beskriver metode for utvikling av kommuneplanens Langsiktige strategiske del.
2. Et notat som omfatter plandata – Demografiske data og data for sysselsetting mv.
3. Et notat som beskriver perspektiver for Vesterålen mot 2025 med og uten
petroleumsvirksomhet (utklipp fra rapport fra Nordland fylkeskommune).
4. Oppsummering av folkemøter i Strengelvåg, Alsvåg, Myre og på Skogsøya.
1.5.1.1 Videreføring av materialet fra 2006.
Dette materialet er videreført i denne planprosessen på følgende måte.
1. Metodenotatet er videreført i planprogrammet (1.3.2.)
2. Notatet som beskriver plandata er videreført i faktadelen som følger denne planen (kap 3.1.)
3. Fylkeskommunen arbeider med en revisjon av rapporten Perspektiver for Lofoten og
Vesterålen mot 2025 med og uten petroleumsvirksomhet. En revidert rapport forventes lagt
fram i løpet av år 2010. Deler av dette materialet er videreført i Faktadelen og i kap 3.2.
4. Materialet fra Folkemøtene er lagt til grunn i denne planens strategidel (kap 4-6).
1.5.2 Planprogram.
I denne planprosessen er det utarbeidet et eget Planprogram etter § 4-1 og § 11-13. Dette
planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn og sendt til nabokommuner i Vesterålen og til
regionale myndigheter. Planprogrammet er også gjort tilgjengelig via kommunens nettsider. Det er
innkommet høringssvar fra Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og fra
nabokommuner.
1.5.3 Planstrategi.
Det er i denne planprosessen utarbeidet et notat som gjennomgår alle gjeldende planer i Øksnes
kommune. Dette notatet kan utvikles til videre til en kommunal planstrategi etter § 10-1.
7

1.5.4 Forholdet til økonomiplanen 2010-2013.
Det er i Budsjettet for 2010 innarbeidet en forpliktende økonomiplan for perioden 2010 til 2013.
Øksnes kommune er for tiden en ROBEK-kommune, og Økonomiplanen (2010-2013) angir i hovedsak
tiltak som skal reduseres / avvikles. Tiltak som følger av Kommuneplanens langsiktige del bør derfor
sees i sammenheng med ekstern finansiering.
1.5.5 Strategiplan BØKS AS. 2010-2012.
Strategiplan for BØKS AS ble vedtatt av styret i BØKS AS den 22. april 2009. Strategiplanen bygger på
visjonen Rent Hav. BØKS AS har som målsetting:
Bø og Øksnes skal være livskraftige kommuner med et godt omdømme for
næringsetablering og bolyst. Dette medfører spesielt;
 Innen utløpet av 2012 skal målet med 75 lønnsomme arbeidsplasser være
oppnådd samtidig som det i tillegg er etablert ytterligere 50 lønnsomme
arbeidsplasser i en mer robust næringsstruktur.
 Det er en velfungerende og akseptert rolle- og ansvarsfordeling mellom de
sentrale aktører.
Til dette målet er det utviklet tre strategier:
 Strategi 1: Utvikling og styrking av nytt og eksisterende næringsliv gjennom å stimulere til
idéskaping, kreativitet og kompetanseheving.
 Strategi 2: Etablere samarbeidskultur og utviklingskompetanse gjennom informasjon,
kommunikasjon og teknologi.
 Strategi 3: Det skal satses på ungdom gjennom økt trivsel og varierte arbeidsplasser slik at
ungdom blir eller kommer tilbake.
Vi viser her spesielt til bygdeutviklingsprosjektet i Alsvåg finansiert av BØKS As. Dette prosjektet er
avsluttet. Det er framkommet en rekke ideer som kan videreføres i Alsvåg og i andre bygder i
Øksnes.
1.5.6 Framtidsverksted 2010.
I januar 2010 arrangerte BØKS As et framtidsverksted for ungdom (9.-klassinger) fra Øksnes
Ungdomsskole. Framtidsverkstedet hadde som oppgave; Hvordan kan vi gjøre Øksnes til Norges
beste sted å bo? Rapporten fra framtidsverkstedet oppsummerer 13 tiltak under overskriften;
Drømmene våre for kommunen i 2020 – hvordan kan vi bidra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ny kino og nytt kjøpesenter på Myre
Øksil vant NM-gull sjette år på rad
Volleyball og innebandy
Morild IL til tippeligaen
Større kaier på Myre
Karate og bokseklubb på Myre
Ny skole på Myre

8. Oppussing av hallen
9. Slalombakke på Myre
10. Flere butikker i Øksnes kommune
11. Ungdomshus på Myre og i Alsvåg
12. Musikksjappe – stor suksess
13. Høyskolen setter Myre på
verdenskartet.
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2 Kort om Øksnes kommune.
Øksnes kommune ligger i regionen Vesterålen i Nordland fylke. Tradisjonelt har næringslivet i
kommunen vært basert på primærnæringene – spesielt fiskeriene. Kommuneadministrasjonen er
lokaliser til Myre.
Fiskeindustri og annen
næringsvirksomhet tilknyttet fiskeriene,
fiskeoppdrett og reiseliv er viktige
sektorer for næringslivet i kommunen.
Øksnes har en sterk industritradisjon og
framstår i dag som et av de ledende
samfunn i landet basert på fiskeri- og
havbruksnæringen. I 2009 ble det landet
i alt 26.321 tonn fisk (rundvekt) i Øksnes.
25.177 tonn av dette var torsk, hyse og
sei. I tillegg slaktes ca 20.000 tonn
laksefisk i Øksnes.
Myre havn har gjennom lang tid vært en
av landets viktigste fiskerihavner, spesielt
innen torskefiskeriene. Myre havn står
foran en betydelig oppgradering i forhold
til innseiling og bygging av ny molo.
Vesterålen Fiskeripark AS er etablert på
Myre. Selskapets hovedvirksomhet er å
drive kompetansebygging og innovasjon i
fiskerinæringen i Vesterålen og I
landsdelen for øvrig gjennom brukerstyrt
forskning og utvikling (FoU).
Pr 1. januar 2010 hadde Øksnes kommune 4.438 innbyggere. Størstedelen av innbyggerne (ca 2.850)
er bosatt i tettstedet Myre. Andre viktige samfunn er Alsvåg øst for Myre og fiskeværet Stø helt nord
i kommunen.
Sortland ligger 39,9 km fra Myre. Avstanden til nærmeste flyplass (Skagen Lufthavn, Stokmarknes) er
61 km.
Viser til hjemmeside: www.oksnes.kommune.no
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3 Ståsted. Hvor Øksnes kommune står i dag.
3.1 Sammendrag av faktadelen. Ståstedsanalysen.
V viser i denne sammenheng til vedlagte Ståstedsanalyse (kap 8.1.) som gir en mer grundig
gjennomgang av viktige utviklingsparametre for Øksnes kommune. De viktigste som vi refererer her
er:

3.1.1 Befolkningsutvikling / Demografi.
1. Etter sammenslåingen med Langenes kommune i 1964, økte folketallet i Øksnes kommune
fra 5.149 innbyggere til 5.417 innbyggere i 1975.
2. I de siste 15 år(1995-2010) har folketallet sunket fra 4.790 innbyggere til 4.438 innbyggere –
en reduksjon på 352 innbyggere (-7,3%). Reduksjonen er et resultat av synkende
fødselsoverskudd og relativt høy utflytting.
3. Fra siste halvdel av 2008 og fram til første kvartal 2010 var befolkningsutviklingen i Øksnes
positiv. Det er for tidlig å si om dette er en ny trend.
4. I perspektiv 2025 er den mest sannsynlige utviklingen i hht SSB’s tall at folketallet i Øksnes
kan bli redusert med ca 11% (ca 490 innbyggere) regnet i forhold til 2010.
5. Den største befolkningsendringen i perspektiv 2025 kan komme i de yngste
aldersgruppene(13-15 år) der den mest sannsynlige utviklingen i hht SSB’s tall kan være en
reduksjon på ca 46% regnet fra i dag.
6. Antallet eldre kan forventes å øke fram mot 2025. Den største økningen kommer i
aldersgruppen 67-79 år der det mest sannsynlig i hht SSB’s tall vil bli en økning på ca 39%
regnet fra i dag.
0,1500

Befolkningsutvikling i Vesterålen. Prognose 2010-2025 .
Relativ utvikling.
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3.1.2 Kommunebarometer - Folkehelse.
Helsedirektoratet har utviklet et kommunebarometer for folkehelse.
Kommunebarometer er en sammenstilling av folkehelsestatistikk som gir et raskt og lettfattelig bilde
av noen utvalgte indikatorer innenfor demografi og sosioøkonomiske faktorer, risikofaktorer,
beskyttende faktorer, helsetilstand og helsetjenester i kommunen. Vertøyet kan brukes i arbeidet
med å etablere et faktagrunnlag i kommunens planprosesser. Imidlertid kan datagrunnlaget for
Kommunebarometeret være noe svakt i enkelte kommuner, og verktøyet bør derfor brukes med
forståelse for dette.
Et folkehelsebarometer for Øksnes sett i forhold til Fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet er
vist under.
1. Sett i forhold til gjennomsnittsbefolkningen i Nordland fylke, har Øksnes kommune en meget
høy andel av personer med lav utdanning (bare grunnskole 2007). På dette området skiller
Øksnes seg klart ut fra Fylkesgjennomsnittet.
2. Registreringen av lang sykemelding ligger klart over gjennomsnittantallet i fylket og på
landsbasis.
3. Registreringen av antall anmeldte lovbrudd ligger klart under landsgjennomsnittet og
gjennomsnittet i Nordland fylke.
4. Antall registrerte tilfeller av kreft ligger høyere i Øksnes enn i landet og i fylket.
5. Dødeligheten blant menn ligger høyere enn gjennomsnittet.
6. En relativt stor andel av mennesker med høyt pleie- og omsorgsbehov ikke bor hjemme men
på institusjon. Dette indikerer en god institusjonsdekning i kommunen.
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3.1.3 Likestilling
Statistisk sentralbyrå har siden 1999 publisert en indeks om likestilling mellom kvinner og menn i
kommunene. Ut fra 12 parametre gis en poengsum som angir hver kommunes likestillingsindeks.
For ytterligere informasjon om disse parametrene, viser vi til faktadelen som følger vedlagt dette
dokumentet. Det skilles mellom 4 kategorier kommuner. Vi har her fordelt kommunene i Vesterålen
i forhold til disse kategoriene:
Mest likestilte kommuner ((0,696-0,776)
1870 Sortland

Skår:
0,723

Middels høy likestilling ((0,671 – 0,695)
1871 Andøy
1851 Lødingen
1866 Hadsel

0,691
0,683
0,678

Middels lav likestilling (0,641 – 0,670)
Ingen kommuner i Vesterålen
Minst likestilte kommuner (0,538 – 0,640)
1867 Bø
1868 Øksnes

0,619
0,601

Vi ser av denne oversikten at Øksnes scorer lavest av alle kommuner i Vesterålen innen likestilling.
Dette kan bl.a ha en sammenheng med at Øksnes har en ensidig næringsstruktur basert på fiskeri- og
havbruksnæringen. Dette er næringer som tradisjonelt har hatt en sterk mannsdominans.
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3.1.4 Sysselsetting
Sysselsetting kan måles etter bosted og arbeidssted. Målt etter bosted ser vi at utviklingen innen
sysselsetting har vært relativt stabil i Øksnes i perioden fra år 2000 til år 2008.
Sysselsetting etter arbeidstakers bostedskommune. År 2000 - 2008.
Relativ utvikling.
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Ut fra pendlingsstrømmene i Vesterålen ser vi at Sortland er en viktig sysselsettingsfaktor også for
Øksnes kommune.

Antall sysselsatte 2008 Bor i kommune:
Arbeider i kommune: Lødingen
Hadsel
Bø
Lødingen
881
6
Hadsel
12
3006
Bø
2
5
Øksnes
1
6
Sortland
36
359
Andøy
3
23

Øksnes
3
37
981
7
71
13

Sortland Andøy
2
20
3
26
290
30
4
27
1
1758
83
5
180
4099
91
6
58
2076

3.1.5 Fiskeri og havbruk.
Fiskeriene har alltid vært en sentral næring for Øksnes, og denne næringen og havbruksnæringen har
gjort Øksnes til en viktig industrikommune i nasjonal målestokk – spesielt innen hvitfisksektoren og
produksjon av fiskefór.
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Vesterålen regionråd har utarbeidet Fiskeripolitiske strategier for Vesterålen (2009). Dette arbeidet
legges til grunn for strategikapitlet.
Fiskeripolitiske strategier for Vesterålen har følgende
Hovedmål:
Vesterålen skal være en av landets viktigste sjømatregioner. Gjennom økt verdiskaping og styrket
konkurranseevne hos etablerte aktører, bidra til etablering av nye aktiviteter basert på de fortrinn
Vesterålen har.
Hovedstrategier:
For å nå målet vil det viktigste tiltaket være å øke markedskompetansen. Dette oppnås gjennom
samarbeid og nettverksbygging mellom fiskeribedriftene i og utenom regionen, og gjennom
målrettet markedsarbeid i den enkelte bedrift.
Når det gjelder tiltaksdelen, viser vi til Fiskeripolitiske strategier for Vesterålen
3.1.6 Samferdsel / infrastruktur.
Vesterålen regionråd har utviklet en samferdselsplan for Vesterålen (2009). Når det gjelder Øksnes
kommune framheves i denne samferdselsplanen;
 Utbedringer på Rv 821.
 Utbedringer av Fv. 935 Myre – Stø
 Opprettholdelse av lokalbåtrutene
 Utbedring av Myre havn. Utvidelse og utdyping av innseilingen til Myre Havn samt bygging
av ny molo til Gjæva. Planlagt gjennomført i perioden 2014 – 2019.
 Utbedring av Stø fiskerihavn.
 Nyksundveien. Viktig kommunal veg i reiselivssammenheng. Bør omklassifiseres til
fylkesveg.
Det vil i tillegg til denne felles planen for Vesterålen være lokale / kommunale prosjekter.
3.1.7 Den verdifulle kystkulturen på Yttersi’a.
A. Øksnes kommune har i samarbeid med Nordland fylkeskommune utarbeidet et prosjekt
”Kystkultur på Yttersida”. Dette er en overordnet utviklingsplan i tre trinn:
•

En detaljert utviklingsplan for Nyksund

•

En overordnet utviklingsplan fra Stø/Langenes til og med Øksnes Vestbygd

•

Se området i sammenheng med Bø kommune og de spennende kulturminnemiljøene
som også finnes der.
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B. Også området Stø / Alsvåg vil ha et særlig fokus når det gjelder kystkultur.
3.1.8 Reiseliv.
Vesterålen Reiseliv har i 2006 utarbeidet en reiselivsplan for Vesterålen. Reiselivsplanen har som sin
ambisjon:

Vesterålen skal være det mest foretrukne, helårlige reisemålet i Nordland kjent for unike
natur og kulturopplevelser.
Gjennom denne planen ønsker Øksnes kommune å prioritere utvikling av tematurisme med basis i
den gamle og nye kystkulturen. Det vil i tillegg til denne felles planen for Vesterålen være lokale /
kommunale prosjekter som utviklingsprosjekter i området Stø-Alsvåg mv.

3.2 Perspektiver – oljeanalysen.
Spørsmålet om olje/gassutvikling i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen er et omstridt tema. I
april 2010 ble miljørapporten for Barentshavet, Lofoten og Vesterålen framlagt. Denne rapporten
skal oppdatere forvaltningsplanen for disse havområdene. Miljørapporten viser at risikoen for utslipp
fra olje- og gassvirksomhet er lavere enn tidligere antatt. Miljørapporten danner grunnlaget for
Regjeringens beslutning om evt å starte arbeidet med konsekvensutredning om oljeutvinning i disse
områdene våren 2010. Arbeidet med en revidert forvaltningsplan for Barentshavet vil sannsynligvis
bli gjennomført innen utgangen av 2010.
Nordland Fylkeskommune har i samarbeid med bl.a. Lofotrådet og Vesterålen regionråd utarbeidet
en rapport: Perspektiver for Lofoten og Vesterålen mot 2025 med og uten petroleumsvirksomhet.
Denne rapporten presenterer to Perspektiver / scenarioer:
 Perspektiver på en utvikling uten petroleumsvirksomhet
 Perspektiver på en utvikling med petroleumsvirksomhet.
Prognoser for befolkningsutvikling og sysselsetting (se kap 3.1.) er basert på forutsetningen; hva
skjer dersom ikke noe skjer. Erfaringene fra andre regioner med petroleumsvirksomhet viser at
ringvirkningene vil være betydelige – spesielt hvis aktiviteten innebærer ilandføring / utvikling av ny
industri.
Nordland fylkeskommune skal nå revidere sin rapport. En eventuell effekt av petroleumsaktivitet
utenfor Vesterålen vil først komme inn mot slutten av denne planperioden (neppe før 2020).
Imidlertid viser all erfaring at det er meget viktig å komme tidlig i gang med forberedelsene – og å
følge utviklingen tett på - for å kunne oppnå positive ringvirkninger av en industrietablering i denne
størrelsesorden.

3.3 Planstatus – øvrige planer.
Vedlagt denne Kommuneplanens langsiktige del følger et planstatusnotat som gjennomgår alle
gjeldende planer for Øksnes kommune (unntatt reguleringsplaner). Dette planstatusnotatet skal
videreutvikles til en kommunal planstrategi j.fr. Plan og Bygningslovens § 10-1. Dette arbeidet må
være gjennomført innen høsten 2012.
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Planstatusnotatet, de planene som omfattes av dette notatet samt videreutvikling av
planstatusnotatet til en kommunal planstrategi, innarbeides i strategidelen av denne
kommuneplanens samfunnsdel.

4 Verdier og Visjon. Øksnes
i 2025
Verdier og Visjon skal være
gjennomgående fram til 2025.
Hva er verdi og visjon?
Kort sagt kan verdier defineres som Det vi
står for i Øksnes. Visjonen skal være en
kort, slagordfattet ”ledestjerne” som eies,
huskes og gjenkjennes av befolkningen i
Øksnes – noe som gir en positiv inspirasjon
til utvikling. Visjonen er den drømmen om noe bedre som driver oss videre.
Kittelsens maleri Langt, langt borte saa han noget lyse og glitre (1900) kan illustrere dette. Den
fattige nordmannen i år 1900 bærer på sine verdier (kultur, kunnskap og sine evner). Det som driver
han videre er drømmen om – og lengselen til – velstand og trygghet for morgendagen. I dag – 110 år
senere – har vi kommet fram til Soria Moria Slott. Hvilke verdier er viktige i dag – hvor går ferden
videre?

4.1 Verdier. Dette står vi for i Øksnes.
Bygdedyret bør tas sammen med janteloven og senkes i havet!
Det som etter bygdemøtene i 2006 og etter prosessen i 2010 står fram som tydelige verdier i Øksnes
er;

Verdier i Øksnes:
Dugnadsånden / frivilligheten
Folk bryr seg
Kystkultur - kystnatur
Levende kystsamfunn
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4.2 Visjonen – Øksnes mot år 2025.
Under bygdemøtene i 2006 stilte man spørsmålet; Hva kjennetegner Øksnes kommune som samfunn
i år 2025? Fra bygdene kom det inn en rekke svar. Felles for alle disse svarene er en positiv holdning
og et positivt syn på framtida i Øksnes.
Under prosessen i 2010 ble befolkningen i Øksnes utfordret til å forme en visjon for Øksnes fram til
2010. Det har ikke kommet inn mange svar her. Under prosessen i 2010 er det avholdt møter der
det har kommet innspill til visjon for Øksnes.
Visjonen for Øksnes kommune som organisasjon er; En god kommune å bo i – en god kommune å
jobbe i. Trivsel, Trygghet, Tilhørighet, Tillit. Vil gi gode tjenester levert med humør.
Uavhengig av planprosessen er det i Øksnes (Nyksund, august 2009) tatt initiativ til en organisasjon /
et nettverk som heter Vi vil Øksnes.
I prosessen noterer vi flere gode forslag til Visjon for Øksnes fram mot år 2025:
 Vi vil Øksnes
 Sammen skaper vi Øksnes
 Øksnes – for flere
 Stolt, trygg og levedyktig
 Øksnes vil leve av havet og leve nær havet
 Øksnes vil være den beste kystkommunen i Nordområdet.
 Rent Hav! (Bøks as)
Visjon for Øksnes fram mot 2025:

Visjon. Øksnes mot 2025:

Øksnes – for flere!
Denne visjonen tar fatt i følgende problemstillinger fra Faktadelen, og peker framover på hvordan
Øksnes kan få det bedre:
 Befolkningsutviklingen – spesielt blant unge
 Likestilling
 Sysselsetting
17

 Levende kultur
Visjonen er positiv og utviklingsrettet.
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5 Mål for Øksnes kommune
Dette kapitlet tas opp til revisjon i hver valgperiode (4 år).
En god målformulering skal kunne oppfylle 5 krav;
 Målet må kunne defineres konkret
 Målet må værer målbart
 Målet må være oppnåelig
 Målet må være realistisk
 Målet må være tidsbestemt.
Visjonen angir en ”bred” oppfatning av framtiden.
Målformuleringen angir at man har bestemt seg for retningen og hva man ønsker å oppnå.
For å kunne konkretisere visjonen foran, utvikles ett overordnet mål for utviklingen i Øksnes fram
mot 2025 ut fra de kravene som er nevnt foran. Dette målet kan – dersom Øksnes kommune ønsker
det – revideres eksempelvis i hver valgperiode (4. år).
Det er i planprosessen fra 2006 og fram til nå kommet fram mange gode forslag på mål for Øksnes
kommune. Fellestrekk for disse målene er at de retter et positivt fokus på;
 Kompetanse
 Utvikling av nye næringer / arbeidsplasser
 Befolkningsutvikling – spesielt blant ungdom
 Utvikling gjennom levende kystkultur
Kommuneplanens samfunnsdel legger følgende mål for Øksnes kommune:
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Overordnet mål. Øksnes 2025:

Øksnes skal i 2025 framstå som et ledende fiskeriog industrisamfunn i Nordområdet.
 Innovasjon og nytenking basert på kunnskap.
 Positiv befolkningsutvikling.
Delmål:
1. Øksnes kommune skal bidra til å tilrettelegge for 5% vekst i antall
arbeidsplasser innenfor eksisterende og nye næringer.
2. Øksnes kommune skal arbeide aktivt for å øke folketallet med 3% i
perioden.
3. Øksnes kommune skal bidra til å heve det formelle
kompetansenivået til gjennomsnittet for Vesterålen.
4. Øksnes kommune skal initiere utviklingsprosjekt som kan bidra til
ny næringsutvikling, bedre service og tjenestetilbud og
tilbakeflytting.
5. Øksnes kommune skal bidra til at bygdenes potensial som et godt
oppvekststed tas i bruk for å videreutvikle Øksnessamfunnet.
6. Øksnes kommune skal sørge for at befolkningen gis trygghet i alle
livsfaser.
7. Kultur, idrett, næringsutvikling og identitetsbygging skal være
samfunnslimet i Øksnes – kultur, idrett og næringsutvikling skal gå
hånd i hånd.
8. Øksnes skal være et likestilt samfunn der begge kjønn har
mulighet for yrkesaktivitet og aktiv deltakelse i
samfunnsutviklingen.
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6 Strategier, Samarbeidsaktører og Handlinger.
Strategier tas opp til revisjon i valgperioden (hvert 4. år). Handlinger revideres årlig.
Strategier er de veivalgene /
retningene som Øksnes velger for å
kunne nå målet (foran). Til hver
strategi kan det knyttes delmål og
Innsatsområder som konkretiserer
strategien og som gir strategien et
innhold.
I valg av strategier er det viktig å
tenke allianser og
samarbeidsaktører; hvem vil Øksnes
samarbeide med for å oppnå det
Øksnes vil?
Det vises til Forpliktende plan /
Økonomiplan 2010 – 2013 for Øksnes kommune (kap 1.4.4.). Øksnes kommune er inne i en situasjon
der drifts- og investeringskostnader må reduseres, og dette får innvirkning på de aktiviteter som
iverksettes som følge av Kommuneplanens samfunnsdel. I situasjonen fram mot år 2013 er det
meget viktig å se nye aktiviteter i samarbeid med eksterne aktører og eksterne
finansieringsmuligheter.
For å oppnå målet velger Øksnes kommunen følgende 9 strategier:

 Strategi 1: Kunnskap. Tilbakestrøm til Golfstrømmens rike!
 Strategi 2: Kultur – attraksjon – opplevelse
 Strategi 3: Industri, Fiskeri, havbruk og gjenvinning.
 Strategi 4: Myre havn. Infrastruktur
 Strategi 5: Likestilling
 Strategi 6: Stedsutvikling
 Strategi 7: Miljøperspektiv
 Strategi 8: Trygghet / aktivitet / god helse
 Strategi 9: Kommunal planstrategi.
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6.1 Strategi 1: Kunnskap. Tilbakestrøm til Golfstrømmens rike!
Hensikten med denne strategien er å gripe fatt i utfordringer knyttet til;
 Ungdom
 Kompetanse og
 Omdømme / Fremsnakking / Identitetsbygging.
Delmål: Øksnes skal fram mot 2025 prioritere fokus på ungdom, kunnskap og omdømme for å kunne
nå målet om 5% vekst i antall arbeidsplasser, og å nå målet om heving av det formelle
kompetansenivået.

Plantema:

Samarbeidsaktører:

Ungdom

BØKS AS

Handlinger:
-

Bearbeiding av ideer fra
Framtidsverksted 2010.
Hvordan kan vi gjøre Øksnes
til Norges beste sted å bo?

-

Etablere et ungdomsråd i
Øksnes. Et rådgivende utvalg
som skal gi råd til kommunen i
forbindelse med
gjennomføringen av
Kommuneplanens
samfunnsdel.

-

Etablere elevbedrifter ved
Ungdomsskolene

-

Tilbakestrøms-tiltak rettet
mot studenter fra Bø og
Øksnes i Oslo, Tromsø,
Trondheim.

Ungdom fra Øksnes
Øksnes kommune
Arbeidslivsfag i skolen –
forsøkskommune i Øksnes.
Vesterålen regionråd

FoU / Kompetanse - kunnskap

Nordland fylkeskommune

-

Utvikling av et
kunnskapssenter /
studiesenter i Øksnes
innrettet mot fiskeri- og
industriaktivitet i Øksnes.

-

Arbeide for at flere
forskningsmiljøer etableres i
Øksnes

-

Arbeide for å sikre en
økonomisk grunnfinansiering
av Vesterålen Fiskeripark AS.

-

Etablere den marine
videregående skole i Øksnes
kommune

-

Etablere Vesterålen
kompetanse

Industriaktører i Myre havn og
Alsvåg.
Vesterålen Fiskeripark AS
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Omdømme / Fremsnakking /
Identitetsbygging

Vi Vil Øksnes

-

Nordland fylkeskommune,
stedsutvikling

Iverksette et
Fremsnakkingsprosjekt /
Omdømmeprosjekt i Bø og
Øksnes.

BØKS AS

6.1.1 Gjennomføring:
Øksnes kommune og samarbeidsaktører vil utvikle prosjekter som skal realisere de plantema som er
nevnt foran.

6.2 Strategi 2: Kultur – attraksjon – opplevelse
Hensikt: Yttersida i Øksnes og Bø er et fremragende eksempel på levende kystkultur med
kulturminner sammenhengene fra steinalderen og fram til i dag. I reiselivssammenheng er dette
kystens uslepne diamant.
Delmål; Målet med denne satsingen er å foredle og levendegjøre kystkulturen til en anerkjent
attraksjon og opplevelse i løpet av planperioden. Dette for å realisere målet om 5% vekst i antall
arbeidsplasser og å bruke kultur som samfunnslim i Øksnes.

Plantema:

Samarbeidsaktører:

Handlinger:

Institusjonsutvikling

Øksnes kommune

-

Utvikling av kulturskolen som
lokalt ressurssenter

-

Utvikling av bibliotek som
kunnskapsarena og formidler.

-

Etablere en
sammenhengende
opplevelsesrute fra
Stø/Langenes – Nyksund via
Øksnes vestbygd til Bø.

-

Bidra til å realisere
reiselivsprosjekter i området
Stø – Alsvåg.

-

Realisere en
grunderopplæring for
reiselivsaktører i Øksnes i
samarbeid med Innovasjon
Norge. ”Folk har lyst – men
våger vi spranget”

-

Videreutvikle Nyksund som
attraksjon og senter for kultur

Nordland fylkeskommune
Frivillige lag og foreninger
Reiseliv

Vesterålen Reiseliv / BØKS AS.
Prosjekt; Den verdifulle
kystkulturen.
Prosjekter i Øksnes

Nyksund

Vesterålen Reiseliv / beboere i
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Nyksund
Den verdifulle kystkulturen

Nordland fylkeskommune

og opplevelser.
-

Gjennomføre prosjektet ”Den
verdifulle kystkulturen i
Øksnes – Kystkultur på
yttersia.

6.2.1 Gjennomføring:
Øksnes kommune og samarbeidsaktører vil utvikle prosjekter som skal realisere de plantema som er
nevnt foran.

6.3 Strategi 3: Industri, Fiskeri, havbruk og gjenvinning.
Hensikt: Øksnes er en av landets fremste industrikommuner basert på fiskeri, havbruk,
forproduksjon og gjenvinning av biprodukter fra fiskeri- og havbruksnæringen. Sammen med
funksjonelle fiskerihavner er dette – og vil fortsatt være den viktigste driveren for samfunnsutvikling i
Øksnes. Gjennom aktiviteten innen marin sektor er Øksnes en internasjonal aktør.
Delmål; Utvikle Nordområdets ledende industrikommune basert på fisk, havbruk og gjenvinning av
biprodukter for å oppnå målet om 5% vekst i antall arbeidsplasser.

Plantema:

Samarbeidsaktører:

Handlinger:

Fiskeri / Fiskeindustri

Vesterålen Fiskeripark AS

-

Gjennomføre tiltak i
Fiskeripolitiske strategier for
Vesterålen.

-

Etablere et serviceanlegg for
mellomstor fiskeflåte.

-

Etablere areal for salting /
tørking av fisk.

-

Etablere / avklare areal for
ekspansjon av industri og
infrastruktur tilknyttet
industri.

-

Iverksette initiativ for
etablering av pelagisk
industri.

-

Bidra til å etablere et
eksportselskap for
fiskerinæringa – etablere en
merkevare.

Vesterålen Regionråd
Innovasjon Norge
Nordland fylkeskommune
Fiskeri/havbruksbedrifter –
eksportrelaterte bedrifter
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Havbruk

Havbruksnæringa i Øksnes /
Øksnes kommune /
nabokommuner

-

Ny arealplan for Øksnes med
særlig fokus på oppgradering
av kystsoneplanen.
Tilrettelegging for
havbruksnæringen.

-

Kompetanseutvikling –
oppdrett av torsk.

-

Tilrettelegge for etablering av
ventemerder i tilknytning til
industri.

Næringsaktører.
Vesterålen Fiskeripark AS

Biprodukter / Marin
Bioprospektering

Fiskeriparken / Universitetet i
Tromsø / andre FoU-miljø.

-

Videreutvikle aktiviteter for
industriell produksjon basert
på marine biprodukter /
Marin bioprospektering.

Landbruk

Øksnes kommune. Landbrukets
organisasjoner

-

Utvikle en beitebruksplan for
Øksnes kommune

Petrostrategi

Bøks AS

-

Utvikle et framtidsbilde for
landbruket basert på
produksjon av kjøtt (storfe,
sau), reiseliv og
nisjeproduksjon.

Øksnes kommune

-

Utvikling av en petrostrategi
med / uten oljevirksomhet
utenfor Vesterålen.

-

i samarbeid med
industribedriftene i Øksnes
legge til rette for bedre
integrering for
arbeidsinnvandrere samt
etablere tilbud om målrettet
språkopplæring

Nordland fylkeskommune
Industri generelt

Industribedrifter
Nordland fylkeskommune
Øksnes kommune

6.3.1 Gjennomføring:
Øksnes kommune og samarbeidsaktører vil utvikle prosjekter som skal realisere de plantema som er
nevnt foran.

6.4 Strategi 4: Myre havn. Infrastruktur
Hensikt: Myre havn er en viktig motor for samfunnsutviklingen i Øksnes
Delmål; Utvikle Myre havn til en av Nordområdets mest foretrukne fiskerihavner for landing av fisk.
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Plantema:

Samarbeidsaktører:

Handlinger:

Myre havn

Kystverket.

-

Oppgradering av
innseilingsforholdene i Myre
havn, ny molo

-

Utnyttelse av spillvarme fra
industri j.fr. Klima- og
energiplanen til foredling av
fiskeriprodukter.

Næringsaktører i Myre havn

-

Etabler et forum for
bedriftsutvikling i Myre havn.

Nordland fylkeskommune,

-

Konkretisering av idéer vedr
mulig utvikling i og omkring
Oppmyrebogen.

-

Klarlegge oljeselskapenes
kravspesifikasjon til en
oljebase.

Nordland fylkeskommune
Kyst- og fiskeridepartementet
Vesterålskraft

Ny havn / Oljebase
Oppmyrebogen

Vesterålen regionråd
Interessenter i Øksnes

Eiendomsutvikling (Havnegt 1).

Havnegt 1. Øksnes kommune

-

Beslutning om utnyttelse av
arealene i Havnegt. 1.

6.4.1 Gjennomføring:
Øksnes kommune og samarbeidsaktører vil utvikle prosjekter som skal realisere de plantema som er
nevnt foran.
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6.5 Strategi 5: Likestilling
Hensikt: Øksnes har en lav score på likestilling, noe som kan ha sin forklaring i at hovednæringa
gjennom svært lang tid har vært basert på fiskeri. Fiskeri er tradisjonelt en meget mannsdominert
næring.
Delmål; Øksnes skal minimum ligge på gjennomsnittet av likestillingsindeksen for Norge.

Plantema:

Samarbeidsaktører:

Handlinger:

Likestilling

Mikkelsdatter Forum.

-

Utarbeide en strategiplan for
likestilling

-

Gjennomføre
lederutviklingsprogram for
kvinner

-

Realisere en
grunderopplæring for kvinner
i Øksnes i samarbeid med
Innovasjon Norge. (se også
strategi 6.2.)

-

Iverksette en prosess som får
kvinner til å engasjere seg
mer i politisk arbeid og
samfunnsarbeid.

-

Utvikle tiltak for å integrere
innvandrere, tilflyttere og
tilbakevendere.

Tøttene

Samfunnsdeltakelse

Organisasjoner
Politiske partier

Mangfold

Øksnes kommune
Frivillighetssentralen
Nordland fylkeskommune

6.5.1 Gjennomføring:
Øksnes kommune og samarbeidsaktører vil utvikle prosjekter som skal realisere de plantema som er
nevnt foran.
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6.6 Strategi 6: Stedsutvikling
Hensikt: Oppnå befolkningsstabilisering gjennom levende bygdesamfunn.
Delmål; Øksnes kommune skal stimulere til levende og robuste bygdesamfunn.

Plantema:

Samarbeidsaktører:

Handlinger:

Befolkningsutvikling

Bygderåd / velforeninger

-

Etablere kontakt / oppfølging
av pendlere

-

Gjennomføre prosjektet
”aktive valg – et godt
oppvekstmiljø”

-

Flyktninger som viktig ressurs
for Øksnes

-

Velkomstpakker for tilflyttere

-

Iverksette
stedsutviklingsprosjekter
gjennom LUK og BOLYST 2010

-

Etablere en prøveordning
med bestillingsdrosjer.

-

Videreutvikle
bygdeutviklingsprosjekt i
Alsvåg

-

Kartlegge initiativ og hjelpe
etablerere i utviklingsfasen
mot ny bedrift.

-

Utvikle minst ett prosjekt
gjennom
bygdeutviklingsmidlene.

Utflyttede Øksnesfjæringer
BØKS AS
Øksnes næringsforening
Frivillighetssentralen

Stedsutvikling i bygdene

Nordland fylkeskommune
Grenderåd
Velforeninger
Øksnes frivillighetssentral

Næringsutvikling i bygdene

Grendeutvalg
Bedrifter

Livskraftige småbygdesamfunn

Mikkelsdatter Forum
Øksnes kommune
Nordland fylkeskommune
Innovasjon Norge

6.6.1 Gjennomføring:
Øksnes kommune og samarbeidsaktører vil utvikle prosjekter som skal realisere de plantema som er
nevnt foran.
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6.7 Strategi 7: Miljøperspektiv
Hensikt: Ivaretakelse av miljøet på alle plan, slik at en ivaretar en bærekraftig utvikling både lokalt og
globalt.

Plantema:
Miljøperspektiv

Samarbeidsaktører:

Handlinger:

-

-

Utvikle næringer på land og
sjø slik at de ivaretar en
bærekraftig utvikling både
lokalt og globalt

-

Tiltak for å ivareta
skogspleie/avskoging

-

Legge grunnlag gjennom
matproduksjon på alle felt for
at bedrifter og andre kan
produsere ren mat

-

Ivaretakelse av miljøet ved at
en hele tiden søker å redusere
utslipp og bruk av energi

-

Miljøperspektivet må legges
vekt på ved innkjøp av varer
og tjenester

-

Det henvises for øvrig til
Klima-og energiplanen

Nordland fylkeskommune
Fylkesmannen i Nordland
Næringsaktører – lag og
foreninger i kommunen

6.7.1 Gjennomføring:
Øksnes kommune og samarbeidsaktører vil utvikle prosjekter som skal realisere de plantema som er
nevnt foran.
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6.8 Strategi 8: Trygghet / aktivitet / god helse.
Hensikt: Det gode liv i Øksnes.
Delmål; Innbyggerne i Øksnes skal ivaretas og gis omsorg i alle livets faser. Folkehelseaspektet skal
ivaretas ved tilrettelegging for aktivitet og en sunn livsstil.

Plantema:

Samarbeidsaktører:

Handlinger:

Møteplasser

Øksnes eldreråd

-

Bygdecafeer

Pensjonistforeninger

-

Eldresenter

Grenderåd / velforeninger

-

Kulturarrangement

Øksnes eldreråd

-

Tilrettelegge for å bo hjemme
eller i en omsorgsbolig.

-

Initiere et folkehelseprosjekt i
Øksnes (j.fr.
Samhandlingsreformen)

-

Aktivitet gjennom
frivillighetsarbeid

-

Besøkstjeneste – ta vare på
hverandre.

-

Tilrettelegging av
friluftsområder i Øksnes.

-

Seniorer som ressurs.
Utvikling av en seniorpolitikk
for Øksnes.

-

Utvikle handlingsplan for økt
tilgjengelighet gjennom
universell utforming for å
bedre tilgjengeligheten for
alle med fokus på personer
med nedsatt funksjonsevne.
Dette inkluderer
funksjonsnedsettelser knyttet

Trygghet

Pensjonistforeninger
Grenderåd / velforeninger
Folkehelse

Øksnes eldreråd
Pensjonistforeninger
Grenderåd / velforeninger
Frivillighetssentralen

De eldre som ressurs

Øksnes eldreråd
Pensjonistforeninger
Grenderåd / velforeninger
Frivillighetssentralen

Friluftsliv

Øksnes kommune
Nordland fylkeskommune
Frivillige lag og foreninger

Seniorpolitikk. ”Vi tar
eldrebølgen!”

Øksnes eldreråd
Frivillighetssentralen

Tilgjengelighet gjennom universell
utforming med fokus på personer
med nedsatt funksjonsevne

Rådmannen får fullmakt til å
foreslå samarbeidsaktører
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til syn, hørsel, bevegelse,
forståelse og følsomhet for
miljøpåvirkning.

6.8.1 Gjennomføring:
Øksnes kommune og samarbeidsaktører vil utvikle prosjekter som skal realisere de plantema som er
nevnt foran.

6.9 Strategi 9: Kommunal Planstrategi
Til kommuneplanens samfunnsdel er det utviklet et notat som viser planstatus i Øksnes pr januar
2010. Dette notatet oppsummerer følgende gjeldende planer for Øksnes:
Kultur:
 Kommunedelplan Kultur 1995 – 98
 Kommunedelplan for lokale kulturbygg 2002 – 2005
 Kommunedelplan for ”Fysisk aktivitet og naturopplevelser” 2006 – 2009
Næring/miljø:
 Kommunedelplan: Energi- og klimaplan for Bø og Øksnes kommuner i Vesterålen,
Nordland fylke. Strategisk del. Øksnes kommune.
 Kommunedelplan for Myre havn
 Nærings- og miljøvirkemidlene i landbruket ”Strategisk plan for Lofoten og
Vesterålen 2005 – 2008
 Reiselivsplan for Vesterålen 2006 – 2010
Helse- og sosial:
 Helse- og sosialplan for Øksnes kommune 1991 - 1994
 Rullert handlingsplan for psykisk helse 2007 – 2010
 Boligsosial handlingsplan
 Plan for lindring og omsorg Øksnes kommune 2008 – 2010
Kriseledelse:
 Plan for kommunal kriseledelse
Skole:
 Skolebruksplan for Øksnes 2001 – 2004/2004 – 2008
Arealplaner:
 Kommuneplan for Øksnes, Kommuneplanens arealdel for perioden 1996 – 2006
 Kystsoneplan for Øksnes – Kommunedelplan for Øksnes kystområder 1992
Annet:
 Andre plandokumenter/prosjekt:
o Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013
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o Fiskeripolitiske strategier for Vesterålen/Status for viktige utviklingstrekk for
fiskeriene i Vesterålen, høsten 2009
o Prosjektet Havbruksplan for Øksnes, 2001
o Forstudie Samferdselsplan for Vesterålen, mai 2008
o Strategisk næringsplan for Vesterålen 2006 - 2010

Dette notatet danner grunnlaget for en kommunal planstrategi etter Plan- og bygningslovens § 10-1.
Delmål; Øksnes kommune vil i løpet av 2010-2011 utvikle en kommunal planstrategi etter PBL § 10-1
for å ta beslutning om hvilke planer som skal videreføres / avsluttes.

Plantema:

Samarbeidsaktører:

Handlinger:

Utvikling av kommunal
planstrategi

Øksnes kommune

-

Ferdigstille en kommunal planstrategi
innen fristen høsten 2012.

Planarbeid

Øksnes kommune

-

Kystsoneplan – arealdelen skal
oppgraderes.

-

Ny plan for helse- og sosial sluttføres.

-

Planarbeid innen skole og barnehage
sluttføres

-

Rusmiddelpolitisk handlingsplan
utarbeides.

-

Kommuneplanens arealdel med bygdeutviklingsperspektivet prioriteres.

-

Arealpolitiske retningslinjer utarbeides.

-

Kommuneplanens arealdel og
kommuneplanens samfunnsdel kan
gjerne sees i en sammenheng.

-

Tilrettelegging for økt boligbygging

6.9.1 Gjennomføring:
Øksnes kommune vil iverksette / sluttføre planarbeid som følge av kommunal planstrategi innen
plantema planarbeid. Øksnes ønsker korte planer med fokus på strategier og tiltak.
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6.10 Sammenhengen mellom Kommuneplanens samfunnsdel –
Handlingsdelen og Økonomiplanen.
I Plan og bygningslovens § 11-1 4 avsnitt er det gitt at:
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire
påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplan etter kommunelovens §44 kan inngå i
handlingsdelen.
Etter dette kan økonomiplanen inngå i handlingsplanen eller kommunen kan velge at Handlingsdelen
og Økonomiplanen er en og samme plan. Det viktigste her er at økonomiplanen gir en
budsjettmessig dekning av de handlingene som gjennomføres og at disse planene settes inn i en
sammenheng.

Handlingsdel = Økonomiplan
Økonomiplanen kan inngå i Handlingsdelen.
Budsjett = finansiering av tiltak

7 Evaluering.
Kommuneplanens samfunnsdel evalueres i forbindelse med utarbeidelse av kommunal planstrategi
første gang i 2015 / 2016.
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8 Vedlegg
Følgende dokumenter vedlegges kommuneplanens Samfunnsdel:

8.1 Kommuneplanens samfunnsdel. 2010 – 2025. Faktadel.
Ståstedsanalyse: Felles virkelighetsforståelse.
8.2 Kommuneplanens samfunnsdel Øksnes kommune – notat planstatus
etter møte i styringsgruppen 14.01.2010.
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