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Høring av forslag til handlingsdel 2019 - kommuneplanens
samfunnsdel
Vedlegg:
Forslag til rullert handlingsdel – kommuneplanens samfunnsdel
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Innspill fra UHO
Innspill fra Grasmyr grendeutvalg
Innspill fra Gibostad grendeutvalg
Innspill fra Eldrerådet
Oppsummering av innspill
Tiltak som foreslås tas ut av handlingsdelen av 2017
Andre dokumenter (ikke vedlagt):
Kommuneplanens samfunnsdel
Kort sammendrag:
Lenvik kommunestyre vedtok 26.6.14 i sak 58/14 Kommuneplanens samfunnsdel
2014-2026. Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir
hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år, og skal rulleres årlig.
Handlingsdelen ble sist rullert i 2017.
Det er siste gang Lenvik kommune rullerer handlingsdelen. I løpet av 2019 vil fokus
i kommuneplanarbeidet være å bidra til utarbeidelse av kommuneplan for Senja
kommune.
Forslag legges fram til behandling med den hensikt å fatte vedtak om
offentliggjøring.
Saksopplysninger:
Plan og bygningsloven regulerer den årlige rullering av kommuneplanens
handlingsdel, jf. § 11-4.
«For den årlige rullering av kommuneplanens handlingsdel, jf. § 11-1, skal kommunen innhente
synspunkter fra berørte statlige og regionale organer og andre som har ansvar for gjennomføring av
tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før
kommunestyrets behandling.»

Vurdering:

Handlingsdelen har hjemmel i Plan og bygningslovens (pbl) § 11, og er omtalt som
«konklusjonen på hvordan kommuneplanen skal følges opp». For Lenvik kommune
er kommuneplanen samfunnsdel med handlingsdel viktig for å nå ønsket
samfunnsutvikling. Gjennom systematisk arbeid har flere av tiltakene beskrevet i
tidligere handlingsdel enten blitt gjennomført eller pågår som del av den daglige
driften. Gjennom rulleringen er noen tiltakene vurdert å være implementert og
dermed tatt vekk fra handlingsdelen. Andre tiltak er justert, samtidig som nye tiltak
er prioritert inn i handlingsdelen. I lys av at kommunen kun har ett år igjen som egen
kommune, har man valgt å ta ut tiltak som ikke prioriteres kommende år.
Se vedlegg for nærmere informasjon om tiltak som foreslås tatt ut av plan.
Tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel skal gi grunnlag for kommunens
konkrete prioritering av ressurser, planleggingsoppgaver og samarbeidsoppgaver.
Handlingsdelen er kommunestyrets anbefaling om hvilke områder i kommunen som
bør prioriteres i kommende periode. Handlingsdelen for perioden 2019 bygger på
strategier og mål fra kommuneplanens samfunnsdel. Hovedfokusområdet i
kommuneplanen er «Barn og unge» og delområdet «Folkehelse» med delmål,
strategier og forslag til tiltak. I forslaget til handlingsdel er det tatt med en oversikt på
demografi, prognoser for befolkningsutvikling og kommentar ift planverk . Her er det
også hentet informasjon om demografi i Senja kommune.
Videre prosess:
Etter at dokumentet har vært gjort offentlig i minimum 30 dager, tas saken, med alle
innspill, til behandling i UMF møte 1. eller 15. november. Saken planlegges
sluttbehandlet i kommunestyret 13.desember 2018.
Innstilling:
Utvalg for miljø og forvaltning vedtar at forslag til rullering av handlingsdelen i
kommuneplanens samfunnsdel legges ut til offentlig ettersyn ihht bestemmelsen i
plan og bygningslovens § 11.4.
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