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Sektorplan for idrett, frivillighet og kultur 2018-21
Vedlegg:
Utkast, sektorplan med handlingsdel
Andre dokumenter (ikke vedlagt):
Kort sammendrag:
Lenvik kommune har hatt en kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv og
en kommunedelplan for kultur. Disse er begge to utgått, og må derfor rulleres.
I prosessen har det vært et mål å samle begge de to tidligere kommunedelplanene i
en felles plan, som nå foreligger som et utkast til behandling

Saksopplysninger:
Kommunedelplan for kultur og kommunedelplan for folkehelse, idrett og friluftsliv
har begge hatt status som kommunedelplaner i det kommunale planhierarkiet. Når
disse to planene nå forsøkes sammenfattet i en felles plan, endrer den også status
til sektorplan.
En kommunedelplan er underlagt et strengere prosedyrekrav i henhold til plan- og
bygningsloven. Dette knytter seg bl.a. til ettersyn (høring) og medvirkning samt
sluttbehandling.
At en nå velger å innrette planen som en sektorplan endrer ikke på planens
validitet, da den innholdsmessig omhandler samme fagtema som tidligere. Imidlertid
er prosedyrekravene enklere, da sektorplanen ikke er hjemlet i plan- og
bygningsloven og dennes føringer.
I prosessen med utarbeidelse av planutkastet har kulturavdelingen vært ansvarlig
for dokumentets innhold. Innholdet har vært drøftet i referansegruppen som har
bestått av:
Ida Hov
Karoline Sandberg
Brynjulf Edvardsen
Jon Blamire
Henning Strand

politisk representant
folkehelsekoordinator
idrettsrådet
den norske kirke
Botnhamn UIL og frivilligheten

Tommy Myklebust fra Lenvik frivilligsentral har vært invitert til referansegruppens
møter, men har ikke møtt.

Planen er inndelt i tre hovedkapitler: idrett, frivillighet og kultur. Tidligere var
folkehelse et eget deltema i planen. I Lenvik kommunes planstrategi ble det
imidlertid bestemt at folkehelse skal være gjennomgående og synlig i all planlegging
i lenvik kommune. Kulturfeltet har folkehelserettet perspektiv i alle sine aktiviteter,
både som konkrete tiltak og som positive opplevelser. Det innebærer at folkehelse
implisitt inngår i sektorplanens innhold, mål og strategier.
Vurdering:
Sektorplanen som nå legges frem til behandling vil ha begrenset levetid selv om
planen inneholder mål og tiltak inn mot 2021.
Dette henger samen med dannelsen av Senja kommune, og det vil være nødvendig
med en ny planprosess i den nye kommunen. I den neste prosessen skal alle de
fire tidlgere kommunene utarbeide en felles plan, i en felles form.
Hva angår nåværende planutkast kan dette godkjennes av kommunestyret allerede
i juni 2018. Med bakgrunn i at dette ikke en en kommunedelplan men en sektorplan,
tilligger det ikke et formelt krav om offentlig ettersyn før sluttbehandling.
Rådmannen er imidlertid opptatt av å inkludere offentligheten i saker som
omhandler deres interesser. Derfor anbefales det at planutkastet legges til offentlig
ettersyn, og at sluttbehandlingen dermed forskyves til høsten 2018.

Innstilling:
Alt 1
Lenvik kommunestyre vedtar å legge Sektorplan for idrett, frivillighet og kultur 20182021til offentlig ettersyn. Sluttbehandling gjennomføres tentativt høsten 2018.
Alt 2
Lenvik kommunestyre vedtar Sektorplan for idrett, frivillighet og kultur 2018-2021

Lenvik rådhus 15.05.18
Bjørn Fredriksen
Rådmann

Rune Hoholm
kommunalsjef

