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Hva er Kommuneplan?
Kommuneplan er overordnet styringsverktøy for
utvikling og drift av kommunen
Norske kommuner er forpliktet til å ha planer for det som skal
skje i kommunen, og for driften av kommunens virksomhet.
Kommuneloven og Plan og Bygningsloven gir anvisninger på
hvilke planer kommunene er forpliktet til å ha.
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Figur: Kommuneplanprosessen, fra veileder utgitt av Miljøverndepartementet

Kommuneplanen består av:
•

Samfunnsdel, som er en overordnet strategiplan

•

Arealdel, som angir hvordan arealbruken i
kommunen skal være

•

Handlingsdel eller økonomiplan som angir
prioriteringer utifra strategiene i samfunnsdelen

Arbeidet med Samfunnsdelen baserer seg på tre typer input:
1. Føringer fra statlige og fylkeskommunale myndigheter
2. Oppdatert kunnskap om lokalsamfunnet
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3. Innspill som kommer under medvirkning fra hele
befolkningen.
En revisjon av Samfunnsdelen innebærer i praksis en helt ny
plan, der disse tre typene input styrer resultatet.
Den endelige planen skal vedtas av det nye kommunestyret
som velges høsten 2019, slik at innholdet til slutt vil være
avhengig av politiske avveininger.

Hva er hensikten med samfunnsdelen?
Samfunnsdelen legger føringer for den langsiktige
utviklingen i kommunen
Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer,
mål og strategier for Øksnessamfunnet som helhet og
kommunen som organisasjon.
Planen skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne
mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet
og ved samhandling med private og andre offentlige
organer.
I henhold til føringer fra stat og fylkeskommune skal
planen legge til rette for en bærekraftig og
helsefremmende utvikling i kommunen.

Tema som skal behandles i
samfunnsdelen
Kommunestyret i Øksnes vedtok Planprogram for
samfunnsdelen 5. februar 2019. I planprogrammet er det
listet opp 11 tema som skal behandles i samfunnsdelen:
1. Befolkningsutvikling
2. Verdiskapning og næringsliv
3. Oppvekst
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4. Kultur, idrett og friluftsliv
5. Et inkluderende samfunn
6. Helse og livskvalitet
7. Bærekraftig utvikling, klima og energi
8. Transport, kommunikasjon og infrastruktur
9. Beredskapshensyn og samfunnssikkerhet
10. Regional og nasjonal posisjonering
11. Arealpolitikk
Arbeidet med utvikling av samfunnsdelen gjøres av en
kommunal arbeidsgruppe nedsatt av rådmannen:
Janne Kankaala – kommunalsjef teknisk
Lisa Steen Evensen – næringskonsulent
Kari Gaarder – folkehelsekoordinator
Nina Myrland – arealplanlegger
Svein Erik Tøien – prosjektleder

Medvirkning fra befolkningen
Kommunen trenger aktiv medvirkning fra hele
befolkningen for å få fram gode planer
For å få gode innspill og skape en arena både for å tenke
over dagens situasjon og ha vyer for fremtiden, planlegges
det to større folkemøter/workshops. Workshopene får to
hovedtema, som til sammen skal favne alle temaene i
planprogrammet.
Hovedtema 1: «Folk og framtid i Øksnes» - workshop 25.
mai 2019
(Inkluderer undertemaene 1 Befolkningsutvikling, 3
Oppvekst, 4 Kultur, idrett og friluftsliv, 5 Et inkluderende
samfunn, 6 Helse og livskvalitet, og 11 Arealpolitikk.)
Til å delta inviteres lag og foreninger, frivillige organisasjoner,
politiske organer og partier, samt hele befolkningen.
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Hovedtema 2: «Næringsliv, klima og energi» - workshop
12. juni 2019
(Inkluderer undertemaene 2 Verdiskapning og næringsliv, 7
Bærekraftig utvikling, klima og energi, 8 Transport,
kommunikasjon og infrastruktur, 9 Beredskapshensyn og
samfunnssikkerhet, 10 Regional og nasjonal posisjonering,
11 Arealpolitikk.)
Til å delta inviteres næringsaktører, miljøorganisasjoner,
politiske organer og partier, samt hele befolkningen.
I tillegg vil det bli holdt innspillskafeer og gjestebud for mindre
grupper i befolkningen, og spørreundersøkelser rettet mot
noen grupper.
Barn og unge vil involveres gjennom egne aktiviteter på
skolene.
Det vil legges til rette for at alle som har innspill til
planarbeidet kan gi disse på ulike måter direkte til
kommunen:
-

Kommunetorget har beredskap på å ta i mot innspill i
åpningstidene.

-

Prosjektleder eller medlemmer av arbeidsgruppen blir
tilgjengelig i kommunens lobby i perioder etter hver
workshop, for direkte innspill eller svar på spørsmål.
Tider blir annonsert på kommunens hjemmeside og
på Facebook.

-

Det vil være åpent for å gi innspill til planarbeidet på
kommunens Facebook-side i perioden frem til 15. juli
2019.

-

Innspill og spørsmål kan også sendes direkte til
arbeidsgruppen, ved disse to personene:
o

Prosjektleder Svein Erik Tøien, epost
svein.toien@oksnes.kommune.no
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o

Næringskonsulent Lisa Steen Evensen, epost
Lisa.Evensen@oksnes.kommune.no

Det videre arbeidet med planen
Selve planen vil utarbeides i nært samarbeid mellom
administrasjon og politikere
Arbeidsgruppen vil oppsummere resultatene av
medvirkningsprosessen, og kommunestyre og politikere vil
inviteres til å foreslå prioriteringer innenfor de ulike temaene.
Basert på dette blir det laget et planutkast, som sendes ut på
høring.
I høringsperioden (6 uker) vil de instanser som kommunen er
pliktig til å høre på få planen til gjennomsyn – bl.a.
fylkeskommunen, flere departementer og diverse
interesseorganisasjoner. I tillegg vil alle i lokalsamfunnet ha
anledning til å kommentere planutkastet.
Når høringsfristen er utløpt, vil arbeidsgruppen vurdere og
innarbeide de innkomne kommentarene, og gjøre planen klar
for endelig politisk behandling. Det nye kommunestyret som
velges høsten 2019 vil vedta planen, og vil også få ansvaret
for å sette tiltakene som planen anviser ut i livet.
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Planen er vedtatt – og hva så?
Planen vil danne grunnlag for langsiktig økonomiplan og
arealplan
Når planen er vedtatt, vil den være en støtte for de valg
kommunen skal gjøre, bl.a. i driften av kommunale tjenester,
samarbeid med private og ideelle aktører om tiltak innenfor
kultur og idrett, tilrettelegging for næringsdrift, håndtering av
miljøspørsmål osv.
Mange av prioriteringene som gjøres i samfunnsdelen vil
nedfelles i kommunens økonomiplan, som gjelder for en 4års periode og er grunnlag for kommunens årlige budsjetter i
denne perioden.
Samfunnsdelen er også grunnlag for Arealdelen som nå skal
utarbeides – planprosessen vil starte rundt årsskiftet 20192020.
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