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Behandling og vedtak av kommunal planstrategi 2020-2023 

Henvisning til lovverk: 

 

Plan- og bygningsloven 

 

Vedlegg 

1 Kommunal planstrategi 2020-2023 

2 Merknadsbehandling 

 

Kommunedirektørens innstilling: 

1. Kåfjord kommune vedtar kommunal planstrategi 2020-2023 jf. Plan- og bygningsloven § 

10-1. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Siden kommunestyremøtet 03.12.2019 har forslag til planstrategi blitt utarbeidet. Det har blitt 

innhentet ønsker, behov og synspunkter fra alle deler av organisasjonen. Etatsledere og 

saksbehandlere har vært med på å prioritere behov og tidshorisonter for de ulike planene i 

forhold til egen arbeidsmengde, faglige vurderinger og framtidig kapasitet. 

 

Kommunedirektøren ønsker derfor at kommunestyret nå behandler og vedtar forslaget til 

kommunal planstrategi 2020-2023. 

 

Forslaget til planstrategi har vært på høring for å innhente synspunkter fra statlige og regionale 

myndigheter og nabokommuner som påkrevd i plan- og bygningsloven. Det har også blitt 

innhentet synspunkter fra lokale lag og foreninger for å sikre medvirkning fra innbyggerne. 

Disse er nå behandlet og endringer er gjort i planstrategien. Dette forslaget har nå vært offentlig 

i 30 dager, og kommunestyret kan derfor gjennomføre det endelige vedtaket av ny kommunal 

planstrategi 2020-2023. 

 

Under høringsrunden kom det inn merknader fra offentlige organer. Det kom ingen innspill eller 

merknader fra lag og foreninger i kommunen. Innspillene fra de offentlige organene gikk i all 



hovedsak ut på at de ønsket et mer utfyllende dokument, med flere tema, drøftinger, lengre 

utgreiinger og dypere dykk i de ulike temaene.  

 

Det er forøvrig tydelig i mange av de offentlige organene sine innspill at de viser liten forståelse 

for Kåfjord kommunes begrensede størrelse hva gjelder befolkning, tjenestetilbud og 

administrasjon. Mange av deres innspill vil være alt for omfattende å gjennomføre for en liten 

kommune som Kåfjord, og det kan virke som om innspillene er ville være bedre tilpasset større 

kommuner med større befolkning og administrasjon. 

 

Administrasjonen har forståelse for og forventet også at det kom denne typen innspill. Det ble 

tidlig i prosessen tatt et aktivt valg i administrasjonen om å utarbeide en kommunal planstrategi 

som er kort og konsis, som diskuterer de viktigste momentene og som svarer enkelt og direkte 

på det loven krever. Dette valget ble tatt for å få en planstrategi som er oversiktlig, lettleselig, 

anvendbar og som faktisk kan brukes av administrasjon, innbyggere og politikere. Om man 

lager en planstrategi som har 50 pluss sider med utgreiinger og analyser så er det stor fare for at 

dokumentet havner i en skuff og ikke brukes av noen før den skal rulleres igjen. Når man har et 

dokument på totalt tolv sider, vil det være enkelt og oversiktlig å bruke for alle. 

 

En annen grunn til at man velger å gjøre denne prosessen enkelt og kortfattet er at det er viktig å 

vedta planstrategien raskt etter nytt kommunestyre er valgt. Slik kan kommunestyrepolitikerne 

få mest tid ut av de fire årene de er valgt inn for til å sette valgene gjort i planstrategien ut i livet. 

Planstrategien skal vedtas innen et år etter konstituering av kommunestyret. Med dette forslaget 

ligger Kåfjord kommune an til å være tidlig ute med sitt vedtak. 

 

Den siste og viktigste grunnen til å lage en kort og konsis planstrategi er at Kåfjord kommune 

står overfor en rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i den inneværende 

planperioden. Alle de tema og utredninger som etterlyses i merknadene, vil bli grundig 

behandlet gjennom utarbeidelsen av disse to store og viktige planene. Å utsette utredningene til 

denne prosessen vil være lurt, for å unngå å gjøre arbeidet to ganger. 

 

 


