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Forslag til kommunal planstrategi har blitt behandlet i politiske utvalg – Planutvalget, Eldrerådet,
Levekårsutvalg og rådet for funksjonshemmede.
Det er totalt kommet inn 17 innspill.
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Planutvalget, 5.11.2020
PLU – 85/20 Vedtak:
1. Det vises til vedlagt kommunal planstrategi for Tjeldsund kommune 2020-2024
2. Forslag til kommunal planstrategi for Tjeldsund kommune 2020-2024 legges ut på høring og offentlig
ettersyn i minimum 30 dager jf. PBL § 10-1. kommunal planstrategi med følgende to tillegg:
·
·

Tillegg under pkt. Skoler s.7 På skolene drives opplæringen av et bekymringsfullt stort antall av
ufaglærte. Det er stor utfordring med å rekruttere lærere med godkjent utdanning/kompetanse.
Tillegg under pkt. Boligbygging s.10 Visjon om levende bygder må medføre god tilrettelegging for
boligbygging også utenfor boligfelt.

3. Planutvalget ønsker planforslaget tilbake til behandling etter høring.

Behandling: Tilleggspunkt er innarbeidet i dokumentet. Se side 8 og 10. Tilleggspunkt på side 7 (nå 8) er av
Levekårutvalget vedtatt å erstattes med:
Rekruttering av fagkompetanse til skolene og barnehagene i kommunen har vist seg å være utfordrende.
Levekårsutvalget peker på nødvendigheten av å innføre rekrutteringsordninger på disseområdene.
Planutvalgets setning er markert i dokumentet markert i Gult, mens Levekårutvalgets setning er markert i
Grønn. Det legges opp til at Formannskapet avgjør hvilken formulering som skal stå, eventuelt en kombinasjon
av begge setningene.
NYTT: Formannskapet har besluttet i møte 02.12.2020 at begge setningene tas ut av planstrategidokumentet.

Rådet for funksjonshemmede, 16.11.2020
RFF - 33/20 Vedtak:
Rådet for funksjonshemmede viser til planutkastet.
Planen skal også inneholde beskrivelse av og strategier for
· Tilrettelegging for universell utforming og tilgjengelighet på kommunale bygg og områder
· Universell utforming og tilgjengelighet til turstier og turområder
· Intern og ekstern kommunikasjon og samferdsel tilrettelagt for tilgjengelighet
· Desentraliserte tilbud for personer med funksjonsnedsettelse mht. boligbygging, deltakelse i aktiviteter mv
· Digital strategi som ivaretar universell utforming og brukervennlighet

Behandling: Universell utforming og tilrettelegging på kommunale bygg og områder, samt til turstier og
turområder er innarbeidet i dokumentet. Det samme gjelder intern og ekstern kommunikasjon og tilrettelagt
og tilgjengelig samferdsel. se side 6 og 7. Siste punkt om digital strategi som ivaretar universell utforming og
brukervennlighet diskturers nærmere med rådgiver for digitalisering.
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Eldrerådet 16.11.2020
ELDR - 33/20 Vedtak:
Høringsuttalelse:
1. Det vises til vedlagt kommunal planstrategi for Tjeldsund kommune 2020-2024
2. Eldrerådet ber om at følgende punkter arbeides inn i planutkastet:
·

·

·
·

Bygge livskraftige og aldersvennlige samfunn der seniorer med livserfaring og kunnskap kan delta
og bruke ressursene sine gjennom overføring av kompetanse, kultur og tradisjon som aktive
bidragsytere i nærmiljøet og ha frihet og mulighet til å leve aktive liv (jfr. Kvalitetsreformen "Leve
hele livet").
Tjeldsund vil arbeide for å være en attraktiv nabokommune. Dette med tanke på både
næringsutvikling og boligbygging. Det investeres stort i både Evenes Flystasjon, Hålogalandsveien
samt Rødskjær havn og næringspark.
Ivareta og revitalisere samisk språk blant eldre i den samisktalende delen av befolkningen i
kommunen.
Betydelige private næringsaktører på Hinnøysiden av Tjeldsund: Reindriftsnæringen, Handels og
verkstednæringen samt salg av drivstoff og kafédrift.

3. Forslag til kommunal planstrategi for Tjeldsund kommune 2020-2024 tas til orientering

Behandling: Forslagene er delvis omskrevet og tatt med i dokumentet, se side 6, 7 og 9.

Levekårsutvalget, 27.11.2020:
Levekårsutvalgets vedtak er delt inn i nummererte punkter for å skape oversikt i behandlingen.

LKU- 38/20 Vedtak:
Levekårsutvalget er fornøyd med av kommunen er i gang med planstrategien.
Levekårsutvalget ber om at man får seg forelagt slike planer før de legges ut på høring.
Levekårsutvalget er fornøyd med at planstrategien følger hovedlinjene i intensjonsavtalen ved
opprettelse av den nye kommunen. Skal målsetningen om vekst i befolkningen nås, er barnehager og
skoler det viktigste virkemiddelet kommunen har. Den desentraliserte strukturen er bærebjelken for
å få til utvikling og vekst i hele kommunen.
Levekårsutvalget er opptatt av at hele planverket henger sammen. Det må være en tydelig
sammenheng mellom kommunens funksjon som samfunnsutvikler og kommunens
tjenesteproduksjon.
1. Levekårsutvalget ber om at arbeidet med omsorgsplan I det videre gis prioritet. Hele
omsorgstrappa må tas i bruk LABAN prinsippet
2. Pkt. Skoler endres til: Rekruttering av fagkompetanse til skolene og barnehagene i
kommunen har vist seg å være utfordrende. Levekårsutvalget peker på nødvendigheten av å
innføre rekrutteringsordninger på disseområdene. (Setningene erstatter forslag fremmet i
planutvalget)
3. Befolkningsutvikling: Antallet eldre over 80 år øker med 77 innbyggere, mens det totale
folketallet øker med 12 innbyggere i løpet av fem års perioden (kilde SSB), noe som må tas
hensyn til ved utarbeidelse av budsjett og økonomiplan.
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4. Folkehelse: Stort sykefravær innen helse og omsorgssektoren gir store utfordringer med å
skaffe kvalifiserte vikarer. Helse og omsorgssektoren tar en stor del av kommunens inntekter.
Levekårsutvalget ber om at det etableres en Frisklivssentral med utgangspunkt i
Helsedirektoratets veileder. I henhold til denne dannes det frisklivsgrupper i alle deler av
Tjeldsund kommune. Sykemeldte ansatte i kommunen gis tilbud om aktiviteter og trening
sammen med øvrige innbyggere som har helseutfordringer.
5. Levekårsutvalget ber om at det utarbeides en Helse og omsorgsplan med utgangspunkt i de
nye kostratallene som framlegges 15.03.2021. Planen tar utgangspunkt i LEON prinsippet, et
administrativt nærområde prinsipp om at alt forebyggende og helsefremmende arbeid bør
foregå i nær tilknytning til hjemmemiljøet. Omsorgstrappa må gjennomgås. Det utføres en ny
spørreundersøkelse i gruppen 65 +, for å kartlegge ønsker om hvilke helse og
omsorgstjenester som er ønskelig sett fra innbyggernes perspektiv.
6. Kommunale bygg og vedlikehold: Levekårsutvalget viser til tidligere bestilling vedr
kartlegging/tilstandsrapport av bygningsmessig tilstand i sykehjem, aldershjem,
Kløverheimen og øvrige omsorgsboliger. Med utgangspunkt i en slik kartlegging vil det være
grunnlag for politiske vedtak om eventuelle strukturendringer innen den døgnbaserte
omsorgen.
7. Levekårsutvalget er fornøyd med innføring av årshjul fra 2021. Årshjulet må
implementeres i hele organisasjonen, noe som vil gi bedre økonomioppfølging og bedre
styring av tjenesteproduksjonen.
Behandling:
Punkt nr. 1. Helse- og omsorgsplan er tatt med i dokumentet, og arbeidet vil prioriteres i 2021. Til punkt nr. 5,
vil dette vurderes når planarbeidet med helse- og omsorgsplan starter.
Punk nr. 2. Administrasjonen legger inn begge setninger, og det vil være opp til formannskapet å avgjøre om
det er Planutvalget eller Levekårsutvalgets setning som skal stå i den kommunale planstrategien. Planutvalgets
setning er markert i Gul, og Levekårsutvalget setning er markert i Grønn NYTT: Formannskapet har besluttet i
møte 02.12.20 at begge setningene tas ut av planstrategidokumentet.
Punkt nr. 3. Tas til orientering.
Punkt nr. 4. Tas til orientering, i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er dette et viktig tiltak som må
vurderes.
Punkt nr. 6. Tas til orientering, forvaltningsplan for kommunale bygg er prioritert plan i 20201/2022.
Punkt nr. 7. Tas til orientering. Oppfølging av planer gjennom økonomiplan er en viktig faktor for å lykkes med
gjennomføring.

Møte med kommunalsjef samt fagrådgiver for helse og
omsorg, 26.11.2020
I møtet ble det besluttet å skrive om hele kapittelet som omhandler helse og omsorg. Dette for å få frem et
mer oversiktlig bilde av sektoren og utfordringene, med beskrivelse av de planene som må utarbeides i
kommunestyreperioden. Det vurderes slik at endringen ikke fører til vesentlige forandringer i hovedbudskapet
for kapittelet, men heller en mer spisset og tydelig framstilling av sektoren i dag og utfordringer fremover.
Helse og omsorg, kapittel som ligger ute til høring.
Tjeldsund kommune har i dag en rekke samarbeid innenfor helse- og omsorgssektoren. Dette gjelder legetjeneste, fysioterapi, jordmor,
barnevern, kreftkoordinator mm. Regjeringen er i gang med å gjennomføre kvalitetsreformen Leve hele livet, hvor målet er at alle eldre skal
få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Reformen handler om de grunnleggende tingene som mat, aktivitet, fellesskap, helsehjelp og
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sammenheng i tjenestene. Tjeldsund kommune startet arbeidet med reformen tidlig i 2020, men dette ble satt noe på vent etter Korona
pandemien. Helse- og omsorgssektoren er nå i gang med å kartlegge egne behov og utfordringer, og vil gjennom politiske vedtak ta stilling
til forlagene i reformen. Arbeidet med Leve hele livet er viktig å forankre videre i plansystemet, og vil være en del av kommuneplanens
samfunnsdel. I likhet med mange andre kommuner opplever også Tjeldsund økt levealder i befolkningen og antall eldre er forventet å øke
kraftig i årene fremover. Dette fører til et økt behov for pleie- og omsorgstjenester, fordi flere ressurskrevende brukere og pasienter med
mer kompliserte diagnoser, krever et høyt omsorgs- og kompetansenivå. Kommunen opplever i dag at det er en økende konkurranse med
nabokommuner og private institusjoner om arbeidskraft til helse- og omsorgssektoren. Den konstante økningen av antall eldre vil føre til at
kommunen er nødt til å se på framtidige oppgaveløsninger som sikrer at tjenestene kan utføres kvalitetsmessig og effektivt på riktig
omsorgsnivå. En økning i antall eldre vil også utløse behov for å øke de institusjonsbaserte tjenestene, og en evaluering av dagens struktur
anbefales for at kommunen fortsatt skal ha faglig god og effektiv drift. Hvordan Tjeldsund kommune skal møte utfordringene som følge av
en stadig økende eldre befolkning vil være et viktig tema i det kommende arbeidet med kommuneplanen.

Helse og omsorg, nytt kapittel etter møte 26.11.2020.
Helse- og omsorgstjenestene i Tjeldsund kommune består i dag av hjemmetjenesten, fordelt på distriktene nord, midt og sør, to
aldershjem og to sykehjem, ubemannede omsorgsboliger, lege- og psykologtjeneste, fysioterapi og ergoterapi, samt miljøtjenesten. I
miljøtjenesten inngår psykisk helsevern og rustjenesten, støttekontaktordningen, tilbud for avlastning for barn og ungdom, samt
døgnbemannede boliger for funksjons- og utviklingshemmede og personer innenfor psykisk helsevern og rustjenesten. Tjeldsund
kommune kjøper i tillegg tjenester fra Harstad kommune, som KAD (kommunalt akutte døgnplasser) og krisesenter (et interkommunalt
samarbeid om legetjenester og psykologtjenenester).
Kommunen opplever i dag en økt etterspørsel etter institusjonsplasser og hjemmetjenester. Dette vil forsterke seg i årene som kommer,
med bakgrunn i den økende aldrende befolkningen. Kommunen ser også en økt etterspørsel etter psykiske helse- og rustjenester og det
forventes at tjenesten må styrkes i framtiden på bakgrunn av ytterligere økt behov. Det er store avstander i Tjeldsund kommune og
helsetjenestene opplever det som utfordrende, til tross for at hjemmetjenesten er fordelt på ulike distrikter. Blant annet er det
utfordrende med transport, for å få samlet hjemmeboende til felles sosiale aktiviteter og til tilbud som dagsenter for demens. Det må skje
en betydelig styrking av hjemmetjenesten og kapasiteten på institusjonsplasser/sykehjemsplasser for å møte det økende behovet i
framtiden, samt en organisering av transporttjenestetilbudet.
Tjeldsund kommune har i dag store utfordringer med å rekruttere fagpersonell innen helse- og omsorgstjenesten. Kommunen opplever en
økende konkurranse med nabokommuner og private institusjoner om arbeidskraft til helse- og omsorgssektoren. Det er i dag, og for
fremtiden et stort behov for kompetanse innenfor helsepersonell, leke, syke- og vernepleieryrket.
For å møte nåværende og framtidige utfordringer skal det utarbeides en helhetlig helse- og omsorgsplan. Planen vil være retningsgivende
for helse- og omsorgssektoren og inneholde flere underplaner; Demensplan, plan for psykisk helsevern og rus, strategi for
velferdsteknologi, samt plan for habilitering og rehabilitering.
Demensplan er fra og med 2020 en lovpålagt plan for kommunene. Målet med planen er å skape et mer demensvennlig samfunn, og
satsningsområdene vil være koordinerte tjenester, informasjon, dagaktivitet og pårørendeskole.
Plan for psykisk helsevern og rus skal ta for seg utfordringsbildet som gjelder i forhold til problematikken rundt psykisk helsevern og rus i
vår kommune. Dette i henhold til nasjonale faglige retningslinjer sett opp mot lokale forhold.
Strategisk plan for velferdsteknologi vil være viktig for å finne løsninger for hvordan velferdsteknologi kan tas i bruk i kommunen.
Velferdsteknologi vil være en viktig del av tjenesteytingen i helse- og omsorgssektoren for at mennesker skal kunne mestre å bo hjemme så
lenge som mulig.
Plan for habilitering og rehabilitering er en tjenesteovergripende lovpålagt plan som dekker områdene habilitering og rehabilitering. Planen
har som mål å styrke målgruppenes muligheter til å leve et mest mulig aktivt og selvstendig liv. Denne planen må ses i sammenheng med
andre planer, psykisk helsearbeid og ruspolitisk handlingsplan etc.
Kvalitetsreformen «Leve hele livet» er en overordnet reform som skal innarbeides i kommunens planverk. Selv om reformen er særlig
rettet mot helse- og omsorgssektoren er det viktig for kommunen at målsetningene i «Leve hele livet» blir forankret i kommunes
plansystem, og tas med som et overordnet hensyn i utarbeidelse av alle kommunale planer. Alle sektorene må bidra til at Tjeldsund
kommune kan skape et aldersvennlig samfunn.

Møte med kommunalsjef samt fagrådgiver for oppvekst og
forebygging 1.12.2020:
I møtet ble det besluttet å skrive om deler av kapittelet som omhandler oppvekst og levekår, under delunderskriftene «Barn og unge»,
«Barnehager» og «skoler». Dette for å få fram et mer realistisk bilde enn det som ble beskrevet i høringsutkastet. Endringen trekker frem
poenger fra forslaget til økonomiplan 2020-2024, med nedgang i antall skoleelever og antall fødte barn. Endringene beskriver et litt annet
utfordringsbilde enn det som ble beskrevet i høringsutkastet. Setning markert i gul er vedtak fra Planutvalget, setning markert i grønn er
vedtak fra Levekårutvalget. Levekårutvalget har vedtatt å erstatte gul setning med grønn setning. Dette legges opp til at Formannskapet
avgjør. NYTT Begge setningene tas ut av dokumentet, etter vedtak i Formannskapet 2.12.2020
Oppvekst og levekår, nytt kapittel etter møte 1.12.2020
Barn og unge
FNs barnekonvensjon er en internasjonal avtale om barns rettigheter og er innarbeidet i norsk lov. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har
utviklet Fyrtårn for barn og unge som skal romme alle relevant innsatser fra stat og kommune som er rettet mot barn og unge. Fyrtårnet
skal bygges og utvikles gjennom dialog på tvers av forvaltningsnivåer, og alle handlinger som berører barn skal begrunnes i barns beste.
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Dette vil si at alle barn har rett til å bli hørt og medvirke. FNs barnekonvensjon og Fyrtårn for barn og unge er viktige retningslinjer for
tjenestetilbudet til barn og unge i Tjeldsund kommune. Videre er opplæringsloven og barnehageloven med forskrifter, kunnskapsløftet
samisk 2020 og rammeplaner lovpålagte føringer for utviklingen av skolene og barnehagene i kommunen. I mai 2020 ble retningslinjer for
skolens arbeid for et trygt og godt skolemiljø i Tjeldsund kommune vedtatt, for å kvalitetssikre arbeidet med å oppfylle kravene i
opplæringsloven.
Skoler og barnehager
Tjeldsund kommune har i dag en desentralisert struktur med fem barne- og ungdomsskoler og seks kommunale barnehager, samt en privat
barnehage (Márkománák). Skolene og barnehagene varierer i størrelse, men det er i dag til sammen 468 elever i skolene og 143 barn i
barnehagene. Prognosene fram mot 2024 viser en nedgang i elevtallet med 10 prosent, samt en synkende trend i antall fødte barn.
Tjeldsund har samlet sett god kapasitet i barnehagene i kommunen. Fordeling av barnetall i de ulike barnehagene varierer, og barnehagene
opp- og ned-bemannes hvert barnehageår ut fra antall søkere til plassene og behovet for personale. Skolene har også god kapasitet til å ta
imot flere elver ved eventuell tilflytning til kommunen vår. Opplæringen på skolene drives i dag av et bekymringsfullt stort antall ufaglærte,
og rekrutering av fagkompetanse til skolene, samt barnehagene, i kommunen har vist seg å være utfordrende. Der er i dag et behov for å
innføre en rekrutteringsordning som kan bidra til å øke antall kvalifiserte søkere til skoler og barnehager i kommunen.
Trygt og godt skolemiljø, trafikksikker skole og samarbeid i prosjekter med Sør-Troms om faglig og sosial trygghet, samt rekrutering er
viktige faktorer for å gi barn og unge gode skoledager på alle skolene i Tjeldsund kommune.
Enhet forebygging består av forebyggende helse, helsestasjon for barn og ungdom, samt barneverntjenesten. Ved
kommunesammenslåingen ble barnevernet opprettet i egen kommunal regi, etter å ha inngått i et interkommunalt samarbeid. Det er i dag
et tverrfaglig samarbeid mellom alle partene innenfor kommunalområdet som fungerer godt. Gjennom ulike prosjekter, tidlig innsats og
PP-tjenesten i samarbeid med Sør-Troms når kommunen og helsestasjonen ut til flere barn og unge. Tjeldsund kommune har samarbeids
med Harstad kommunen innenfor akutt tjenesten i barnevernet.

Fra kapitel oppvekst og levekår fra utkastet som ligger til høring:
BARN OG UNGE Etter kommunesammenslåingen har Tjeldsund kommune vedtatt å opprettholde skole- og barnehagestrukturen, som
betyr at ingen skoler eller barnehager skal legges ned. Barn skal i utgangspunktet bli tilbudt barnehageplass i den barnehagen som ligger
nærmest bosted, noe som er en viktig forutsetning for bosetningsmønsteret i kommunen. Tjeldsund har i dag fem barne- og
ungdomsskoler og seks kommunale barnehager pluss en privat (Márkománák). Disse er fordelt over ulike områder i kommunen.
BARNEHAGER
Tjeldsund har samlet sett god kapasitet i barnehagene i kommunen. Sammensetningen av småbarn (under 3 år), og store barn (over 3 år)
er avgjørende for hvor mange plasser som brukes hvert år. Fordeling av barnetall i de ulike barnehagene varierer, men det tildeles i
utgangspunktet plass i den barnehagen som de foresatte ønsker. Barnehagene opp- og nedbemannes hvert barnehageår ut fra antall
søkere til plassene og behovet for personale. Det å rekruttere nok barnehagelærere og personale med riktig kompetanse er likevel
utfordrende. Kapasiteten viser at kommunen i utgangspunktet er rustet for å ta imot tilflyttere som skulle 7 trenge barnehageplass. I
Márkománák barnehage tas det opp barn både fra Tjeldsund og Evenes kommune.
SKOLER
Skolestrukturen i Tjeldsund er desentralisert, og den ene skolen er en del av et oppvekstsenter. Elevtallet har vært noenlunde stabilt de
siste årene, og ut fra barnetall i barnehagen og fødselstall frem til og med 2019, gir ikke prognosene store endringer i de ulike
skolekretsene. På skolene drives opplæringen i dag av et bekymringsfullt stort antall ufaglærte. Det er en stor utfordring med å rekruttere
lærere med godkjent utdanning/kompetanse. Alle skolene har dog kapasitet for å ta imot flere elever ved evt. Tilflytting til kommunen vår.
Trygt og godt skolemiljø, Trafikksikker skole og arbeidet i samarbeidsprosjektet i Sør-Troms om faglig og sosial trygghet og rekrutering av
faglært personale, er viktige faktorer for å gi barn og unge gode skoledager i alle skolene i Tjeldsund kommune. Prognosi Visma Flyt viser at
antall fødsler i 2015-17 er uten de store variasjonene fra år til år, der antall fødsler er mellom 25-30 hvert år.

Kommunedelsutvalg Kongsvik, 30.11.2020
KUKO – 03/20 Vedtak
Befolkningsutvikling:
Befolkningsutvikling i Kongsvik skolekrets gjenspeiler ikke tallene fra SSB. Vi vil at den faktiske
befolkningsveksten skal synliggjøres, og ikke bare estimeres på bakgrunn av statistikk. Kongsvik
opplever en stor økning i antall unge i etableringsfasen som er kommet tilbake etter endt utdannelse.
En virkelig utfordring vil skapes dersom skole/barnehage nedlegges. Dette vil resultere i stor
kommunefraflytting av unge og yrkesaktive ref.: skriv fra FAU Kongsvik skole.
Behandling: Den kommunale planstrategien er overordnet og tar utgangspunkt i kommunens utvikling som
helhet.
Folkehelse:
“I Tjeldsund kommunes visjon snakker vi om levende bygder, som fremmer vekst, opplevelser og
folkehelse. For å motvirke trenden med økning av antall eldre i forhold til antall yngre er prioriteringen
av barn og unges trivsel i kommunen viktig. Tjeldsund må prioritere de tiltak som vil føre til at
kommunen blir en attraktiv bokommune for barnefamilier.”
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-

Ordlyden i dette avsnittet støttes av Kongsvik kommunedelsutvalg. Vi forutsetter at dette vektlegges
når eventuelle forslag om nedleggelse av skoler/barnehager fremstilles. Vi kan ikke se at slike forslag
vil gjøre Kongsvik skolekrets til en attraktiv plass å bo for barnefamilier og næringsdrivende.
Behandling: Tas til orientering
Oppvekst og Levekår:
Barn og unge – Vi støtter vedtaket som ble gjort etter kommunesammenslåing om å opprettholde
skole- og barnehagestrukturen.
For å møte utfordring med å rekruttere lærere med godkjent utdanning/kompetanse foreslår vi å
innføre stimuleringstiltak med stipend og bindingstid til utdanning av nye lærere.
Behanding: Tas til orientering. Tiltak for rekruttering tas i kommuneplanens samfunnsdel.
Helse- og omsorg:
I forhold til en økning i antall eldre vil det ikke bare utløses behov for å øke de institusjonsbaserte
tjenestene, men også den hjemmebaserte tjenesten.
Behandling: Tas til etterretning, forslag innarbeidet i dokumentet.
Samfunnssikkerhet og beredskap:
Vi ønsker en kartlegging av beredskapsrom på Hinnøysiden.
Behandling: Det vil gjennomføres ROS-analyse for hele Tjeldsund kommune i løpet av 2021/2022’
Drikkevann:
Pr. i dag får Hinnøysiden sitt drikkevann fra Tjeldøya via sjøledning. Tilstand på primær- og sekundærvanntilførselen fra Tjeldøya til Kongsvik bør avklares.
Vi forutsetter at kommunen jobber videre med pumpehus og vannrør opp til Kongsvik skole som er av
typen eternitt.
Behandling: Hovedplan for vann og avløp er tiltenkt gjennomført i kombinasjon med kommuneplanens
arealdel, og vil gjelde for hele Tjeldsund kommune.
Kommunale bygg og vedlikehold:
Etter kommunesammenslåingen er vaktmesterordningen i Kongsvik endret slik at vaktmester møter
på Evenskjer hver morgen. Vi mener at den nye ordningen er ineffektiv mtp. tidsbruk som kunne vært
benyttet til vedlikehold av kommunale bygg på Hinnøysiden.
Vi støtter avsnittet i “Kommunale bygg og vedlikehold”, og forutsetter en tilstrekkelig vedlikeholdsplan
av de kommunale byggene på Hinnøysiden også.
Behandling: Tas til orientering
Næringsliv og sysselsetting:
Sigma Nord er en privat aktør.
Kommunen bør arbeide aktivt for å få tilgang til areal for næringsformål i tilknytning til avkjøring
Kongsvik, fra nye E10 - Hålogalandsveien.
Kommunedelsutvalget i Kongsvik reagerer på at det private næringslivet på Hinnøysiden ikke nevnes
under “næringsliv og sysselsetting”. Tall fra DNB-ringvirkning viser kjøpekraft fra Kongsviks private
næringsliv på 18,4 millioner.
Under oppsummering av spennende utvikling i regionen, bør planene for Rødskjær havn og
næringspark tas med. Dette vil ha stor ringvirkning for Tjeldsund kommune som nabokommune, da
spesielt på Hinnøysiden.
Behandling: Det private næringslivet på Hinnøysiden er skrevet inn i dokumentet, sammen med Rødskjær havn
og næringspark. I kommuneplanens samfunnsdel vil næringsutvikling/strategi for næringsutvikling være tema,
og det vil i kommuneplanens arealdel vurderes hvor kommunen kan sette av areal til næring.
Boligbygging:
Det bør gjøres undersøkelse av muligheter for boligbygging både i og utenfor kommunale boligfelt.
Behandling: Tas til orientering. Boligbygging både i og utenfor kommunale boligfelt er innarbeidet i
dokumentet.
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Fra Per Eivind Horn (enhetsleder helse og omsorg midt),
mottatt 17.11.2020
Innspill: Jeg anbefaler at det prioriteres en overordnet plan for helse og omsorg. Det anbefales at
dette settes som høyt prioritert på listen over prioriterte planer i planperioden.
Begrunnelse (kort versjon): Begge de tidligere kommunen hadde slike planer, som nå er avsluttet. En
slik plan for denne store sektoren for de neste 20 årene er et viktig hjelpemiddel for å planlegge og
møte nåværende og framtidige utfordringer. Jeg mener at en helhetlig helse- og omsorgsplan setter
kommunen i bedre stand til å planlegge og gjennomføre eventuelle nødvendige endringer i de
kommende ti- årene innen helse og omsorg.
Behandling: Innspillet tas til følge og er innarbeidet i dokumentet.

Innspill fra Avinor AS, 27.11.2020:
«Vi viser også til følgende tekst på side 9 i forslag til kommunal planstrategi: Avinor har bedt om at
deler av deres eiendom blir omregulert fra LNF til lufthavformål, dette vil kommunen måtte ta stilling
til i arbeidet med kommuneplanens arealdel.
Vi vil minne om at Avinor også har stilt krav om at kommunen må innarbeide høyderestriksjoner og
BRA-soner mm. Jf. Avinors høringsuttalelse til Skånland kommune, datert 19,06.2015, i forbindelse
med varsel om oppstart av arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel.»
Behandling: Merknad er innarbeidet i dokumentet under «støy og lokal forurensning», side 10.

INNSPILL KOMMET INN ETTER BEHANDLING I
FORMANNSKAPET 2.12.2020.

Innspill fra Forsvarsbygg 4.12.2020:
(forkortet versjon)

Forsvarsbygg informere om deres veileder «Forsvaret arealbruksinteresser i arealplanlegging», og
ønsker tett dialog når Tjeldsund kommune går i gang med arbeidet med kommuneplanens arealdel.
Videre anbefaler Forsvarsbygg at forhold rundt fv. 8240 som er eneste landbaserte atkomst til
Ramsund orlogsstasjon til og fra E10, vurderes med hensyn til uønskede hendelser som skred, flom,
ras, redusert bæreevne på bruer m.m.
innenfor kapittelet «støy og lokal forurensning» vil Forsvarsbygg tilføre at nå etter vedtak av statlig
reguleringsplan for Evenes Flystasjon skal vurdere behovet for støytiltak på boliger innenfor
støysonene. Støytiltakene skal være utført innen utgangen av 2023. 2021 vil gå med til
støyberegninger, befaringer og utredninger av boligene.
Behandling: Innspillene tas med videre i arbeidet med kommuneplanens arealdel. Merknaden fører
ikke til endringer i teksten til planstrategidokumentet.
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Innspill fra Per Sandengen, Grovfjord – innbygger og medlem av
Eldrerådet, 1.12.2020.
1. Forslag til ny overskrift «Nåsituasjon» etter «kommunens plansystem»:
Tjeldsund kommunes økonomi vil ha trange rammer og underliggende drift vil avhenge av bruk av oppsparte
midler. Kostnadsnivået ligger jevnt over tilgjengelige inntekter og denne ubalansen vil øke utover i
økonomiplanperioden. Tjeldsund har en lang reise mot en bærekraftig økonomi og et positivt driftsresultat. Før
eller siden vil kommunen bli nødt til å ta stilling til strukturtiltak og vurderinger av gjeldende tjenestetilbud, og
da helst så tidlig som mulig i økonomiplanperioden. Lave fødselstall, synkende elevtall og stigende antall eldre
er det demografiske særpreget gjennom hele økonomiplanperioden, og dette vil fortsette også i 2025 og 2026.,
s. 6 i dokumentet Budsjett 2021og økonomiplan 2021-2024

Behandling: Forslaget er vurdert, men ikke tatt til følge. De økonomiske forutsetningene er beskrevet
i underkapittelet «økonomiske forutsetninger».
2. Foreslår hovedstrategi for kommende perioden:
Hvordan skal vi møte denne utfordringen?
Tjeldsund kommune er prega av stor verdiskapning i de ulike bygdene med Evenskjer som et
viktig handelssenter. Kommunen skal derfor bruke desentralisering som sin hovedstrategi for
å nå målene med positivt netto driftsresultat på minimum 1,75 % av driftsinntektene fra 2021.
Denne strategien gjelder:
• Både lokalisering og delegering
• Beslutning tas så nært som mulig – fullverdig delegering
• Unngå byråkrati og sentrale staber
• Ledelse der personellet virker

Behandling: Tas ikke til følge, diskusjoner og drøftinger av den videre samfunnsutviklingen i
kommunen vil gjennomføres i prosessen med kommuneplanens samfunnsdel.
3. Foreslår hvilke tiltak som skal til for å snu trenden.
UTFORDRINGER OG TILTAK
• Disposisjonsfondet skal brukes til disse tiltakene og ikke dekke årlig underskudd.
• Omfordeling av interne administrative ressurser for å jobbe med utfordringene etter en analyse og
prioritering. Flest mulig må jobbe med å jobbe med de prioriterte oppgavene. Noe må få ligge innen en avgrensa
tidsperiode.
• Ordfører sin rolle som politisk leder. Ta med gruppelederne i K – styret i arbeidet med å få folk til å se
mulighetene og at kommunen er et godt sted å bo og leve.
• Ordfører/rådmann må se og jobbe mot næringslivet på en annen måte – hvordan skal kommunen være den
fortrukne part for næringslivet. Nå etterspørres besøk for å få fortelle om hva som skjer innenfor deres område
og hvilke utfordringer som ligger i løypa. Hvordan bli en solid medspiller.
• Informere/reklamere aktivt for nye boligfelt og industriareal, bruke disposisjonsfondet aktivt for at det blir
attraktivt å flytte og etablere seg.
• Barnehage, skole og omsorgstilbud i bygdene skaper arbeidsplasser som gir mulighet for rekruttering til gode
arbeidsplasser.
• Hvilke virkemidler kan være gode for å tiltrekke seg nye sykepleiere, lærere og andre kritiske yrkesfag?
o Aktiv og god informasjon på ulike digitale plattformer
• De eldre blir framstilt som en utgift – hvorfor ikke se denne aldersgruppen som en ressurs. Hvordan bruke
aktive og ressurssterke pensjonister i jobben med å jobbe med utfordringene, jf arbeidet med nytt
industriområde på Sandstrand?
• Tilføre ekstra ressurser til kommunedelsutvalgene for at de skal ha en god mulighet for å gi innspill på hva
som er mulighetene og utfordringene innenfor deres område. Ulike aldersgrupper og kompetanse/kunnskaper
er representert i utvalgene. Det må utnyttes som en god lyttepost for en positiv utvikling av kommunen.
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• Lage en vedlikeholdsplan for kommunale bygg hvor en legger stor vekt på miljøperspektiv når en vurderer
renovering/utbygging kontra nybygg.

Behandling: Den kommunale planstrategien er et styringsverktøy for å vurdere kommunens
plansystem, planressurser og det kommende planbehovet i kommunestyreperioden.

Første prioritet av planer er kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel skal
peke ut retningen for samfunnsutviklingen de neste 10-12 årene. I samfunnsdelen skal det utformes
mål og strategier for hvordan vi vil at Tjeldsundsamfunnet skal utvikle seg. I prosessen med
kommuneplanens samfunnsdel skal det i tillegg utarbeides en handlingsplan. Handlingsplanen skal
inneholde konkrete tiltak for å oppnå de mål som er satt i samfunnsdelen. Handlingsplanen skal
kobles sammen med økonomiplan, slik at tiltak kommer med i budsjettene og blir gjennomførte.
Utfordringene og tiltakene som er skissert i innspillet tas med i arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel, og vil derfor ikke bli tatt med i den kommunale planstrategien.

Innspill fra Sametinget, 6.12.20
(forkortet versjon)

Sametinget savner et tydeligere fokus på samisk språk og målsetninger for kommunen framover i
planstrategien. Sametinget forventer at plan for samisk språk med strategier og mål prioriteres og
synliggjøres i inneværende kommunestyreperioden. Sametinget anbefaler å ta i bruk NOU
«hjertespråket» for veiledning og kontakt med Sametingets språkavdeling.
Sametinget forventer at arbeidet med kulturminneplan som planlegges blir prioritert, og minner om
at Sametinget er forvaltningsmyndighet for samiske kulturminner og vil kunne være behjelpelig med
dette.
Sametinget savner et fokus på reindrifta og næringens arealbehov i kommunen. Reindrifta bør
synliggjøres under punktene «næringsliv og sysselsetting» og «arealbehov» i planstrategien.
Sametinget viser også til at det ikke er henvisninger til veiledere eller retningslinjer i planstrategien,
og vil anbefale Tjeldsund kommune å vise til Sametingets planveileder som nå er revidert, samt NOU
hjertespråket.
Det informeres også om den kommende konsultasjonslov som vil forplikte kommuner og
fylkeskommuner i å konsultere samiske aktører og samfunn i saker som berører de.
Behandling: Tjeldsund kommune har i dag ansatt prosjetleder og språkkonsulent for å forsterke
arbeidet med innlemmelsen i forvaltningsområde for samisk språk.
Sametinget skal involveres når kommunen setter i gang arbeidet med kulturminneplan.
For å synliggjøre reindriftsnæringen i underkapittel «næringsliv og sysselsetting» foreslås følgende å
tas med i dokumentet: «Landbruket og reindriftsnæringen var representert i begge kommunene, og
er i dag en del av næringslivet i den nye kommunen»
Når det kommer til kapittelet «arealbehov» anbefales det og ikke ta Sametingets innspill med. Dette
fordi underkapittelet legger opp til at det skal gjennomføres drøftinger og diskusjoner (medvirkning)
rundt hvordan kommunens arealer skal benyttes i framtiden (arealstrategi, og revidering av
kommuneplanens arealdel).
Det anbefales at Sametingets planveileder legges inn som føringer og retningslinjer for kommunens
planlegging (under «hvordan og hvorfor planlegge» side 3 og 4).
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Innspill fra Kongsvik Pensjonistforening, 5.12.2020

Kongsvik pensjonistforening ber om at følgende punkter innarbeides i utkastet til planstrategi for
Tjeldsund kommune 2020-2024:
1. Bygge livskraftige og aldersvennlige samfunn der seniorer med livserfaring og kunnskap kan
delta og brukes ressursene sine gjennom overføring av kompetanse, kultur og tradisjon som
aktive bidragsytere i nærmiljøet og ha frihet og mulighet til å leve aktive live (jfr.
Kvalitetsreformen «leve hele livet»)
Behandling: Deler av denne setningen er innarbeidet i dokumentet etter innspill fra Eldrerådet.
«Seniorer må ses på som ressurser for samfunnet og aktive bidragsytere i nærmiljøet som kan
dele både kompetanse, kultur og tradisjoner» (se side 6.) De eldre sin deltakelse i samfunnet vil
bli drøftet nærmere i prosessen med den helhetlige helse- og omsorgsplanen.
2. Det investeres stort i egen kommune og i nabokommunene Evenes og Harstad. Her
nevnes Evenes Flystasjon, Hålogalandsveien samt Rødskjær havn og næringspark. I
tillegg til å ivareta og videreutvikle allerede etablerte arbeidsplasser, offentlige og
private, vil Tjeldsund arbeide for å være en attraktiv nabokommune. Dette med tanke
på både næringsutvikling og boligbygging i hele kommunen.
Behandling: Tilleggspunkt «… å ivareta og videreutvikle allerede etablerte arbeidsplasser,
offentlige og private […]» tas ikke med i dokumentet, men er en viktig målsetning i
arbeidet med samfunnsdelen.
«Dette med tanke på både næringsutvikling og boligbygging i hele kommunen» kan tas
med i planstrategidokumentet.
3.

Ivareta og revitalisere samisk språk og kultur i Tjeldsund.

Behandling: Innspillet er allerede tatt med etter vedtak i Eldrerådet.
4. I tillegg til offentlige arbeidsplasser eksisterer det i dag betydelige private
næringsaktører på Hinnøysiden av Tjeldsund innen jordbruk, reindriftsnæringen, bygg
og eiendom, verkstednæringen samt salg av drivstoff og kafédrift.
Behandling: Innspillet er allerede tatt med etter vedtak i Eldrerådet.
5. Innenfor Helse, omsorg og velferd og Oppvekst og forebygging må den desentraliserte
strukturen opprettholdes og videreutvikles i tråd med Intensjonsavtalen for den nye
kommunen som var politisk vedtatt i både Tjeldsund og Skånland. Skoler, barnehager,
omsorgsboliger og eldresenter i den enkelte skolekrets er viktige elementer i arbeidet
med å realisere målsetting om at Tjeldsund skal bestå av «Levende bygder».
Behandling: Innspillet tas ikke med i planstrategidokumentet. Mål og strategier for
samfunnsutvikling vil være tema i kommuneplanens samfunnsdel.
6. Hele omsorgstrappa må tas i bruk. Hjemmetjenesten prioriteres i hele kommunen.
Behandling: Dette tas opp i arbeidet med helhetlig helse- og omsorgsplan
7. Det er avgjørende viktig at det gjennomføres nødvendig vedlikehold av boenheter for
eldre (jfr HMS).
Behandling: Forvaltningsplan for kommunale bygg er en prioritert plan i perioden.
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Innspill fra kommunedelsutvalg Grov/Sandstrand, 5.12.2020
(forkortet versjon, oppsummeringen)
-Planstrategien bør gjøres mye mer fremoverlent med gode/riktige «litt hårete» overordnede
planer/strategier.
- Kommunen må ha sterkt fokus på «det grønne skifte» og Bærekraft i sitt planverk.
- Samhandling Kommune – Næringsliv må gis betydelig større fokus. Hvordan kan kommunen bli en
sentral og foretrukket parter for næringsliv og næringsutvikling i kommunen.
- Desentralisering som begrep bør være gjennomgående og en forutsetning for effektivitet, kvalitet
og verdiskapning i alle ledd.
- En bør endre fokus fra ensidig fokus på «utfordringsbilde» til fokus på «mulighetsbilde».
- Hvordan bruke eldre som en viktig ressurs
- Kompetanse og rekruttering – Må gis betydelig fokus. Smarte planer og løsninger må utformes. Her
må en tørre å se nye kreative og moderne løsninger.
- I år og i årene som kommer vil kommunen utfra økonomiplanen og budsjett årlig benytte en
betydelig del av sparepengene for å dekke opp daglig drift. Med en slik utvikling over tid vil
sparepengene snart ta slutt.
- Folkehelse – Spille på lag med lag/foreninger – «Levende bygder» -> En langsiktig strategi som sikrer
nærhet til barnehage, skole, butikker og andre møteplasser er viktig for å gjøre kommunen attraktiv
for tilflytting.
- Utfra den nåsituasjon som tegnes i planstrategien så bør det defineres fremoverlente
prosjekter med fokus inn mot sentrale problemstillinger (Les: rekrutering, samarbeide
kommune-næringsliv, Eldrebølgen …). Kanskje det er riktig og viktig å benytte noe av
sparepengene på prosjekter som har til formål å bidra til å snu den negative trenden og gi
kommunen positivitet og nye inntekter/ressurser. Det må SATSES for å snu de negative
trendene.
Behandling: Innspillene tas med videre i arbeidet med samfunnsdelen og innarbeides ikke i
planstrategidokumentet.
Den kommunale planstrategien viser at Tjeldsund kommune har behov for ny kommuneplan
med samfunnsdel og arealdel. Innspillene som er kommet inn viser også dette. Når Tjeldsund
kommune går i gang med arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil det bli gjennomført
medvirkning, og alle kommunedelsutvalgene vil bli involvert tidlig i prosessen. Samfunnsdelen
skal peke ut retningen kommunen vil gå etter de neste 10-12 årene.
Bærekraftsmålene skal ligge til grunn for kommunens planlegging, og det vil bli lagt opp til
medvirkning internt og ekstern for å diskutere hvordan Tjeldsund kommune kan arbeide for å
nå de 17 bærekraftsmålene.

Innspill fra MISU (midtre Skånland bygdeutvikling), 6.12.2020
(forkortet versjon)

«MISBU vil i sterkere grad ha kommunal planstrategi som preges av optimisme og framtidstro, med
visjonære mål for næring, bosetting og desentralisering som hovedmålsetting.
Bygdeutviklingslaget finner i for liten grad dette i høringsutkastet.»
Videre har MISBU gitt innspill på følgende overskrifter:
-

Befolkningsutvikling: desentralisering må opprettholdes, de kommunale boligfeltene Tovik og
på Sandstrand er ikke nevnt i dokumentet og må tas inn på lik linje med de øvrige.
Kommunens sentrale beliggenhet har muligheter for nytt og styrket næringsliv, samt
attraktiv natur, vil føre til befolkningsøkning dersom forholdene legges til rette for dette. En
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mer «tilretteleggende» strategi må være mer synlig i kommunens planer. Sterkere fokus på
de eldre som en ressursgruppe med bred erfaring og solid arbeidskapasitet.
Behandling: Det anbefales at Tovik og Sandstrand tas med i dokumentet. De eldre som en
ressurs er tatt med etter andre innspill. Muligheter for næringsliv og befolkningsøkning tas opp
som tema i kommuneplanens samfunnsdel.
-

Folkehelse: MISBU foreslår tiltak

Behandling: Kommuneplanens samfunnsdel vil ha en tilhørende handlingsplan/tiltaksdel hvor
tiltak for å nå de målene som er satt i samfunnsdelen. Handlingsdelen vil også bli koblet tett mot
økonomiplan for å sikre gjennomføring.
-

Oppvekst og levekår: MISBU forventer at strukturen for skoler og barnehager opprettholdes.
Kommunen bør legge til rette for insitamenter som virkemiddelordninger, stipend og høyere
lønn for å få fagutdannede til å søke jobber i kommunen.

Behandling: Innspill tas med videre i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
-

Helse- og omsorg: MISBU vil ha en desentralisert struktur, dagens bygninger må inngå i en
helhetlig tenking om behov for helsehus, bo- og servicesenter og sykehjem, viktig å tenke
samfunnsøkonomisk.

Behandling: Innspill tas med videre i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
-

Samiske interesser, kultur og språk: MISBU ønsker at den samiske befolkningen i kommunen
skal føle stolthet over sin etniske tilhørighet og at deres rettigheter skal ivaretas på en god
måte. Kommunen ser på mulighetene for at Vilgesvárre kan utvikles til leirskole for
kommunen elever.

Behandling: Innspill tas med videre i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
-

Næringsliv og sysselsetting: MISBU vil at Tjeldsund prioriteres å utvikle bedre og styrke
kompetansen på næringsutvikling i administrasjonen. Hvis dette ikke er mulig, må samarbeid
regionalt etableres. Tjeldsund kommune skal være offensiv i sin næringslivssatsing og være
samarbeidspartner og initiativtaker for de som ønsker å etablere seg i kommune. En
framoverlent strategi innenfor næring vil skape de bærekraftige bygdene vi ønsker oss

Behandling: Næringslivsutvikling vil være tema i kommuneplanens samfunnsdel, og innspill tas
med videre i prosessen.
-

Økonomiske forutsetninger: For å slippe å kutte på tjenester innenfor alle sektorer må
inntektene økes. Dette krever at Tjeldsund kommune samarbeider tett med allerede
etablerte næringsvirksomheter i kommunen og økt satsning på næringsutvikling. MISBU
forutsetter en planstrategi og økonomisk planlegging som ikke ensidig fokuserer på kutt i
tjenestene, men også vektlegger realistiske alternativer.

Behandling: Innspill tas med videre i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
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Innspill fra Skånland og Gratangen Bondelag, 6.12.2020
• Bruk av dyrka mark til boliger og næring er et problem både lokalt og nasjonalt da dyrka jord
ikke er en fornybar ressurs. Skånland og Gratangen bondelag utfordrer derfor kommunen på
å legge opp til minst mulig bruk av dyrka mark og dispensasjoner i LNF(R) i framtidig
planarbeid slik at kommunen kan gi sitt bidra til å opprettholde jordbruket i kommunen, men
også det nasjonale jordvernmålet. Vi mener derfor at kommunen ved videre utbygging av
næring/boligareal bør legge til rette for at det skjer i minst mulig grad på dyrka mark jf.
jordverns målet satt nasjonalt. Samt at i de tilfeller hvor det ikke er mulig å unngå å bruke
dyrka mark legger til rette for at nye arealer i lik stand blir tilbudt gårdbrukere som mister
dyrka mark til utbyggingene.
• Jordbruk er en arealkrevende næring og i takt med bruksutviklingen innenfor jordbruket så
vil det fremover være behov for mer areal til jordbruk. Derfor vil tilgjengelig næringsareal
være vel så viktig for jordbruket og da i form av bla. nydyrking. Skånland og Gratangen
Bondelag ber om at det legges til rette for nydyrking og at areal som kan brukes til dette
identifiseres i kommende planprosesser.
• Det har de siste årene vært drevet mye skogbruk i kommunen med hogst av skog i
varierende aldersklasser og tilstand. Mye av skogen ble plantet for 50-60 år siden med
varierende kvalitet og etterfølgende stell av skogen. Skånland og Gratangen bondelag ber
som at kommunen tar hensyn til at videre skogbruk skal være bærekraftig og at det legges
opp til et aktivt skogbruk i kommunen. Samt at det i planprosessene fremover legges til rette
for skogbruk i forhold til driftsveier, lunneplasser osv.
Behandling: Innspill tas med i det videre arbeides med kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel.

Innspill kommet inn etter fristen
Innspill fra Troms og Finnmark Fylkeskommune, 7.12.2020
(forkortet versjon)

-

-

-

I planstrategien blir situasjonen med sammenslåing, planbehov og kommunens plansystem

presentert. Denne delen anbefaler vi å korte ned, eventuelt flytte direkte til
kommuneplanens samfunnsdel.
Anbefaler at kommunen i større grad inkluderer en drøfting av strategiske valg knyttet til
nettopp utviklingstrekkene i kommunen. En slik drøfting kan bidra til å konkretisere
utfordrings- og utviklingsbildet gjennom å vise hvilke grep en ønsker å ta for å løse
utfordringene kommunen står ovenfor.
Ønsker å påpeke at det er viktig at kommunen er realistisk i forhold til planressurser når det
kommer til en slik prioritering (prioriterte planer i valgperioden). Vi anbefaler å stramme opp
oversikten over prioriterte planer i valgperioden ved å blant annet inkludere informasjon om
ansvarsfordeling (ansvarlig etat), når plan var sist vedtatt og dagens status på plan.
Fylkeskommunen synes det er positivt at kommunen har prioritert kommunedelplan for
idrett, friluftsliv og kultur (2022) i planstrategiperioden. Vi anbefaler kommunen å synliggjøre
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-

i planstrategien at «plan for friluftslivets ferdselsårer» sees i sammenheng med eller er en
del av kommunedelplanen
Planstrategidokumentet er ryddig og oversiktlig. I arbeidet med kommunal planstrategi er
det viktig å huske at dette er et dokument som skal fungere som et politisk verktøy for å
prioritere kommunens planarbeid. Aktiv involvering av politikerne/kommunestyret er
avgjørende for å få en politisk forankret planstrategi. Intensjonen bak å innføre kommunal
planstrategi i lovverket var nettopp at planstrategien skulle være et politisk planverktøy, for
og av politikerne.

Behandling: Til første punkt, tas ikke til følge.
Til andre punkt, drøfting av strategiske grep følger i kommuneplanens samfunnsdel.
Til tredje punkt, det anbefales å legge inn ansvarlig etat med sist vedtatt plan og dagens status
på plan.
Til fjerde punkt, plan for friluftslivets ferdselsårer vurderes av enhet for kultur og folkehelse ved
igangsetting av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kultur.
Til femte punkt, tas til orientering.

Fylkesmannen og Statens vegvesen.

Innspillene kom inn for sent.
De er gjennomgått i etterkant, og tatt til orientering.
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