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Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 - 2. gangs 
politisk behandling 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, jfr. plan og 
bygningsloven §11-15, med mindre justeringer som fremkommer av revidert forslag datert 
21.06.2021. 
 

 
Plan- og næringsutvalgs behandling av sak 51/2021 i møte den 30.06.2021: 

Behandling 
Kay Rune Nersund fremmet følgende tilleggsforslag: 

Side 17 Folkehelse og levevilkår - Forslag til nytt punkt under "Hva gjør Leirfjord kommune 

for å få det til?" 

- Tilstrebe et tjenestetilbud som i størst mulig grad er tilpasset innbyggernes ulike behov. 

  

Ved votering ble rådmannens innstilling med Kay Rune Nersund sitt tilleggsforslag 

enstemmig vedtatt. 

  

 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, jfr. plan og 

bygningsloven §11-15, med mindre justeringer som fremkommer av revidert forslag datert 

21.06.2021 og med følgende tillegg: 

Side 17 Folkehelse og levevilkår - under "Hva gjør Leirfjord kommune for å få det til?" 



- Tilstrebe et tjenestetilbud som i størst mulig grad er tilpasset innbyggernes ulike behov. 

 

Kommunestyres behandling av sak 54/2021 i møte den 29.09.2021: 

Behandling 
Enstemmig vedtak i samsvar med plan- og næringsutvalgets innstilling. 

 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, jfr. plan og 

bygningsloven §11-15, med mindre justeringer som fremkommer av revidert forslag datert 

21.06.2021 og med følgende tillegg: 

Side 17 Folkehelse og levevilkår - under "Hva gjør Leirfjord kommune for å få det til?" 

- Tilstrebe et tjenestetilbud som i størst mulig grad er tilpasset innbyggernes ulike behov. 

 

 
Saksutredning 
Bakgrunn 

Etter plan- og bygningslovens § 11-1 skal alle kommuner utarbeide en kommuneplan som et 
strategisk dokument og virkemiddel for kommunens utvikling. Den skal skissere viktige trekk 
ved samfunnsutviklingen og bruk av arealene i kommunen. Kommuneplanen skal bestå av en 
samfunnsdel med handlingsplan og en arealdel. Leirfjord kommunes siste samfunnsdel ble 
vedtatt i 2010.  
  
Kommuneplan Samfunnsdel  
Kommuneplanens samfunnsdel er et overordnet styringsdokument. Den peker ut kommunens 
mål for samfunnsutviklingen, og strategier for å nå disse målene.  
Kommuneplanens samfunnsdel er også en tolkning av FNs bærekraftsmål for Leirfjord. 
Bærekraftsmålene viser de viktigste satsingsområdene for å sike en mer bærekraftig utvikling 
globalt. De globale målene er integrert og tilpasset slik at de kan fungere på lokalt nivå.  Det 
har vært viktig at målene skal gi tydelig retning og være lette å kommunisere. Leirfjord 
kommune skal ikke slutte å gjøre alt som ikke er nevnt i planen, men skal rette innsats og 
ressurser spesielt på å nå målene som er pekt ut i planen. 
Rådmannen foreslår sju satsingsområder i planen:  

 Samarbeid, samordning  
 Næringsliv og sysselsetting 
 Areal- og infrastruktur, natur- og friluftsområder 
 Boligtilbud og gode bomiljø 
 Folkehelse og levekår 
 Oppvekstmiljø for barn og unge 
 Klima og miljø 

 



 
Arbeidet med planen har hatt bred involvering. Både politikere, innbyggere, næringsliv og 
ansatte har bidratt. Det har vært gjennomført digital innbygger undersøkelse i november 2020 
(vedlegg 2). 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ble lagt ut på offentlig høring den 08.03.2021. 
Høringsfristen var den 30.04.2021. Det kom 9 uttalelser til forslaget. Disse er vedlagt til 
saksframlegg (vedlegg 3) og kommentert (vedlegg 4). Innspill som gjelder arealdelen 
vurderes i arbeidet med denne. 
 
 
Aktivitet  Utvalg  Periode  

Oppstart  PNU  11.03.2020 

1 gangs behandling av forslag til kommuneplan 
samfunnsdel 

PNU  02.03.2021 

Offentlig høring     08.03.2021-30.04.2021 

2 gangs behandling av forslag til kommuneplan 
samfunnsdel 

PNU 30.06.2021 

Vedtak av kommuneplan samfunnsdel KST 29.09.2021 

Tabell: framdriftsplan til kommuneplan samfunnsdel 2020-2032 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 
Vedlegg 2 Sluttrapport for innbyggerundersøkelsen 
Vedlegg 3 Innkomne innspill 08.03.2021-30.04.2021 
Vedlegg 4 Sammendrag av innkomne innspill og kommunens kommentar 
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