Lebesby kommune går nå i gang med å lage
ny samfunnsdel. Det er dette arbeidet du nå
inviteres til å være med på. I dette heftet kan
du lese mer om hva arbeidet går ut på, og
hvordan du kan engasjere deg.

Til høsten vil vi gå i gang med å lage ny
areal- og kystsonedel. Også her vil vi
invitere til åpen dialog og innspill. Målet er
å ha ny samfunnsdel på plass innen ett år, og
ny areal- og kystsoneplan innen 2018.
Bli med å planlegge fremtida vår!
Hilsen ordfører Stine Akselsen

Livskvalitet i aktive og
attraktive bygder

Inkluderende
Lebesby

Inkludering i alle deler
av samfunnet

Mulighetsorienterte
Lebesby

Utviklingsvilje, initiativ
og nytenkning

Kompetente Lebesby
Læringslyst,
kunnskapsvekst og
kompetanseutvikling

Planarbeidet skal ha spesielt fokus på: Tjenestekvalitet, Miljø, klima og bærekraft, Folkehelse,
samt Barn og unges oppvekstvilkår. Disse temaene vil være underliggende forutsetninger
gjennom hele planarbeidet.
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En kommuneplan er det viktigste
overordnede plandokument i en kommune.
Den består av to deler – en samfunnsdel og
en arealdel. Samfunnsdelen beskriver
hvordan vi vil at samfunnet skal utvikle seg i
årene som kommer, hvilke mål vi skal
arbeide mot, og hva vi må gjøre for å nå
målene.

Levende Lebesby

Hva mener du?
Hva gjør et samfunn levende og attraktivt?
Hvordan skaper vi trygge lokalsamfunn?
Hvordan skaper vi gode oppvekstvilkår?
Hvordan skaper vi trivsel og bolyst?
Hvordan støtter vi frivillighet og
aktivitetsmangfold?
Hva kan vi gjøre for å øke folketallet?
Hvordan skal vi ta imot nye innbyggere?
Hvordan skal vi ta vare på og inkludere
innbyggere?
Hva gjør helse- og omsorgstjenester gode?
Hvordan legger vi til rette for god folkehelse?
Hvor har vi behov for å bedre tilgjengeligheten i
kommunen (universell utforming)?
Hvordan kan vi tenke nytt i naturbaserte
næringer?
Hvilke nye næringer kan vi skape vekst i?
Hvordan støtter vi gründere og entreprenørskap?
Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser?
Hvordan støtter vi mangfold i lokalt næringsliv?
Hvordan kan vi utnytte teknologisk utvikling?
Hva er en god skole og barnehage?
Hvordan utvikle lokale opplæringsmuligheter?
Hvordan kan vi tiltrekke oss kvalifisert
arbeidskraft?
Hvordan kan vi utvikle nye kunnskapsmiljøer?
Hvordan fremme lysten til læring og utvikling?
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Pettersen

Det vet vi ikke i dag. Likevel må vi gjøre det
vi kan for å bidra til at Lebesby skal ha gode
samfunn å bo, leve, arbeide og vokse opp i –
i dag og i fremtiden. Kommuneplanlegging
handler om å løfte blikket fra der vi er i dag,
og sette langsiktige mål for samfunnet vårt.

I forberedelsene til planarbeidet ble fire verdier trukket fram som viktige forutsetninger for gode
og livskraftige samfunn. Disse er utgangspunktet for kommuneplanarbeidet. Vi oppfordrer til
diskusjon - rundt kjøkkenbordet, på kaféen, arbeidsplassen og i vennegjengen.
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Å spå om framtida er ingen enkel
oppgave. Hvordan vil Lebesby kommune
se ut i 2035?

Hvordan skaper vi gode samfunn?
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Hva er en kommuneplan?

Hvordan kan du engasjere deg?
Du kan delta i planarbeidet på flere
måter.
Folkemøter
Vi inviterer til folkemøter:
Lebesby
19. april
19.00-21.00
Kjøllefjord 20. april
18.00-20.00
Veidnes
11. mai
12.00-14.00
Kunes
11. mai
17.00-19.00

Dialogmøter
Ved behov vil vi invitere berørte parter til
dialogmøter basert på spesifikke tema.

Stedsanalyse for bygda Lebesby
Analysen skal fokusere på trivsel og
bolyst, og bygdas innbyggere vil inviteres
med i arbeidet.
Sosiale medier/internett
Følg planprosessen Lebesby mot 2035 på
kommunens nettside og Facebookprofil.
Plankontordager i biblioteket
Vi vil prøve ut åpne plankontordager i
Kjøllefjord bibliotek. Dato og tid vil bli
annonsert på nettside og Facebook.

Barnetråkk
Barn og unge har en lovfestet rett til å bli
hørt og involvert i planprosesser. Vi vil
blant annet benytte barnetråkkmetoden der barn registrerer sin arealbruk og sine
ønsker i digitale kart.
Les mer: http://www.barnetrakk.no/

Hva skjer videre?

Arbeidet med areal- og kystsoneplan tar
til for alvor til høsten, men du kan gi
innspill allerede nå.
Kommuneplanens areal- og kystsonedel
skal vise hvordan vi vil at arealet i
kommunen skal brukes. Sammenhengen
mellom mål og tiltak i samfunnsdelen
følges dermed opp i kart og bestemmelser
for arealbruk.

Lebesby mot 2035

Du er velkommen til å gi innspill dersom
du har ønsker for hvordan arealbruken i
kommunen skal være. Vi vil etter hvert
invitere til nye folkemøter der areal- og
kystsonedelen skal stå i fokus.

Har du spørsmål, innspill eller vil
du vite mer?
Ta kontakt med prosjektleder for plan:
Prosjektleder
Kontorsted
Telefon
E-post

Hege Johansen
4. etasje, Rådhuset
97990908
hege.johansen@lebesby.kommune.no
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Innspill sendes kommuneplan@lebesby.kommune.no

Planprogrammet for kommuneplanen
er tilgjengelig på kommunens nettside.
Planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet skal gjennomføres og hva som
skal stå i fokus.

Nå lager vi ny
kommuneplan, og du
inviteres til å delta
Lebesby kommune

