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Definisjoner 

 

Planstrategi 

Et dokument som drøfter en kommunes viktigste utviklingstrekk og utfordringer og hvilke 

planbehov disse utløser. Videre skal planstrategien inneholde en vurdering av eksisterende 

kommuneplan og hvorvidt denne skal rulleres. 

Kommuneplan 

Et samlebegrep som omfatter kommuneplanens samfunnsdel, med handlingsdel og 

arealdel. I henhold til Plan- og bygningsloven skal kommuneplanen inneholde alle viktige 

mål og oppgaver i kommunen. 

Kommunedelplan 

Planer for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Disse planene skal ha en 

fireårig handlingsdel som skal rulleres årlig. At en plan kalles kommunedelplan innebærer at 

den skal utarbeides i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser, med planprogram, 

høring og politisk behandling. 

Tema- og sektorplan 

Disse planene utarbeider sektorene selv for de områdene det anses at det er behov for en 

plan. Disse planene behandles ikke nødvendigvis politisk. 
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Innledning 
Etter plan- og bygningsloven (PBL) skal det hvert fjerde år skal utarbeides en planstrategi. Denne skal 

vedtas innen et år etter at kommunestyret er konstituert. Den kommunale planstrategien er ikke en 

plan og dermed ikke en arena for å ta stilling til mål og strategier. Derimot skal den drøfte 

kommunens utviklingstrekk og behov, både som samfunn og som organisasjon. Dette skal være 

grunnlaget for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien skal også inneholde 

en vurdering av kommuneplanen. 

Ved behandling av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller 

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

også ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller 

om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

Den nye planloven har et bredere perspektiv og et sterkere fokus på samfunnsutvikling enn tidligere 

lovverk. Sentralt i lovens formålsparagraf står bærekraftig utvikling. Andre sentrale begrep er 

samordning av offentlige oppgaver, åpenhet, forutsigbarhet, medvirkning, langsiktige løsninger, 

konsekvenser for miljø og samfunn, universell utforming, oppvekstvilkår og estetikk. 

Etter den nye planloven skal kommuneplanen ha en handlingsdel som skal vise hvordan planen skal 

følges opp de neste fire årene. Denne skal revideres årlig. Økonomiplanen kan etter kommuneloven 

§ 44 inngå i handlingsdelen. I Leirfjord blir økonomiplan rullert årlig og vedtatt i sammenheng med 

årsbudsjettet, og er i praksis en fremskriving av eksisterende budsjett. 

Rullerende kommuneplanlegging og planstruktur 

I den nye plan- og bygningsloven ligger det en sterk føring om en rullerende kommuneplanlegging. I 

dette ligger at planlegging skal være en kontinuerlig prosess, og et middel for å styre kommunens 

virksomhet i ønsket retning. Dette vil sørge for at kommunen til enhver tid har en oversikt over hvor 

en er, og hvor en skal.  

Planstrategien er et dokument som skal si noe om kommunens utfordringer og hvilke planbehov 

dette utløser, samt om det er behov for rullering av kommuneplanens samfunnsdel.  Disse 

utfordringene og utviklingstrekkene skal videreføres i kommuneplanens samfunnsdel, der de 

strategiske veivalgene for kommunen skal være nedskrevet.  

Kommuneplanens samfunnsdel skal være den overordnede planen for alle kommunale planer, også 

kommuneplanens arealdel. På denne måten kan man sikre at alle sektorer jobber i samme retning. 

Fra kommuneplanens samfunnsdel via sektorplanene skal det fremkomme tiltak som skal 

gjennomføres og disse skal knyttes opp mot handlingsplan og økonomiplan, og på denne måten 

komme i budsjettet.  

Årsmeldingen er en arena for å vise hvilke planlagte tiltak som har blitt gjennomført og i hvilken grad 

kommunen styres som planlagt.  

 

 

 



4 
 

Planstruktur 

Hvor er vi Utfordringene 

Mulighetene 

Hvor vil vi Utfordringer som må prioriteres – 
PLANSTRATEGI 

Retninger og mål – KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL 

Hvordan skal vi komme dit Arealmessige grep – KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL 

Handling – KOMMUNALE PLANER (Jf. 
Planstrategien) 

 

Utfordringer, muligheter og utviklingstrekk 
Det har tidligere vært liten sammenkobling mellom kommunens ulike planer, og disse har også i liten 

grad vært knyttet opp mot økonomiplan og årsbudsjett. Når det ikke er en gjennomgående struktur i 

planverket, og sammenheng mellom vedtatt strategi og det som blir vedtatt i økonomiplan, risikerer 

man en vilkårlig prioritering av prosjekter, etter hva som virker viktigst der og da.  Det blir dermed 

vanskelig å styre kommunens utvikling.  

Det er ingen tvil om at det finnes en hel del føringer som følges, men det er noe mer tilfeldig om 

disse er kjente og tilgjengelige. En del av det tidligere planarbeidet som har blitt gjennomført har 

vært så omfattende at det ikke har blitt rullert på nytt. Det er viktig at det eksisterer oppdaterte og 

kjente kjøreregler og mål, og at disse er lett tilgjengelige og i bruk. En gjennomgang av kommunens 

planstruktur og planleggingsprosesser er essensielt for å kunne utnytte potensialet som ligger i plan- 

og bygningsloven maksimalt. 

Rekruttering av egnet personell til de ulike kommunale virksomhetene er både en utfordring. Det er 

snakk om rekruttering av kompetent personell, både mange nok, og med rett type kompetanse.  

Leirfjord kommune har valgt å satse på folkehelse og skal lage en folkehelseplan. En utfordring er 

hvordan folkehelse skal implementeres i planarbeid og i kommunalt arbeid. Folkehelse har utvilsomt 

vært implementert tidligere, men det er usikkert i hvilken grad dette har vært bevisst 

folkehelsearbeid. 

Politisk eierskap til planverket er alltid en aktuell utfordring. For at den kommunale forvaltningen skal 

oppleves som forutsigbar og rettferdig er det viktig at politikerne har kjennskap til planverket og at 

de er kjent med og enige i målene som ligger bak planene. 

Etter PBL § 3-3 skal kommunen sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges 

interesser i planleggingen. Per dags dato er gammel ordning videreført, men dette er et forhold som 

også bør komme i orden formelt. 

Befolkning 

Befolkningstallet i Leirfjord kommune har vært stabilt eller svakt synkende de siste ti år. Tall fra SSB 

viser at det er en relativ stabil strøm av inn og utflyttende fra kommunen. Innflyttere er en mulighet 

og man bør se på hvordan en kan legge til rette for at folk som flytter hit skal ønske å bli. En bør også 

se på hva som får folk til å flytte fra kommunen og hvilke tiltak en må igangsette for å motvirke dette.  
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Leirfjord har og har hatt en over snittet gammel befolkning. Dette er i endring og neste eldrebølge 

forventes noe frem i tid (15-20 år). Likevel bør en fokusere på hvordan en kan motivere unge til å 

bosette seg slik at man kan få en utjevning av denne aldersskjevheten. Bolyst-prosjektet som 

kommunen holder på med for tiden vil forhåpentligvis gi noen innspill til hvordan man kan motivere 

folk og særlig unge folk til å flytte til kommunen. 

Som følge av at det ble født mange barn i 2011, står Leirfjord kommune overfor en mangel på 

barnehageplasser. Dette sammenfaller med at reduksjonen av kontantstøtten har ført til at flere 

søker barna inn i barnehage. Dette gir både utfordringer og muligheter. Det er en utfordring at det 

ikke nødvendigvis er samsvar mellom hvor det er ledige plasser og hvor foreldrene ønsker å ha barna 

sine.  

Det er en utfordring at det er vanskelig å beregne barnehagebehovet i fremtiden, men om man 

ønsker økt bosetting må en kanskje våge å ha litt større kapasitet og heller redusere etter hvert. En 

forutsigbar og stabil skole og barnehagestruktur er et viktig grep for å gjøre det attraktivt for 

småbarnsfamilier å flytte til kommunen og dermed bidra til en balanse i alderssammensetningen.  

Leirfjord opplever en mangel på boliger, noe som er en utfordring med tanke på at det er et 

strategisk mål i kommuneplanen at folk skal ønske å etablere seg her. Kommunen bør muligens både 

selv gjøre en innsats for å løse denne problemstillingen og også motivere private aktører. Å revidere 

den boligsosiale planen kan være et grep i denne sammenheng. 

Folkehelse 

Leirfjord har en høy andel av unge uføretrygdede. Statistisk sett viser det seg at det er vanskeligere å 

vende tilbake til arbeidslivet etter uføretrygding. Det er også slik at grupper som står utenfor 

arbeidsliv og skole har en statistisk økt sjanse for å utvikle dårligere psykisk helse og mer usunne 

levevaner enn personer som er i arbeid. Her er det verd å nevne at Leirfjord har en stor andel 

personer som jobber i fysisk tunge yrker og som får belastningskader, og dermed havner utenfor 

arbeidslivet. 

Det er færre som medisineres for psykiske lidelser enn landsgjennomsnittet, og også en mindre andel 

av voksne med KOLS og astma enn snittet1 . Det ser ut som om hjerte- og karsykdommer og diabetes 

2 er mer utbredt enn ellers i landet. Basert på andelen gravide som røyker på første 

svangerskapskontroll, antas det at det er en større andel av innbyggerne som røyker enn i resten av 

landet.  

Leirfjord som mange andre kommuner har en utfordring i forhold til økende sosiale forskjeller. Det er 

et lavt utdannelsesnivå i forhold til landsgjennomsnittet. Flere har grunnskole som høyeste 

utdanning enn landsgjennomsnittet. Det er noe høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet og 

en høyere andel uføretrygdede under 45 år enn i landet for øvrig. Disse faktorene bidrar til at 

Leirfjord har en høyere andel av husholdninger med lav inntekt sammenlignet med 

landsgjennomsnittet. Forskning viser at det er en statistisk forskjell i forventet levealder for personer 

med høy og lav utdannelse. De siste ti årene har helseforskjellene økt mellom disse gruppene, både 

når gjelder fysisk og psykisk helse, også hos barn. Utjevning av helseforskjeller er dermed en 

                                                           
1
 Tall basert på legemiddelbruk 
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utfordring man må ta på alvor. Noen av disse utfordringene tas opp i den nye folkehelseplanen og 

det er også aktuelt å lage en plan som tar for seg integrerings og inkluderingsproblematikken. 

Kommunikasjon  

Kollektivtilbudet består av buss og ferje. Busstilbudet består av to gjennomgående ruter. 

Fergeforbindelse fra Levang til Nesna og fra Leirvika til Hemnesberget. Sistnevne er planlagt nedlagt. 

Tunnel gjennom Toven forventes å være ferdigstilt 2014.  Det går to hovedårer gjennom kommunen, 

Fylkesvei 17 og Fylkesvei 78.  

Det er lite utbygd sykkel- og gangnettverk, særlig i forhold til skole og barnehager. Via plan for 

trafikksikkerhet som planlegges rullert i 2013 kan det søkes midler for trafikksikrende tiltak. 

Det er en kjent utfordring at mobildekningen er dårlig i enkelte deler av kommunen. Det samme 

gjelder tilgang på internett og båndbredde. Dette er særlig en utfordring i forhold til 

næringsutvikling. 

Tilhørighet og identitet 

Leirfjord har en rikholdig kulturarv som er med på å skape identitetsfølelse for innbyggerne. Det 

eksisterer ingen full oversikt og en slik oversikt bør lages både for å sikre kulturarven for fremtidige 

generasjoner, og også gjøre det enklere å formidle den. 

Leirfjords innbyggere har også en sterk identitetsfølelse knyttet til grendene. Det er mulig at dette er 

et mønster som er i oppløsning, men det er ingen tvil om det enda eksisterer og må tas på alvor, 

både som mulighet og utfordring. En utfordring er å finne den riktige balansen mellom bygd og 

kommunesenter. 

Sosiale treffpunkter som er tilgjengelig for alle er et viktig satsningspunkt. Tradisjonelt har slike 

treffpunkt vært: kirke, skole, post, butikk og kanskje fremfor alt grendehusene. I grendene er det nå 

hovedsakelig grendehusene igjen, og disse drives på dugnad av en stadig minkende 

grendebefolkning. Det er en utfordring at denne aktiviteten minker og at disse sosiale treffpunktene 

forsvinner helt. Fremtidig drift og vedlikehold av grendehusene er en utfordring som det bør være 

fokus på.  

Kommunens omdømme og markedsføringen av dette er en utfordring som kan gi betydelige 

muligheter og det er dermed et naturlig tema i overordnet planlegging. 

Næring  

Arbeidsplasser er viktig for å motivere folk til å bosette seg her. Det er få kontorplasser i kommunen, 

særlig for mindre bedrifter og enkeltpersonforetak. Det er næringshager i Sandnessjøen og Mosjøen, 

men kanskje burde mulighetene for å ha en næringshage her i Leirfjord også utredes. Dette kan være 

en måte å hjelpe ferske entreprenører i gang, men også bidra til å gjøre det attraktivt å drive næring i 

Leirfjord. Om en ønsker å sette fokus på å skape flere arbeidsplasser i Leirfjord må man vektlegge å 

skape gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet. Det er behov for en ny og oppdatert 

næringsplan som kan skape slike rammebetingelser. 

Hovedutfordringer i valgperioden – Innspill fra politikerne 
 Bolig 

 Næring 
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Disse utfordringene skal sammen danne grunnlag for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og 

rullering av planene i denne kommunestyreperioden. 

Vurdering av gjeldende kommuneplan 
Kommuneplanen er delt opp i en strategisk del med tilhørende handlingsplan og arealplan. I tillegg 

har kommunen en fireårig økonomiplan som rulleres årlig. Det er ønskelig at det i en revisjon legges 

opp til en struktur der kommuneplanen deles inn i en langsiktig del (samfunndel og arealplan) og en 

kortsiktig del (fireårige handlingsplan/økonomiplan som rulleres årlig). Det er også viktig at det 

utarbeides prosedyrer for å gjennomføre denne prosessen, slik at det blir sammenheng mellom 

kommuneplan-handlingsplan-økonomiplan-budsjett. 

I tillegg har Leirfjord også en del tematiske kommunedelplaner og andre sektorplaner. Eksempel på 

dette er kommunedelplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø, plan for trafikksikkerhet, landbruksplan, 

smittevernplan m.fl. En oversikt over eksisterende og planlagte planer finnes i vedlegg 1 

Kommuneplanens langsiktige del består av 

Gjeldende kommuneplan – Strategisk del 2010-2020 

 Retningslinjer for planarbeidet 

 Leirfjords plass i regionen 

 Fakta om Leirfjord 

 SWOT-analyse av Leirfjord kommune 

 Mål og strategier 

 Handlingsplaner for de ulike sektorene 

Arealdel 

 Plankart 

 Retningslinjer og bestemmelser 

 Tekstdel som utdyper hva som ligger bak retningslinjene og bestemmelsene. 

Dagens kommuneplan er knyttet sammen med handlingsplanen for de ulike sektorene og det kan 

være hensiktsmessig og skille disse delene og heller knytte handlingsplanene nærmere opp mot 

økonomiplanen og budsjettarbeidet. 

Kommuneplan, kortsiktig del – økonomiplanen og budsjett/årsmelding 

Økonomiplanen er utarbeidet etter en fast mal og er sammen med årsbudsjettet i dag det egentlige 

styringsdokumentet politisk og administrativt. Her utarbeides handlingsprogrammet for de neste fire 

årene med bakgrunn i økonomisk handlefrihet og politiske prioriteringer.  I praksis rulleres den vært 

år, ved fremskriving. Økonomiplanen har etter Plan- og bygningsloven status som den kortsiktige 

delen av kommuneplanen. Gjeldende kommuneplan har i liten grad vært brukt som styringsverktøy, 

selv om det er gjort forsøk på å få det til. Kommuneplanens samfunnsdel var i all hovedsak en 

handlingsplan for de ulike sektorene, og ble, første året etter at den ble vedtatt, brukt som grunnlag 

for det årets økonomiplan. 
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Budsjettet har både tidsmessig og innholdmessig vært knyttet til økonomiplanen uten at denne har 

vært forankret i kommuneplanen. Årsmelding er knyttet opp mot målsetningene i budsjett og 

økonomiplan. 

Revisjon av gjeldende kommuneplan og nytt planbehov 
Kommuneplanens samfunnsdel 

Det er ønskelig med en fullstendig revisjon, for å få en så oppdatert og funksjonell samfunnsdel som 

mulig. Det er viktig at planarbeidet ikke er mer omfattende enn nødvendig. Det som kan videreføres 

fra eksisterende plan videreføres. Det foreslås en følgende utforming av samfunnsdelen: 

 Skjematisk oppsett av kommunens plansystem  

 Retningslinjer for planarbeidet 

 Mål og hovedsatsingsområder 

 Arealpolitiske retningslinjer 

Kommuneplanens arealdel 

Arealdelen er i fra 2003 og har to hvite områder avsatt til fremtidig planlegging i form av 

kommunedelplan. Planen bør revideres, men det er usikkert om det er kapasitet denne 

kommunestyreperioden. Det foreslås dermed at man denne perioden heller søker å tette disse 

hullene gjennom å lage kommunedelplaner for Leland og Leirosen. Kommunedelplan for Leirosen 

bør prioriteres da en må påregne press i dette området i forbindelse med åpningen av 

Toventunnelen i 2014. I tillegg til disse kommunedelplanene er det også en kommunedelplan for 

Leines under utarbeiding. 

Nytt planbehov 

Arealplaner 

Kommunedelplan Leines 

Kommunedelplan Leira 

Kommunedelplan Leland 

Kommunale tema- og sektorplaner 

Folkehelseplan 

Biblioteksplan (Mulig interkommunalt samarbeid – Skjærgårdsbiblioteket) 

Museums og kulturminneplan 

Strategisk kompetanseplan for pleie og omsorg  

Plan for integrering og inkludering 

Lovpålagte planer 

Plan for forvaltning av elg 

Arkivplan 

Opplæringsplan 

Interkommunal og regional planlegging 

 Samhandlingsreformen 

 Kystsoneplan for Helgeland 

 Energi og økonomiplan 
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 Skjærgårdsbibliotek 

Kommuneplanens samfunnsdel rulleres og ellers legges det opp til at kommunens planer skal 

rulleres som vist i vedlegg. 

Vedlegg: 

Kommuneplanens strategiske mål 

Planoversikt 2012-2015 


