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Planstrategi  2020 -2024 - andre gangs politisk behandling 

 

Rådmannens innstilling: 

Kommunestyret vedtar forslag til kommunal planstrategi 2020-2024, jfr. plan og 

bygningsloven  

§10-1, med mindre justeringer som fremkommer av revidert forslag 06.08.2020. 

 

 

Behandling/vedtak i Plan- og næringsutvalget den 26.08.2020 sak 69/20 

Behandling: 

 

Berit Fossland fremmet rådmannens innstilling med følgende endring til vedtak: 

 

Følgende setninger i planstrategi endres: 

Setning side 12 strykes - «Arbeidet ned lysløype utføres hovedsakelig av frivillige knyttet til 

skigruppe i Leirfjord idrettslag.»  

Setning side 13 strykes - «Boligutviklingen bør konsentreres til tettstedstruktur i tilknytning til 

fv. 17.» 

Setning side 11, under turisme, tilføres - «Det er få områder avsatt til turistformål» 

Side 15 oppdateres figur 5 med tall fra 2019.   

  

Enstemmig vedtak i samsvar med Berit Fossland sitt forslag. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar forslag til kommunal planstrategi 2020-2024, jfr. plan og 

bygningsloven §10-1, med mindre justeringer som fremkommer av revidert forslag 

06.08.2020. 

Følgende setninger i planstrategi endres: 

Setning side 12 strykes - «Arbeidet ned lysløype utføres hovedsakelig av frivillige knyttet til 

skigruppe i Leirfjord idrettslag.»  

Setning side 13 strykes - «Boligutviklingen bør konsentreres til tettstedstruktur i tilknytning til 

fv. 17.» 

Setning side 11, under turisme, tilføres - «Det er få områder avsatt til turistformål» 

Side 15 oppdateres figur 5 med tall fra 2019.   
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.09.2020 sak 60/20 

Behandling: 

Enstemmig vedtak i samsvar med plan- og næringsutvalgets innstilling. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar forslag til kommunal planstrategi 2020-2024, jfr. plan og 

bygningsloven §10-1, med mindre justeringer som fremkommer av revidert forslag 

06.08.2020. 

Følgende setninger i planstrategi endres: 

Setning side 12 strykes - «Arbeidet ned lysløype utføres hovedsakelig av frivillige knyttet til 

skigruppe i Leirfjord idrettslag.»  

Setning side 13 strykes - «Boligutviklingen bør konsentreres til tettstedstruktur i tilknytning til 

fv. 17.» 

Setning side 11, under turisme, tilføres - «Det er få områder avsatt til turistformål» 

Side 15 oppdateres figur 5 med tall fra 2019.   

 

Saksutredning:  

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

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jfr. pbl § 10-1.  

  

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.  

  

Leirfjord kommune har gjennom offentlig høring innhentet synspunkter fra nabokommuner og 

statlige og regionale organer. Dette gir alle interesserte en mulighet til å fremme synspunkter 

før sluttbehandling. Vi har mottatt i alt to merknader. Alle merknader er kommentert under: 

 

Fylkesmannen i Nordland (FMNO), 02.06.20 

 

Plan og miljø   

FMNO er positivt til at Leirfjord kommunen søker samarbeid med nabokommuner. 

Behovet for slikt samarbeid vil naturlig gjelde både for utvikling av kommunale arealstrategier 

og mange fysiske planer. 

  FMNO peker på betydningen av at planprosessen knyttet til samfunnsdelen brukes til å 

utvikle tilfredsstillende arealstrategier som kan videreføres i arbeidet med arealdelen. Oppstart 

av arbeidet med arealdelen bør eventuelt avventes til slike strategier foreligger.  

Kommunens kommentar: 

Merknaden tas til etterretning. 

Leirfjord kommune er bevisst på mulighetene for samarbeid med nabokommunene. 

Både « Kystplan Helgeland» og «Klima og energi plan» ble utarbeidet (straks revidert) i 

samarbeid med de andre kommuner.  

Arealregnskap 

FMNO mener at i Leirfjord kommune er det allerede lagt ut betydelige arealer til formålet i 

gjeldende planer.  Det er bl.a. et betydelig antall tomter som er regulert til formålet på Leines, 
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samtidig som det her også fins store arealer som er lagt ut til boligformål i kommunedelplanen 

for området. 

Kommunens kommentar: 

Merknaden tas til etterretning. Grundige vurdering av boligstruktur planlegges under 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel arbeid. Da tenkes det om hvor og hvordan kan man 

legge til rette for en variert boligstruktur som er tilpasset en aldrende befolkning og økt 

innvandring. 

Klima og miljø  

FMNO ser at klima- og miljø er et av 8 satsingsområder som skal stå sentralt i planarbeidet, og 

merker det som positivt at det legges opp til et interkommunalt samarbeid om klima og 

energiplanleggingen, med oppstart i 2020. 

Kommunens kommentar: 

Merknaden tas til etterretning. 

Mål og strategier for klima og energi utarbeides under arbeidet med kommuneplanens 

samfunnsdel. 

Planlagte klimatiltak skal innarbeides i kommuneplanens handlingsdel / økonomidel. 

Naturmangfold  

FMNO påpeker at kommunen bør utarbeide en egen kommunedelplan for naturmangfold, slik 

at områder med særskilt verdi for naturmangfoldet blir tatt hensyn til i den fysiske planlegging. 

Kommunens kommentar: 

Merknaden tas til etterretning. 

Naturmangfold - viktige områder for biologisk mangfold og landskap skal synliggjøres under 

arbeid med samfunnsdel og arealdel. 

 

Samfunnssikkerhet 

FMNO mener også at kommunen bør ta stilling til hvilke gjeldende arealplaner som bør 

revideres ut fra hensynet til å revidere helhetlig ROS analyse og overordnet beredskapsplan. 

Helhetlig ROS-analyse kan utarbeides som en kommunedelplan.  

FMNO mener også at kommunen bør ta stilling til hvilke gjeldende arealplaner som bør 

revideres ut fra hensynet til samfunnssikkerhet. 

Kommunens kommentar: 

Merknaden tas til orientering. Ros analyse og enkelte beredskapsplaner utarbeides og revideres 

fortløpende ved behøv. Leirfjord kommunen har dessverre ikke kapasitet for å utarbeide 

helhetlig ROS- analyse som en kommunedelplan. 

Oppvekst og levekår for barn og unge  

FMNO minner om flere statlige ‘fornyelser’ eller endringer som angår barnehage og 

skole, og som bør tas hensyn til i arbeidet med plan: fagfornyelsen i skolen, varslede endringer 

i barnehageloven, ny barne- og ungdomskulturmelding (skal legges fram høsten 2020).  

FMNO påpeker at i det videre arbeidet med kommuneplanene, er det også viktig å 

tenke på barn og unges medvirkning. For å få til bred involvering og tidlig medvirkning 

gjennom åpne prosesser, må det tilrettelegges særskilt for barn og unge.  

 

Kommunens kommentar: 

Leirfjord kommune bruker alltid oppdatert kunnskap i planleggingen for å identifisere 

kommunens utfordringer. Leirfjord gjennomførte Ungdataundersøkelsen på ungdomstrinnet i 

2019 for å ha så god grunnlag som mulig i videre planlegging. 
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Alle nevnte portaler som: http://barnehagefakta.no/.  foreldreundersøkelsen  og 

https://skoleporten.udir.no/ er i aktiv bruk.  

Leirfjord kommune har i kommuneplanprosess tenkt å invitere ungdomsråd, skolenes 

elevråd og barn- og unges representant til samarbeid og medvirkning. 

 

Landbruk og reindrift  

FMNO anbefaler at strategiske valg og føringer for landbruksnæringene forankres i 

samfunnsdelen og arealdel heller enn at kommunene lager mange ulike temaplaner med egne 

handlingsdeler.  

 

Kommunens kommentar: 

Merknaden tas til orientering. Leirfjord kommune er klar over at tydelige føringer i 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er nødvendig for å sikre ressursgrunnlaget og 

framtidig arealbruk for landbruksnæringene.  Leirfjord kommune planlegger å forenkle 

plansystemet sitt sånn at det blir enklere å samordne satsninger og prioriteringer med andre 

sektorer og interesser i kommunen. 

 

Universell utforming og boligsosiale hensyn 

FMNO vil be om at prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming gjøres gjeldende i 

all planlegging, slik at samfunnet og de fysiske omgivelser tilrettelegges for alle og gir like 

muligheter for samfunnsdeltakelse. 

Kommunens kommentar: 

Merknaden tas til etterretning. 

Leirfjord kommunen har identifisert flere boligsosiale utfordringer som omhandler 

vanskeligstilte på boligmarkedet.  Folkehelseprofiler viser at mange barn i Leirfjord kommune 

vokser opp i lavinntektsfamilier, derfor skal kommunen ha særlig oppmerksom på disse 

gruppene.  

Folkehelse, helse og omsorg 

FMNO peker på at Leirfjord kommune kan vurdere å utvide kommunedelplanen for 

helse og omsorg, slik at alle tjenester innen helse og omsorg inkluderes i en plan.  

Her nevnes det:  

-helsefremmende og forebyggende arbeid, 

-helsestasjon og skolehelsetjeneste,  

-frisklivsarbeid,  

-lindrende behandling,  

-demens,  

-kompetansebehov og plan for legetjenesten. Disse tema kan inngå i kommunedelplanen som 

egne kapitler. 

FMNO anbefaler at Leirfjord kommune tydeliggjør arbeidet med aldersvennlige 

samfunnet i planstrategien.    

Kommunens kommentar: 

Merknaden tas til orientering. Leirfjord kommune vil gjerne vurdere å utvide 

kommunedelplanen for helse og omsorg slik at den inneholder tidligere nevnte tema. 

For Leirfjord kommune er målet om at eldre skal klare seg selv så lenge som mulig et 

av de viktigste.  

 

http://barnehagefakta.no/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen-i-barnehage/
https://skoleporten.udir.no/
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Tverlandet Grendeutvalg 14.05.20 

Tverlandet Grendeutvalg har samlet følgende innspill til planstrategien for Leirfjord Kommune 

2020-2024. De ønsker at: 

 det skal tilrettelegges og reguleres for boligutbygging i Tverlandet krets i form av 

spredt bebyggelse og små boligfelt.  

 bolighus skal brukes som helårsbolig, ikke som fritidsbolig. Det må legges til rette for 

at ubebodde hus kan selges, og kommunen bør hjelpe til å oppfordre til dette.  

 veinettet holdes i stand, at stikkrenner holdes åpne og forefallende vedlikehold gjøres, 

som en forutsetning for å bo i bygda.  

 det tilrettelegges for utbygging av fritidsboliger i områder hvor det er fritidsboliger i 

dag, og hvor det ikke kommer i konflikt med landbruk eller fastboende. 

 ivaretagelse og utvikling av kretsens tur- og naturområder.  

 det kan etableres småbåthavn i Vedingsbukta. 

 et godt skole- og barnehagetilbud opprettholdes. 

 Tverlandet bli prioritert ved videre utbygging av fibernett 

 

Merknaden tas til orientering. Merknader bli særlig nyttig ved arbeid med kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel. 
 

 

Dersom arbeidet med ny planstrategi skulle føre til nye ideer eller mål for 

kommuneplanarbeidet, kan det vurderes videre i den følgende kommuneplanprosessen.  

  

 

 

 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1 Planstrategi 2020-2024 06.08.20 

Vedlegg 2 Innkomne merknader 29.04.20-01-06.20 

 

 

Aktivitet  Utvalg  Periode  

Behandling av forslag til ny planstrategi  PNU  11.03.2020 

Kunngjøring/høring     26.04.2020-01.06.2020 

2.gangs behandling av forslag til ny planstrategi PNU 26.08.2020 

Vedtak av ny planstrategi  KST 24.09.2020 


