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PLANSTRATEGI FOR SENJA KOMMUNE KUNNGJØRING AV OPPSTART
Vedlegg:
1. kunngjøringstekst
Bakgrunn for saken:
I henhold til vedtatt styringsdokument skal det utarbeides en kommuneplanens samfunnsdel
som kan vedtas av det nye kommunestyret for Senja kommune i overgangen 2019 – 2010.
Delprosjekt 8.1 er gitt mandat å gjennomføre prosessen.
Kommunestyrene i de fire kommunene har vedtatt å delegere fullmakt til fellesnemnda for å
være interkommunalt planutvalg for arbeidet med kommuneplan.
Saksutredning:
For å sikre bred deltakelse og involvering i prosessen slik plan- og bygningsloven krever, er
det foreslått å kunngjøre oppstart så snart som mulig, samt gjennomføre folkemøter i alle
kommunene. I utgangspunktet kan det bli 10 åpne folkemøter der kommuneplanens
samfunnsdel vil være et tema. Ta andre aktuelle tema i disse møtene vil være informasjon og
dialog om kommunesammenslåingen, samt arbeidet med nærdemokrati.
Det har vært en meningsutveksling om hva som er mest hensiktsmessig for å holde
tidsplanen og gjennomføre en forsvarlig prosess. Delprosjekt 8.1 har besluttet at det skal
gjennomføres to parallelle prosesser med planstrategi og planprogram. Målet er at
planstrategien kan vedtas før sommerferien, mens planprogrammet skal vedtas innen
årsskiftet 2018/2019.
Vurdering:
Det kreves ressurser for å gjennomføre en god planprosess med bred medvirkning, innspill
skal sammenfattes og behandles og det skal produseres dokumenter. Tidshorisonten fram til
2020 er kort. Dersom man skal lykkes med å få utarbeidet kommuneplanens samfunnsdel
med handlingsprogram i tide, skal det jobbes godt. Det er derfor avgjørende viktig å ikke
miste tid nå i oppstartsfasen.
Det anbefales derfor at arbeidet gis en formell start, og at dette kunngjøres nå.

Forslag til vedtak:

Fellesnemnda vedtar oppstart av kommuneplanarbeidet med utarbeidelse av planstrategi og
planprogram. Planstrategien skal vedtas innen 30.06-18 og planprogrammet innen 31.12-18.
Vedtaket er gjort med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 4-1 og 10-1 etter delegert
myndighet fra kommunestyrene etter Plan- og bygningslovens § 9-3

