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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

 

Plandelen i den nye plan- og bygningsloven trådde i kraft 1. juli 2009. Kommunal planstrategi erstatter 

det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som tidligere gjaldt i følge plan- og 

bygningslov (PBL 1985).  Med lovendringen 2009 ble det krav om kommunal planstrategi innført som 

et nytt verktøy. Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta 

stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Formålet med en planstrategi er at 

vurdere å vise hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp med, eller videreføre for å legge til rette 

for ønskelig utvikling i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Kommunal planstrategi – et verktøy for planlegging 

Kommunal planstrategi skal vurdere framtidige, interne og eksterne utfordringer og utviklingstrekk 

som kan få betydning for kommunenes strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling. Planstrategien er 

et egnet verktøy for å vurdere kommunedelplaner, tema- og sektor(fag)planer. Den kommunale 

planstrategien er ikke en plan, men er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen 

direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere og derved kan det ikke fremmes innsigelse mot 

kommunal planstrategi. Av konkrete oppgaver skal planstrategien vurdere planbehov i henhold til: 

 langsiktig arealplanlegging 

 miljøutfordringer 

 kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden 

 

For å sikre en hensiktsmessig planlegging bør planstrategiene brukes aktivt som et arbeidsverktøy for 

at synliggjøre de viktigste utfordringene for regional og lokal utvikling. Det er opp til hver enkelt 

kommune i hvilken grad det skal legges opp til bred medvirkning og allmenn debatt rundt arbeidet 

med planstrategien men. De eneste kravene som stilles er at man skal innhente synspunkter fra 

Planstrategi er et lovbestemt arbeid etter plan- og bygningsloven § 10-1 heter det blant annet: 

 Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 

drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 

valgperioden.  

 Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 

allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 

offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

 Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 

denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 

herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 

valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  

 Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 

oppstart av arbeidet med kommuneplanen 
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nabokommuner og statlige og regionale organer, samt at forslag til vedtak av planstrategien skal 

offentliggjøres minst 30 dager i forkant av endelig behandling i kommunestyret. Dette er en fordel 

som gir alle interesserte en mulighet til at gi innspill før sluttbehandling. 

I all hovedsak er det opp til den enkelte kommune å beslutte planstrategiens struktur, omfang, innhold 

og fokusområder men plan- og bygningsloven legger noe retningslinjer for innholdet i planstrategien:  

 av konkrete oppgaver skal planstrategien vurdere planbehov i henhold til samfunnsmessige 

utfordringer, kommunens eget behov (PBL § 10-1) 

 regionen i helhet (PBL 1 § 7-1) 

 interkommunalt plansamarbeid (PBL § 9-1). 

Det er imidlertid et minimumskrav at planstrategien tar stilling til om kommuneplanen skal revideres i 

kommunestyreperioden.  

 

År 2012 tredde folkehelseloven i kraft og med den ble det en sterkere sammenkobling av folkehelse 

og planstrategi. Dette betyr blant annet at kommunen skal utarbeide en skriftlig oversikt over 

helsetilstanden til kommunens innbyggere, og at dette arbeid, «Oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer i Leirfjord kommune», som planstrategien skal utgå ifra. Arbeidet med kommunal 

planstrategi skal bygge på oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen i en 

folkehelseoversikt, og det er viktig at denne oversikt er utarbeidet før arbeidet med kommunal 

planstrategi igangsettes. Folkehelseoversikten fremstiller et grunnlag for arbeidet med hvilke 

prioriteringer kommunen skal gjøre under valgperioden 2015-2019. Prioriteringer framgår av 

planstrategien, som skal være knyttet til en handlingsplan og økonomiplan.  

1.3 Plansystemets hierarki 

Et gjennomtenkt plansystem er viktig for å sikre hensiktsmessig gjennomføring av vedtatte 

kommunale målsettinger. Noen planer skal danne overordnede målsettinger og strategier, og andre 

planer skal vise hvordan målsettingene kan oppfylles.  

Kommuneplanen er kommunenes sektorovergripende, overordnete styringsdokument som gir 

rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Den definerer 

kommunens visjoner og verdier, samt langsiktige mål og strategier knyttet til handlings- og 

økonomidel, som revideres årlig med prioriteringer. Kommuneplanen er oppdelt i samfunns- og 

arealdel og ses i et 12-års perspektiv. 

Kommunedelplan er planer for bestemte områder-arealbruk, temaer eller virksomhetsområder og skal 

ha en fireårig handlingsdel som rulleres årlig. Kommunedelplaner må følge plan- og bygningslovens 

krav om planprogram, medvirkning, høringsperiode og handlingsdel. En kommunedelplan om areal 

har samme juridiske virkning som en kommuneplan.  

Handlingsdel med økonomiplanen revideres årlig og tildeles årlig ressurser i årsbudsjett for 

gjennomføring av tiltak innenfor vedtatt planstrategi. Handlingsplanen beskriver hvordan planene skal 

Folkehelseloven § 6 heter det blant annet: 

Kommunen skal i sitt arbeid med kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 

fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de 

utfordringer kommunen står overfor… 
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følges opp under valgperioden, eller lengre. Det er viktig at kommunens1 planlegging bygger på 

økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring, og skal ikke være mer 

omfattende enn nødvendig. 

 

 

Fig. 1 Det kommunale plansystemet med «års-hjulet» og «fireårshjulet» der kommunal planstrategi, 

kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan utgjør «stammen» 

1.4 Overordnede retningslinjer 

1.4.1 Nasjonale forventninger 

 

For å fremme en bærekraftig utvikling har regjeringen formulert hvilke forventninger det finnes for at 

fremme en bærekraftig utvikling.  

 

 

 

 

 

 

 

Nasjonale forventingene definerer mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at nasjonen 

som helhet, fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som 

kommer. Kommunen har ansvar for å finne helhetlige løsninger som er i tråd med blant annet 

følgende nasjonale forventninger2 som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har valgt at 

fokusere på for perioden 2015-2019:  

 

1) Gode og effektive planprosesser som skal danne:  

 Enklere regelverk og bedre samarbeid 

 Målrettet planlegging 

 Økt bruk av IKT i planlegging 

 

2) Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling: 

 Et klimavennlig og sikkert samfunn 

                                                           
1 Jfr. PBL § 3-1, 
2 Kilde: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

PBL § 6- 1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument med 

nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette skal følges opp i 

planleggingen etter denne lov og legges til grunn for statens deltaking 
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 Aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier 

 Framtidsrettet næringsutvikling, innovasjon og kompetanse 

 

3) Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem 

 Levende by- og tettstedssentre 

 Helse og trivsel 

Disse tre hovedtemaene har 25 formulerte temaområder som danner grunnlag for forventninger til 

fylkeskommunene og kommunene.  

1.4.2 Regionale forventninger 

 

Regional planstrategi er det eneste obligatoriske planverktøyet på regionalt nivå. Den utarbeides av 

fylkeskommunen (regional myndighet) i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner 

og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 er en plan som 

gir grunnlag for den helhetlige utviklingen i fylket. Gjeldende fylkesplan for Nordland 2013-2025 gir 

visjonen for Nordland et følgende hoved ambisjoner: 

• Aktivt liv og et inkluderende samfunn 

• Attraktivt Nordland 

• Nyskapende Nordland 

 

Under høsten 2015 og våren 2016 revideres den «Regionale planstrategien» og planstrategiene fra 

fylkesnivå for perioden 2016-2019 er vist den blå kolonnen, fig. 2 til høyre med kursiv tekst.  

 

 
Fig. 2 Sammenheng mellom Nasjonale forventninger, fylkets målområder 2013-2025 samt eksempel 

på temaområder i regional planstrategi 2016-2019 

 

2. Planstrategi forrige periode 2012-2015 

2.1.  Sammendrag i hovedtrekk 

 

Under valgperioden 2012-2015 vurderte politikerne at bolig og næring ble de viktigeste 

hovedutfordringene. Disse to utfordringene skulle danne grunnlag for revisjon av kommuneplanens 

samfunnsdel og rullering av planene under gjeldene kommunestyreperiode. Ved dette tidspunktet ble 

det vurdert som ønskelig med en fullstendig revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet 

startet opp men ble aldri ferdigstilt. Nåværende kommuneplanens arealdel er fra 2003 og man mente 
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da, 2012-2015 at den trengte revidering, men det var mangel på ressurser. I tillegg ble det foreslått at 

man lager kommunedelplaner for områdene Leland og Leira3, der Leira ble prioritert fordi at man 

trodde at i forbindelse med åpningen av Toventunnelen i 2014, skulle det generere mer etterspørsel 

av areal i planområdet. Under forrige valgperiode ble kommunedelplan Leines utarbeidet4.  

 

For valgperioden 2012-2015 ble det vedtatt at disse nye planer skulle utarbeides: 

Arealplaner-kommunedelplaner: 

 Leines 

 Leira (oppstart høsten 2015) 

 Leland 

Kommunale tema- og sektorplaner  

 Folkehelseplan 

 Biblioteks-plan (Mulig interkommunalt samarbeid – Skjærgårdsbiblioteket)  

 Museums og kulturminneplan  

 Strategisk kompetanseplan for pleie og omsorg i Leirfjord kommune 

 Plan for integrering og inkludering5 

 Plan for forvaltning av elg i Leirfjord 

Lovpålagte planer: 

 Plan for forvaltning av elg  

 Arkivplan  

 Opplæringsplan 

Interkommunal og regional planlegging: 

 Samhandlingsreformen  

 Kystsoneplan for Helgeland  

 Energi og økonomiplan 

 Skjærgårdsbibliotek 

 Næringsplan 

 Bolig politisk handlingsplan 

De planer som ikke ble utarbeidet under forrige valgperioden 2012-2015 er kursivt med grønn farge. 

Innfor en ny valgperiode 2016-2019 er det aktuelt at vurdere hvilke av disse planer, (som ikke lengre 

er i tråd med overordnede rammer, lover etc.) helt skal utgå, og i stedet erstattes med nye, hvilke 

planer som skal revideres helt eller delvis.  

 

3.  Planstrategi periode 2016-2019 

3.1 Kunnskapsgrunnlaget, framdriftsplan og organisering  

 

I følge folkehelseloven skal kommunens helsetilstand være dokumentert knyttet opp mot 

påvirkningsfaktorer og ligge til grunn for utarbeidelse med kommunal planstrategi. Kommuneplanen 

(samfunnsdel og arealdel) kan brukes som informasjonsbase, men denne må dessverre  

revideres og kan neppe brukes som er relevant kunnskapsgrunnlag. Kommunereformen har medført 

at man hatt folkeavstemming høsten 2015 og resultatet viser at man i Leirfjord kommune ikke ønsker 

kommunesammenslåing. Det er fremdeles noe usikkert hva dette vil bety for framtiden i Leirfjord 

kommune, og det er derved litt vanskelig at forutsi hvilke intensjoner og beredskap kommunen 

                                                           
 
4 Oversikt over planstrategi 2012-2015, se sak: 11/1389-11 
5 Ble utarbeidet men ikke vedtatt 
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trenger om situasjonen endrer seg over tid. Utgangspunktet for adekvat kunnskapsgrunnlag har ved 

utarbeidelse av denne planstrategi kun vært nåværende kommunestruktur, uten hensyn til evt. 

endringer i kommunal struktur/organisasjon etc.  

I arbeidet med utarbeidelse av planstrategi har det har gjorts en systematisk vurdering av nå 

gjeldende planer, i følge tidligere vedtatt planstrategi for perioden 2012-2015 i henhold til 

endringer/tillegg som vil kreves for perioden 2016-2019.  

Det har vært møter på sentral nivå med kommuneledelsen, som har overgripende innsikt om ulike 

kommunale virksomheter og dess behov, som har gitt grunnlag for utarbeidelse av ny planstrategi. 

2016-2019. For vurdering hvilke fokus og hovedsatsninger som planstrategien skal ha under perioden 

har man brukt tilgjengelig statistiske data, kartportaler samt gjennomgang av gjeldende planregister 

samt hvilke nye behov som har dukket opp innenfor kommunes virksomhetsområder. 

 

Vurdering av kunnskapsgrunnlaget er knyttet til utfordringer og utviklingstrekk innenfor følgende 

tema:  

 Demografi og samfunnsutvikling  

 Levekår, helse og levevaner 

 Miljø og bærekraftig utvikling 

 Areal og infrastruktur, natur- og friluftsområder  

 Næringsliv og sysselsetting 

 Barnehage, skole og oppvekst 

 Kultur 

 Kommunen som organisasjon og tjenestetilbud 

 

Ved vurdering av hvilke planer som skal inngå i planstrategien er det relevant å se samordning og 

sammenheng mellom ulike planer for å fremme helhetlig syn mellom ulike kommunale virksomheter, 

planer for at oppnå optimalt resultat i dette fire-årlige tidsperspektiv.  

 

Oppstart og varsel om utarbeidelse av planstrategi ble vedtatt i PNU i februar 2016. Det ble meldt 

oppstart av kommunal planstrategi i februar på kommunens hjemmeside og allmenheten er gitt 

mulighet å komme med innspill til og med 16. februar 2016. Behandling av utkast til ny planstrategi 

ble behandlet i PNU6 den 18. mars. Forslag til vedtak av planstrategi skal være offentlig kjent i minst 30 

dager før kommunestyret behandler saken, om ny planstrategi7. Revidert versjon er tatt inn på 

kommunens hjemmeside for offentlig ettersyn i mai.  

 

Planstrategi 2012-2015 inneholder en oversikt over kommunens planoppgaver.8Dette dokumentet 

presenterer forslag på ny planstrategi for perioden 2016-2019 og hvilke planer som skal inngå for 

gjeldende planperiode. Denne planstrategi 2016-2019 erstatter den forrige oversikten fra 2012-2015.  

 

3.2 Kommunale forventninger, utvikling og framtidige behov 

 

Som tidligere nevnt i kapittel 2 er planstrategi 2016-2019 utarbeidet etter nåværende 

kommunesituasjon, uten vekt på evt. framtidig kommunesammenslåing som pr. dag hviler på usikkert 

fundament, hva som vil skje i framtiden.  

                                                           
6 Plan- og næringsutvalget 
7
 Kommunestyrets vedtak er utsatt  

8Kilde: Sak: 11/1389-11 
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Det finnes grunn til at tro at utbyggingen og åpningen av Toventunnelen i 2014 vil gi økt interesse for 

at Leiraområdet med nye arealformål, først og fremst med fokus på næring og allmenn tjenesteyting. 

Det logistiske sambandet i henhold til veistrekkingen Sandnessjøen-Leirfjord- Mosjøen er fordelaktig 

og styrker Leira (plan-) områdets potensial for et positivt samspill mellom nabokommunene, og som 

kan bidra til en fordelaktig regional utvikling. Området i Leira har allerede utbygde 

infrastrukturløsninger som bør tas tilvære ved det fortsatte planleggingsarbeidet av området. Vedtatt 

«Næringsplan» åpner opp for en bredere arena for samarbeid mellom de integrerte kommunene i 

HALD- og Vefsnregionen, som kan gi økt etterspørsel av næringsareal i Leirfjord kommune. Hvor stor 

etterspørsel det vil være på areal for forskjellige arealformål er pr. dag vanskelig at kommentere noe 

om, men økt utviklingsaktivitet i kommunen vil gi konsekvenser for den kommunale planstrategien. 

 

 
Fig. 3 Stolpediagrammet viser antall nettopendling i kommunene Leirfjord, Alstahaug og Vefsn under 

periode 2008-2015  
Kilde: Statistikkbase Nordland fylkeskommune 

 

Stolpediagrammet ovenfor viser at det i Leirfjord kommune er mange som pendler ut av kommunen9, 

samt at det fra år 2008 til år 2015 har inntruffet en økning med 46 prosent i antall ut pendlere fra 

kommunen. I henhold til de nasjonale retningslinjene; samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging og framtidsrettet næringsutvikling kan det være ønskelig at satse på at få flere 

arbeidsplasser i kommunen.  

I fjor var det 2188 innbyggere i kommunen. Befolkningsprognose fra år 2015 til 2025 er en økning på 

cirka 8,73 prosent. Prognoser for demografisk utvikling i kommunen kan danne grunnlag for at se 

hvilke endrede behov som kan dukke opp fremover og skape justeringer i kommunens økonomiske 

rammer og strategiske planer. Økt antall innflyttede vil troligvis endre alderssammensetning samt 

befolkningspyramiden for Leirfjord kommune som helhet, og derved gi grunn for nye utfordringer, 

men også positive utviklingsmuligheter for kommunen, som framover antageligvis vil gi gjenspeiling i 

kommunal planstrategi. 

 

                                                           
9 Her vist med minustegn 
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Fig. 4 Stolpediagrammet viser antall innbyggere i Leirfjord kommune 
Kilde: Statistikkbase Nordland fylkeskommune 

 

Innsatser innenfor barnehage, skole – oppvekst, for aldersgruppen 0-18 år vil under perioden 2016-

203010, ha en relativt jevn utviklings trend, men det er ikke sikkert at prognosen er oppdatert med 

hensyn til alle nye og forventede innvandrere. I likhet med andre grupper i samfunnet, trenger også 

noen innvandrere/flyktninger troligvis ekstra støtte fra skole, oppvekst og evt. helsefremmende 

innsatser. Økning i antall eldre viser også en jevn prognose men likevel vil det være mange som 

trenger pleie og ressurser fra den kommunale virksomheten.  

 

 
Fig. 5 Framskriving i alders fordeling  
Kilde: Nordland fylkeskommune 

 

I henhold til fig. 4 og 6 kan vi se at 2015 finnes det cirka 219 innvandrere i kommunen, siden år 2010 

har det skjedd en økning av antall innvandrere med cirka 70 prosent. En sentral målsetting er å 

kommunen får flere innbyggere, samt flere arbeidsplasser, ikke kun for å redusere utpendling fra 

kommunen men også for at imøtekomme en bedre integrasjon. 

 

Det har i 2015 vært en økning av antall flyktninger og asylsøker til kommunen som trenger ulike behov 

og innsatser, hvilket antageligvis vil gi ringvirkninger for noe av kommunesamfunnet virksomheter, 

tjenesteyting, resurser samt konsekvenser i kommunens budsjett.  

                                                           
10 I følge fig. 5 
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Fig. 6 Andel innvandrere i Leirfjord kommune mellom 2010-2015 
Kilde: Nordland fylkeskommune 

 

En sentral målsetting for kommunen er at kommunen får flere innbyggere, samt flere arbeidsplasser. 

Flere nyinnflyttede flyktninger, bidrar positivt til økt innbyggere antall, og her det viktig å samordne 

forskjellige kommunale innsatser for at det skal bli en god integrering i deres nye samfunn. 
 

 

Fig. 7 Framskriving boligbehov 
Kilde: Nordland fylkeskommune 

 

I følge fig. 5-7 vil det være et primært mål å tilgodese det framtidige boligbehovet på grunn av generell 

økt befolkningsvekst11 (samt økt antall innvandrere), men også fordi at aldersgruppen 19-24 trenger 

bolig som utflyttere fra familiehjemmet samt at antall eldre i alder 68 år og over, kan ha et ønske om å 

skifte bosted som er mer tilrettelagt for sine/deres behov. Det er pr. i dag cirka 333 personer som er i 

aldersgruppen 68 år og eldre, som i følge fig. 5 har en relativt liten prosentuell prognose endring 

mellom år 2016 til 2030. Fra et samfunnsperspektiv betyr dette at man trenger mer areal for 

boligbygging, samt en diversitet av boliger tilpasset ulike aldersgruppers behov.  
 

I arbeidet med revidering av kommunens planstrategi for perioden 2016-2019, er det opp til 

kommunen å vurdere om det er hensiktsmessig med interkommunalt plansamarbeid. I noen tilfeller 

kan interkommunalt samarbeid være en del av regional planstrategi12. Et eksempel som krever 

interkommunalt samarbeid er ” Plan for forvaltning av hjorteviltsom erstatter tidligere ” Plan for 

forvaltning av elg i Leirfjord. ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt” er kunngjort 12.01.2016 av klima- 

                                                           
11 I følge statistisk framskriving 
12 Se PBL § 9.-1 
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og miljødepartementet og kommunen skal i følge denne lov, vedta mål for utviklingen av bestandene 

av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Det er mulig at det kreves at kommunen 

samarbeider når det er hensiktsmessig at samordne bestandsplanleggingen over kommunegrenser. 

Aktuelle tema er beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og 

omfanget av viltulykker på veg og bane.  

 

Fig. 8 Til venstre vises energibruk fordelt på energikilde og til høyre i bilde ovenfor, energibruk fordelt 

på forbruksgruppe år 2007 
Kilde: Lokal energiutredning for Leirfjord kommune, 2009, Helgeland Kraft 

 

Sammenhengen mellom disse to sirkler diagrammer, se. Fig. 8, viser at med flere innbyggere (= flere 

husholdninger) vil det antageligvis bli økt energibruk i Leirfjord kommune. Utfordringen er å finne 

løsninger for redusert energibruk, (som er et viktig element i en miljøvennlig energipolitikk), samt 

skifte mer til miljøvennlige, fornybare energikilder, innenfor respektive forbruksgrupper for å oppfylle 

nasjonens mål om bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. Planer som drøfter energi, klima og 

arealforvaltning bør ses i sammenheng ved revisjon av disse planer, fordi disse krever samordning 

mellom ulike tverrfaglige innsatsområder. For eksempel er det en utfordring å verne om 

vassdragsforvaltningens miljøhensyn av urørt natur og naturopplevelser kontra opprustning og 

utvidelser av vannkraftanlegg som kan resultere i motsetninger. Vannkraften spiller en viktig rolle i 

energiforsyningen, men fra regjeringens side ønsker man en økning av andre alternative fornybare 

energikilder, som også kan gi grunn for revidering av kommunens energi- og klimaplan.  

Vurderinger av behovet av planer som berører klimautfordringene, bør inngå som en naturlig del i en 

planstrategi. Dette kan være klima og energiplaner, samt andre planer som på en overordnet måte 

inkluderer sentrale tema -og fagplaner som må utarbeides utfra et tverrfaglig og helhetlig perspektiv 

hva berører samfunnsutvikling og arealplanlegging. Beregnet utfra framskrivning for befolkningsvekst 

bør det resultere i økt antall innbyggere i kommunen, samt forhåpentligvis økt antall aktive 

næringsvirksomheter og/eller flere arealformål for allment tjenesteyting, finnes grunn for at estimere 

økt energibruk.  

Med gode og sikre vann- og avløpstjenester oppnår man grunnleggende forutsetninger for 

miljømessige fordeler, god helse, og for at sentrale samfunnsfunksjoner samt næringsliv skal fungere. 

Ved utbygging av områder, er det verdifullt at man ser på det lokale vann- og avløpsnettet utfra en 

helhetlig sammenheng med hensyn til de utfordringer som er tilpassede i henhold til klimatiltak og 

håndtering av overvann. Andre planer som berør infrastruktur, for eksempel vedlikehold av veier og 

bygginger bør ses i sammenheng mellom ulike tverrfaglige arbeidsteam, for at oppnå helhetlig 

planlegging. I hensikt med å være i tråd med nasjonale og regionale retningslinjer kan det kreves 

revideringer innenfor landbruksnæring og som da vil gi påvirke for eksempel «miljø og klima» området 

som helhet. 
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I fysiske miljø er attraktivitet er et begrep som kan brukes for å beskrive for eksempel en kommune 

eller et sted, så som sentrum. En strategi for at tiltrekke innbyggere men også for næringsliv er en 

attraktiv sentrumsdel. En kommune bør ha et helhetsperspektiv på hvilke stedlige kvaliteter i det 

fysiske miljøet sentrum har, og på hvilke fordeler sentrumsutvikling kan gi. Sentrum er et knutepunkt, 

med handel og service samt møteplass som forsterker kommunens identitet. Et godt sentrum, gir mer 

attraktivitet for innbyggere og næringsliv, disse to har innbyrdes sammenheng i henhold til 

konkurransekraft. 

Sektor- og fagplaner knyttet til kultur er blant annet ”museums- og kulturminneplan” og 

”skjærgårdsbiblioteket”. Leirfjord kommune inngår i interkommunalt samarbeid i prosjektet 

”skjærgårdsbiblioteket”. Bibliotekets oppgave er å drive med kunnskaps- kultur- og 

informasjonsformidling, og i tillegg er det en offentlig møteplass. Bibliotekenes målsetting er et klart 

brukerperspektiv og skal tilgodese ulike aldersgruppers behov fra en tid til en annen og være 

oppdatert samt i tråd med samfunnsutviklingen.13  

”Museumsplan for Helgeland” tar sikte på å bevisstgjøre blant annet helgelandshistorie, med spor i 

kulturlandskapet samt for eksempel ulike typer av natur- og kulturhistoriske gjenstander.  

 

Et kapittel i planstrategien drøfter ”Kommunen som organisasjon og tjenestetilbud”. Høsten 2015 har 

det vært en rådgivende folkeavstemming i kommunen og resultatet viser at innbyggere ikke ønsker 

kommunesammenslåing. Og, hvis det likevel skulle skje i framtiden ønsker man helst en sammenslåing 

med Alstahaug kommune.14 Hvordan det endelige vedtaket vil være om kommunens sammenslåing 

hviler på usikker grunn pr. dag og det er vanskelig at gjøre noe dypere analyser om dette, så dette 

tema omfavner ikke hvilke mulige konsekvenser det vil bli for Leirfjord kommune som helhet, og 

derved mulige endringer i organisasjon og tjenestetilbud. Kommuneplanen tekstdel (samfunns- og 

arealdel), samt kommunes arealdel plankart er gammel nå og utarbeidet 2003. En revidering av dette 

kommuneovergripende dokument kan i en senere fase bety at for å oppnå helhetlige og samordnete 

løsninger trenger man gjøre revidering av andre fag- og temaplaner som har berøringspunkter knyttet 

til noen temaområder, ved samme tidspunkt. I tillegg kan endringer i kommunestruktur medføre at 

planer som inngår i interkommunal og regional planlegging trenger oppdatering. 

 

3.3 Innsatsområder15  

3.3.1 Demografi og samfunnsutvikling 

 

Inkluderer følgende tema: demografi, tilflytting og rekruttering  

Leirfjord ønsker styrket befolkningsutvikling og vekst i næringslivet. Det er viktig at man arbeider med 

å unngå en befolkningsnedgang slik at kommunen kan tilby god tjenesteyting samt samfunnstilvekst. 

Mangel på diversitet i boligbygging, og for ulike gruppers behov samt både for eie og leie er en 

gjennomgående utfordring i kommunen, som krever samordning mellom ulike aktører og kommunale 

virksomheter for at fremme en tydelig og aktiv kommunal boligpolitikk.  

 

 

                                                           
13 Kilde: Regional bibliotekplan for Ytre Helgeland bibliotek «Skjærgårdsbiblioteket» 
14 Intern kilde, sak 15/350 
15 Samtlige planer som utarbeides etter at (ny) vedtatt Kommuneplanens samfunnsdel (inklusive arealdel) skal være i tråd med denne, og 
gjentas derfor ikke i SAM. Reguleringsplaner skal være i tråd med kommuneplanens langsiktige arealdel, plankart for at unngå 
dispensasjoner. På noen måte kan man si at nesten samtlige planer har berøringsflater med hverandre, men her avses kun, hvis for eksempel 
klima- og miljøplan revideres - hvilke andre planer trenger revideres slik at informasjonen og nasjonale, regionale samt kommunale 
retningslinjer peker åt samme retning.  
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Prioriterte planoppgaver for perioden 2016- 2019 
Forkortelser: V=Vedtatt, R=tidligere senest utførte revisjon, N=ny plan utarbeides, DR=delvis revidering, Å=årlig revidert planarbeid, RH=revideres 
helt. - = videreføres under perioden. Under tiltak er det oppdelt i fire kolonner som representerer årene 2016-2019 og evt. N, DR eller RH betyr at 
det er planlagt OPPSTART av planarbeid og som kan strekke ut seg over tid før det er ferdigstilt.  = Lovpålagte planer 

Planoppgave Tiltak Sektor, 
Ansvar
16 

Tiltak Kommentar SAM17 

2016 2017 2018 2019 

Sektor -og fagplaner        
1. Bolig politisk handlingsplan 
Har erstatt Boligsosial 
handlingsplan 

V2015 ADM18  DR  DR Kommunalt prioritert – må ha 
for å motta tilskudd 

7, 14, 
10 

 

 

3.3.2 Levekår, helse19 og levevaner 

Inkluderer følgende tema: Utfordringer og muligheter knyttet til helsefremmende arbeid samt 

medvirkning, inkludering og kommunens helsetjenester. 

Nye og endrede kostholdsvaner, ett mer stillesittende liv og endrede samfunnsstrukturer har resultert 

i flere livsstilsykdommer. Livsstilssykdommer har også store samfunnsøkonomiske konsekvenser og 

det siste tiåret har folkehelse derfor vært et nasjonalt satsingsområde. Folkehelse er et vidt begrep og 

folkehelsetiltak er mange og ulike, og kan være rettet mot grupper eller samfunn. Årsakene til svekket 

folkehelse kan ha mange årsaker for eksempel fysisk utforming av samfunnet, kosthold og livsstil. 

Derfor skal folkehelsearbeidet skal være sektorovergripende, og det etterstrebes at Leirfjord 

kommune skal ha et helse- og omsorgstilbud som bidrar til et selvstendig og verdig liv i livets ulike 

faser. Ulykker rammer mange og er et helseproblem og derfor har det ulykkesforebyggende arbeid 

blitt utpekt som et satsingsområde innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Innenfor 

helsetjenester arbeider man også med å sette fokus på ulykkesforebyggende arbeid.  

Prioriterte planoppgaver for perioden 2016- 2019  
Ikke numerisk rekkefølge  
Forkortelser: V=Vedtatt, R=tidligere senest utførte revisjon, N=ny plan utarbeides, DR=delvis revidering, Å=årlig revidert planarbeid, 
RH=revideres helt. - = videreføres under perioden. Under tiltak er det oppdelt i fire kolonner som representerer årene 2016-2019 og evt. N, 
DR eller RH på betyr at det er planlagt OPPSTART av planarbeid og som kan strekke ut seg over tid før det er ferdigstilt.       = Lovpålagte planer 

Planoppgave Tiltak Sektor, 
Ansvar 

Tiltak Kommentar SAM 

2016 2017 2018 2019 

Kommunedelplaner   
3. Kommunedelplan for 
fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

V 2010 
R 2014 

FHK DR    Vilkår for å søke om spille-midler, jfr. lov 
om spillemidler av 1992 med 
forskrifter om tilskudd til anlegg for 
idrett og fysisk aktivitet. Skal være i tråd 
med fysisk planlegging. 

19-
22,  

Beredskapsplaner  
4. Beredskapsplan for 
omsorgsarbeid ved 
katastrofer/ulykker 

V 1999 
R 2012 

ADM DR     5, 
38, 
38a 

5. Smittevernplan 2009-
2012 

V 2009 
DR 

SM20 Å Å Å Å Lovpålagt etter vern om smittsomme 
sykdommer. Gjennomgås årlig 
administrativ.  

4, 
38, 
38a 

Har erstatt tidligere: beredskapsplan pandemisk influensa, beredskapsplan pandemisk influensa, organisering av kommunal kjernevirksomhet 
ved en pandemi 
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 Ment hovedansvar, men utarbeidelse av planer tas oftest fram ut fra et tverrfaglig perspektiv med ulike involverende avdelinger  
17 SAM=Samordnes mot andre planer om kunnskapsgrunnlaget er knyttet opp mot andre planer ut fra et innbyrdes 
informasjonssammenheng  
18 ADM = Administrasjonen 
19 Folkehelseloven definerer hva som menes med folkehelse og hva som menes med folkehelsearbeid. Men folkehelse menes befolkningens 
helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Med folkehelsearbeid menes samfunnets innsats for å påvirke faktorer som 
direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter 
mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Kilde: Lovdata, Lov om 
folkehelsearbeid, § 3 
20 SM = Smittevernlege 
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6. Plan for helsemessig  
og sosial beredskap21 

V 2004 
R 2012 

ADM  DR    1, 
38, 
38a 

Sektor- og fagplaner 
7. Handlingsplan mot vold i 
nære relasjoner22 inkluderer 
tema seksuelle overgrep 

V 2011 ADM  N    1, 10 

8. Psykiatriplan 2006- 
201023 

V 2003 ADM 
 

    Opphører, Innlemmes i rus plan  

9. Rehabiliteringsplan 2004-
2006 

V 2005   N  Lovpålagt  

10. Rus politisk 
handlingsplan 2011-2014 
Psykiatriplan innlemmes  

V 2011 
DR 
2014 

RK24 DR     1,7, 
14 

11. Omsorgsplan 
Erstatter Strategisk 
kompetanseplan for pleie og 
omsorg V 2012. Tema 
rehabilitering, plan for 
palliativ omsorg, kreftplan, 
demensplan skal innlemmes 
i Omsorgsplan 
 

 ADM  DR    
 

 

 

12. Kreftplan  V2012 
 

PLO25     Felles HALD-plan, innhold videreføres 
men opphører som separat plan og 
innlemmes i Omsorgsplan.  

  

13. Plan for palliativ omsorg V 2016 
 

PLO     Felles HALD-plan, innhold videreføres 
men opphører som separat plan og 
innlemmes i Omsorgsplan. 
 

 
 

14. Plan for integrering og 
inkludering av flyktninger 

V 2013 ADM  N   Anbefales revidert for god integrasjon, 
boligbehov etc.  

1, 10 

15. Demensplan       Innhold videreføres men opphører som 
separat plan og innlemmes i 
Omsorgsplan. 

 
 

 

3.3.2 Miljø og bærekraftig utvikling 

Inkluderer følgende tema: Bærekraftig forvaltning av miljø- og naturressurser, klima og vannforvaltning 

Den regionale klimapolitikken er basert på blant annet følgende hovedmålsetting: Nordland 

fylkeskommune skal bidra til å redusere kommunenes sårbarhet for klimaendringer og styrke deres 

tilpasningskapasitet/evne26. Vassdragsforvaltningen krever for å oppnå mål for god vannkvalitet samt 

vern for vassdrag med tilhørende miljøverdier, i følge EUs vanndirektiv et helhetlig og koordinert 

forvaltning for å ivareta hensyn knyttet til vann. I følge PBL § 6-2, pkt. 3 skal kommunen i sin 

kommuneplan eller i egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av 

klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging.  

 

Prioriterte planoppgaver for perioden 2016- 2019  
Forkortelser: V=Vedtatt, R=tidligere senest utførte revisjon, N=ny plan utarbeides, DR=delvis revidering, Å=årlig revidert planarbeid, 
RH=revideres helt. - = videreføres under perioden. Under tiltak er det oppdelt i fire kolonner som representerer årene 2016-2019 og evt. N, DR, 
eller RH b betyr at det er planlagt OPPSTART av planarbeid og som kan strekke ut seg over tid før det er ferdigstilt.  = Lovpålagte planer 

Planoppgave Tiltak Sektor, 
Ansvar 

Tiltak Kommentar SAM 

2016 2017 2018 2019 

Sektor- og fagplaner 
16. Plan for forvaltning av hjortevilt 
Erstatter tidligere «Plan for forvaltning 

TK N    Lovpålagt, forskrift om forvaltning av 
hjortevilt. Innhold videreføres men 
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 Utdatert 
22

 Utgått 
23

 Utgått 
24 RK = Ruskonsulent 
25 PLO = Pleie og omsorg 
26Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011-2020, Nordland fylke 
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av elg i Leirfjord» 
V 2012 
 

opphører som separat plan og 
innlemmes i Landbruksplan. 

17. Energi- og klimaplan V2010 
R2014 

TK 
 

- - - - Søker mulig interkommunalt samarbeid  
 

31a, 
38, 38a 

 

3.3.4 Areal og infrastruktur, natur- og friluftsområder  

Inkluderer følgende tema: Arealforvaltning og infrastruktur, kulturminner og natur-, frilufts- og andre 

rekreasjonsområder 

Et overordnet mål for arealforvaltningen i Nordland er at arealforvaltningen skal være bærekraftig og 

gi forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av 

kunnskap og oppdaterte kommuneplaner27. Arealdelen skal blant annet synliggjøre sammenhengen 

mellom framtidig samfunnsutvikling og ulike typer arealbruk. Den skal også angi rammer og 

betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk knyttet til hvilke viktige hensyn 

som må ivaretas ved disponeringen av ny areal. 

 

Prioriterte planoppgaver for perioden 2016- 2019  
Ikke numerisk rekkefølge 
Forkortelser: V=Vedtatt, R=tidligere senest utførte revisjon, N=ny plan utarbeides, DR=delvis revidering, Å=årlig revidert planarbeid, 
RH=revideres helt, - = videreføres under perioden. Under tiltak er det oppdelt i fire kolonner som representerer årene 2016-2019 og evt. N, 
DR eller RH betyr at det er planlagt OPPSTART av planarbeid og som kan strekke ut seg over tid før det er ferdigstilt.  = Lovpålagte planer 

Planoppgave Tiltak Ansvar Tiltak Kommentarer SAM 

2016 2017 2018 2019 

Kommuneplaner 
19. Kommuneplanens 
arealdel, planbeskrivelse, 
ROS, KU, plankart etc. 
 

V 2003 
 

ADM  RH   Krever samordning mellom samtlige 
planer hva gjelder areal og infrastruktur, 
vurdering av reguleringsplaner. 
Lovbestemt etter PBL. Det foreslås 
oppstart sammen med 
kommuneplanens samfunnsdel og 
vurdering av område Leland.  

 

20. Kommunedelplan Leines V 2012 TK   DR  Skal være i tråd med kommuneplanens 
arealdel- plankart etc. Bør også ses i 
sammenheng med område Leland, for 
eksempel boligreserver etc. Evt. behov 
for endringer 

3, 
21- 
23, 
25-
26  
29a-
b 
 

21. Plan Leland28     N Skulle vært utarbeidet 2013. Skal være i 
tråd med kommunens plankart etc. Bør 
ses i sammenheng med Kd Leines - sjekk 
opp bolig reserve etc. Vurdering av 
sentrum inngår. 

3, 
20, 
23, 
25-
26, 
29a-
b 

22. Kommunedelplan Leira 201529 N    Utarbeides under 2016 - 2018 3, 
23, 
25-
26, 
29a-
b 

23. Kommunedelplan 
Kystsoneplan for Helgeland 
 
 

 DR    Interkommunal og regional planlegging. 
Skal være i tråd med kommunens areal 
plankart for vannområde. Framdriften 
tilpasses resten av prosjektet. 

19-
22 
 
 

Reguleringsplaner30
 

                                                           
27Fylkesplan for Nordland 2013-2025, Regional plan, Nordland Fylkeskommune 
28 Vurdering om det skal være kommunedelplan eller områdeplan 
29Det har vært oppstart 2015 
30 Vanskelig å i forkant ha kjennskap om hvilke behov som kan oppstå under perioden hva gjelder utarbeidelse av reguleringsplaner  
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24. a)Kirkelia 
reguleringsplan31 
b)Oppstart ny 
reguleringsplan for Bardal 
kirkegård 

 TK 24a) 
N 
2016 
 

24b) 
N 

  24b) Leirfjord kirkelig fellesråd søker om 
om oppstart av reguleringsplan – 
utredning/vurdering av område for evt. 
utarbeidelse av reguleringsplan. 

29a-
b 

Sektor- og fagplaner32
 

25. Plan for trafikksikkerhet 
2009-2012 

V 2009 
R 2015 

 Å Å Å Å Vilkår for å motta tilskudd til tiltak og 
reserve egenandel i budsjett. Skiltning 
ved arbeid ved/på vei. Årlig vurdering av  
tiltak i henhold til budsjett, søknad om 
midler. 

26, 
29a-
b, 
38, 
38a 

26. Fiberutbygging i Leir- 
fjord 

V2014 - - - -  20-
22, 
25, 
29 a-
b, 
38, 
38a 

29 a) Avløpsplan 
b)Vannplan 

29b)  
V 2015 

 29a) 
DR 

  29a)Bør utarbeides som grunn for 
vurdering av vedlikeholdsarbeid og 
planleggingsstrategier  

24-
26, 
31a,  
38, 
38a,  
20-
22 

29b) Drikk vannforskrift  
 
 

 

3.3.5 Næring og sysselsetting 

Inkluderer følgende tema: Sysselsetting, internasjonalisering, fiskeri og havbruk, industri etc. reiseliv, 

kulturnæringer samt landbruk 

Hvilken grad av næringer og antall arbeidsplasser som finnes lokalisert i kommune påvirker på en 

indirekte måte, men på et overordnet plan hvor mange innbyggere som finnes i kommunen, den 

demografiske utviklingen samt deler av tjenesteyting innenfor kommunale virksomheter. I tillegg har 

det sammenheng mellom utviklingen i samfunnet som helhet, folkehelse og sosioøkonomiske 

strukturtrekk.  

Prioriterte planoppgaver for perioden 2016- 2019  
Forkortelser: V=Vedtatt, R=tidligere senest utførte revisjon, N=ny plan utarbeides, DR=delvis revidering, Å=årlig revidert planarbeid,  
RH=revideres helt. - = videreføres under perioden. Under tiltak er det oppdelt i fire kolonner som representerer årene 2016-2019 og evt. N, 
DR eller RH betyr at det er planlagt OPPSTART av planarbeid og som kan strekke ut seg over tid før det er ferdigstilt.  = Lovpålagte planer 

Planoppgave Tiltak Ansvar Tiltak Kommentarer SAM 
 2016 2017 2018 2019 

Sektor- og fagplaner 
30. Næringsplan  V 2012 ADM - - - -  37 

31. a) Landbruksplan2013-
2020 
b) Hjort og viltplan 
innlemmes i Landbruksplan 

a) V 
2001 
R 2013 

KT 31b) 
N 

- - - 31a) Revideres DR om behov oppstår 
men foreløpig ikke behov av revidering.  
 

17, 
29a-
b 

 

 

3.3.6 Barnehage, skole og oppvekst  

Inkluderer følgende tema: Barnehage, Grunnopplæringen-skole, minoritetsspråklige  

Gode familieforhold for bar og unge, trygge nærmiljø og gode nettverk er viktig for å sikre gode 

oppvekst vilkår og bedre forutsetninger for gjennomført utdanning. Et godt barnehage- og skoletilbud 

av høy kvalitet fremmer barns- og ungdommers utvikling og deltakelse. Andre kommunale 

                                                           
31

 Oppstart har vært 2015 
32

 Lokal energiutredning i Leirfjord kommune, utarbeidet av Helgelandkraft, er et viktig dokument for kommunens og arealplanlegging, 

Interkommunal og regional planlegging, fokus på infrastruktur, Energiloven § 5B-1. 
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virksomheter skal fange inn og tilrettelegge, med fokus på tidlige innsatser og forebygging gjennom 

helhetlig planlegging og samarbeid på alle områder innenfor oppvekst når det trengs. 

Språkkompetansen til minoritetsspråklige ansatte i barnehage og skoler virker positivt på holdninger 

og identitet, i tillegg er det en rettighet for elever i samedistrikt å ta til vare på samisk språk i 

opplæringen33.  

 

Prioriterte planoppgaver for perioden 2016- 2019  
Ikke numerisk rekkefølge 
Forkortelser: V=Vedtatt, R=tidligere senest utførte revisjon, N=ny plan utarbeides, DR=delvis revidering, Å=årlig revidert planarbeid, 
RH=revideres helt. - = videreføres under perioden. Under tiltak er det oppdelt i fire kolonner som representerer årene 2016-2019 og evt. N, 
DR eller RH betyr at det er planlagt OPPSTART av planarbeid og som kan strekke ut seg over tid før det er ferdigstilt.  = Lovpålagte planer 

Planoppgave Tiltak Ansvar Tiltak Kommentarer SAM 

2016 2017 2018 2019 

Kommunedelplaner  
33. Kommunedelplan for 
den kulturelle skolesekken34 

2008 ADM  
 

DR     

34. Oppvekstplan    N   Inkl. barnehageplan  

 

3.3.7 Kultur og idrett 

Inkluderer følgende tema: Kunst, idrett, kulturminner 

Kulturen er en betydningsfull faktor i samfunnsutviklingen og har relevans for trivsel, og gir et 

fundament for økt deltakelse i samfunnet. Mange innbyggere er involverte i frivillighetsinnsatser som 

øker spennvidden gjeldene utvalg av fritidsaktiviteter.  

Vi har mange i kulturlivet som bidrar både i lag og foreninger og som profesjonelle utøvere. Bredde og 

kvalitet gjenspeiler den store frivillighetsinnsatsen som preger kommunen. Aktivitet og arbeid innenfor 

områder man brenner for skaper engasjement og viktige sosiale fellesskap både for den enkelte og for 

lokalsamfunnet. 

Skjærgårdbibliotek er en interkommunal satsning og utgjør et viktig lenk i bredden av kommunes 

bastilbud av kultur.  

Prioriterte planoppgaver for perioden 2016- 2019  
Ikke numerisk rekkefølge 
Forkortelser: V=Vedtatt, R=tidligere senest utførte revisjon, N=ny plan utarbeides, DR=delvis revidering, Å=årlig revidert planarbeid, 
RH=revideres helt. - = videreføres under perioden. Under tiltak er det oppdelt i fire kolonner som representerer årene 2016-2019 og N, DR 
eller RH betyr at det er planlagt OPPSTART av planarbeid og som kan strekke ut seg over tid før det er ferdigstilt.  = Lovpålagte planer 

Planoppgave Tiltak Ansvar Tiltak Kommentarer 
 

SAM 

2016 2017 2018 2019 

Sektor- og fagplaner 
35. a) Museums- og b) 
kulturminneplan 2011-2016 

V2015 ADM - - -  -  
 

36 
 
 

36. Bibliotekplan 
 

V 2014 ADM   RH   35 
 
 

 

3.3.8           Kommunen som organisasjon og tjenestetilbud 

Kommunen som organisasjon har noen overordnete rammer å forholde seg til. For eksempel 

kommuneplanens samfunnsdel, viser hvilke langsiktige utfordringer, mål og strategier som skal tas for 

                                                           
33 Kilde: Forskrift til opplæringslova, kap. 1, §1-1. 
34

 Utgått 
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kommunesamfunnet som helhet, men som pr. dag er utdatert. Leirfjord kommune har de siste årene 

hatt fokus på organisasjonsutvikling, og bred gjennomgang av organisasjonen. Kommunen har et 

generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet i 

kommunen, samt ansvarlig for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner ved uønskede hendelser 

med oppdaterte, systematiske og helhetlige beredskapsplaner.  

 

Prioriterte planoppgaver for perioden 2016- 2019  
Ikke numerisk rekkefølge 
Forkortelser: V=Vedtatt, R=tidligere senest utførte revisjon, N=ny plan utarbeides, DR=delvis revidering, Å=Årlig revidert planarbeid,  
RH=revideres helt,  - = videreføres under perioden, Under tiltak er det oppdelt i fire kolonner som representerer årene 2016-2019 2019 og 
evt. N, DR eller RH betyr at betyr at det er planlagt OPPSTART av planarbeid og som kan strekke ut seg over tid før det er ferdigstilt.  = 
Lovpålagte planer 

Planoppgave Tidligere 
tiltak 

Ansvar Tiltak Kommentar SAM 

2016 2017 2018 2019 

Kommuneplanens deler  
37. Kommuneplanens 
samfunnsdel (inkl. arealdel 
dokument) 

V201035 
 
 

ADM 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N   Overordnet dokument. Lovbestemt 
etter PBL etc. Handlingsdelen rulleres 
årlig i økonomiplanen. Ble ikke vedtatt. 
Samtlige planer skal være i tråd med 
Kommuneplanens samfunnsdel (inkl. 
arealdel dokument) eller vedtatte planer 
i planstrategien.  

38a 

Beredskapsplaner  
38. Overordnet 
beredskapsplanlegging 
Inkluderer Plan for 
kommunal kriseledelse 

V2016 
 

ADM N    Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
§§ 14 og 15 

38a, 
4-6, 
17, 
19, 
25-
26, 
29 

 
 

 
 

38a. Helhetlig ROS-analyse36  ADM, 
TK 

N    Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
§§ 14 og 15 
Krav om revidering/vurdering hvert 
fjerde år eller ved endringer i 
risikobildet samt PBL § 4-3 sier at det 
skal gjennomføre risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS) for større 
utbyggingsplaner. 

4-6, 
17, 
19, 
25-
26, 
29 

Sektor- og fagplaner  
39. Lønns- og senior 
politisk plan 

V2011 
 

ADM  DR     

40. Arkivplan V2016 N    Arkivforskriften § 2-2  

41. Kompetanseplan for 
Leirfjord kommune 

V 2016  N   Lov om barnehage §8  

 

4.              Matrise med prioriterte planoppgaver  

I skjema nedover er det i en kolonne vist hvilke åtte kapittel med tema, som er tatt inn i foreliggende 

planstrategi og som utgjør et grunnleggende fundament som kommunal virksomhet skal vurderes uti 

fra samt behovet av ny eller oppdatert kunnskapsgrunnlag innenfor respektive tema.   

I følge fig. 1 skal utarbeidelse av planer være knyttet opp mot handlingsdel med økonomiplan.  

Kommuneplanens samfunnsdel skal være vedtatt før vedtak gjøres av kommuneplanens arealdel.  

                                                           
35 Det har vært oppstart men planen har ikke blitt ferdigstilt 
36

 Inkluderer oppfølgingsplan 
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Prioriterte planoppgaver for perioden 2016- 2019 
Forkortelser: V=Vedtatt, R= senest utførte revisjon, N=ny plan utarbeides, DR=delvis revidering, Å=årlig revidert planarbeid, 
RH=revideres helt. - = videreføres under perioden, Under tiltak er det oppdelt i fire kolonner som representerer årene 2016-2019 og 
evt. N, DR eller RH betyr at det er planlagt OPPSTART av planarbeid og som kan strekke ut seg over tid før det er ferdigstilt, 
Utarbeidelse av plan = 
Utarbeidelse av plan strekker seg over neste kommunestyre periode =  

 V, R Ansvar 2016 2017 2018 2019 

Kommuneplaner (areal) 
Kommuneplanens arealdel, 
planbeskrivelse, planbestemmelser, 
KU, ROS, plankart etc. 

V 2003 
 

ADM   
 

RH  

Leland  TK    N 

Kommunedelplan Leines V2012   DR  

Kommunedelplan Leira N 2015 N    

Kommunedelplan Kystsoneplan for 
Helgeland 

 DR    

Kommunedelplaner 
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 

V 2010 
R 2014 

FHK DR    

Kommunedelplan for den kulturelle 
skolesekken 

2008 ADM  DR   

Kommuneplanens 
samfunnsdel (inkl. arealdel dokument) 

2010 
 
 
 

  RH   

Beredskapsplaner 
Helhetlig ROS-analyse V2016 ADM, 

TK 
N N   

Beredskapsplan for omsorgsarbeid ved 
katastrofer/ulykker 
 
 
 
 

V2009 SM DR    

Overordnet beredskapsplanlegging V2016 ADM DR    

Smittevernplan 2009-2012 V 2009 
DR 

 

SM37 Å Å Å Å 

Plan for helsemessig  
og sosial beredskap  
 

V 2004 
R 2012 

ADM  DR   

Sektor -og fagplaner 

Bolig politisk handlingsplan V2015 ADM  DR  DR 

Rehabiliteringsplan 2004-2006 V 2005   N  

Rus politisk handlingsplan 2011-201438 V 2011 
DR 2014 

RK39 DR    

Kompetanseplan for Leirfjord 
kommune 

V 2016 ADM  N   

Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner 

V 2011  N   

Omsorgsplan           V2012  DR   

Plan for integrering og inkludering av 
flyktninger 

V 2013  N   

Avløpsplan – (Vannplan) V2015 Vannplan TK N -Avløpsplan    
Energi- og klimaplan V2010 

R2014 
- - - - 

Plan for trafikksikkerhet 2009-2012 V 2009 
R 2015 

Å Å Å Å 

Fiberutbygging i Leirfjord V2014 - - - - 
Næringsplan V 2012 ADM - - - - 
Landbruksplan V 2001 KT N40    

                                                           
37 SM = Smittevernlege, plan utgått 
38

 Utdatert 
39 RK = Ruskonsulent 
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 R 2013 

Oppvekstplan  ADM 
 

 N   

Museums- og kulturminneplan V2015 - - - - 

Bibliotekplan V 2014   RH  

Lønns- og senior, politisk plan V2011   DR   

Arkivplan V2016 - - - - 

Reguleringsplaner 
Kirkelia41  

 
 TK N    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
40 Ny hjort- og viltplan 
41 Behov for utarbeidelse av andre reguleringsplaner kan under veis dukke opp 
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