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Strategisk utvikling av kommunen – hvor vil vi? 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningsloven av 2008 

 

Vedlegg:  

- Planer og reglementer – oversikt 

Saksprotokoll i Skjervøy Kommunestyre - 26.01.2012  

Behandling: 

Forslag til nytt punkt 5 fra Kystpartiet ved Ørjan Albrigtsen: 

Kommunestyret ber formannskapet igangsette arbeid med rullering av strategisk næringsplan. 

Vedtak: 

Votering:  

- Rådmannens innstilling: Innstillingen enstemmig bifalt.  

- Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret gjør følgende vedtak:  

 

I arbeidet med kommunens planverk gjør kommunestyret følgende prioritering:  

 

1. Kommuneplanens arealdel (Arealplan) 

2. Kystsoneplanen – i den grad det er mulig bør denne sees i sammenheng med arealplanen 

3. Kommuneplanens samfunnsdel 

4. IKT-plan – strategi for digital utvikling 

 

 



Saksopplysninger 

I Plan og bygningsloven (PBL) av 2008 ble det iverksatt krav om at kommunene skal utarbeide 

en planstrategi. Planstrategi er ikke en plan men et verktøy for helhetlig oversikt over 

kommunens virksomhet og planlegging. Arbeidet med planstrategi skal følge valgperiodene, 

slik at kommunestyret det første året velger en strategi som skal gjennomføres i løpet av de tre-

fire neste årene, før en evaluerer ved utløpet av valgperioden. Evalueringen og satsingen videre 

er naturlige temaer for valgkampen.  

 

PBL § 10 har følgende skal-krav:  

- kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.  

- Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før 

kommunestyrets behandling.  

 

Den andre hovedhensikten med planstrategi er å tilrettelegge for at politikerne skal ha et 

helhetlig og langsiktig fokus i sin prioritering. Dette i erkjennelsen av at utvikling av kommuner 

krever konsistent prioritering over tid.  

 

Det som har fremstått som hovedfokus de siste årene har vært økonomistyring og det å komme 

ut av ROBEK-lista. Dette har selvsagt vært en riktig og nødvendig prioritering, men har medført 

kutt i mange årsverk og tjenestetilbud. Økonomisituasjonen er fortsatt premissgivende for den 

politiske debatten, og er svært begrensende for handlingsrommet. Det er tvingende nødvendig at 

skal en prioritere nye tiltak må det bli på bekostning av en omprioritering av eksisterende tilbud. 

Det finnes ikke friske midler eller buffere til nye tiltak.  

 

Vurdering 

Pålegget om kommunal planstrategi er nytt, og for Skjervøy kommune innebærer dette i 

hovedsak to ting: For det første å kartlegge og få oversikt over hvilke planer vi har og hvor 

behovene for rullering og revidering er størst.  

 

Dernest er det en politisk oppgave å prioritere hvor planressursene skal settes inn først.  

 

Oversikt planer 

I vedlagte oversikt har vi identifisert 47 planer og dokumenter som kan ha betydning ut over 

egen virksomhet. I tillegg har hver etat en rekke nisjeplaner som ikke er tatt med her. Planene er 

både gamle og av nyere dato, men forutsatt kontinuerlig oppdatering er ikke alder i seg selv noe 

problem. Vi har likevel en god del planer som burde vært revidert, men spesielt 

Kommuenplanen og Kystsoneplanen er kraftig utdatert og krever revidering:  

 

 

1. Kommuneplanen med arealdel (arealplanen), samfunnsdel inkludert kystsoneplan  

Arealdel (Arealplanen) samt kystsoneplan 

o Kommuneplanen omfatter en samfunnsdel, handlingsdel og arealdel. Den skal 

ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og 

bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanen danner 

en viktig del av grunnlaget for beslutninger som gjelder framtidig utvikling av 

kommunen.  

 

o Gjeldende plan er fra 1992 og er lite tjenlig for dagens behov, og dette resulterer i 

en rekke dispensasjonssøknader i forbindelse med byggesøknader. Revidering av 

arealplanen har vært utsatt i påvente av oppstart av det interkommunale 



plankontoret som nå er under etablering. Oppstart på dette arbeidet ventes 

påbegynt i 2012.  

 

o Manglende gyldig arealplan får som konsekvens at alle saker og tiltak utenfor 

regulert område må på høring til sektormyndigheter (sameting, kulturetat, NGI). 

Dette begrenser lokale politikeres innflytelse, bestemmelsesrett og dermed 

styringsevne. Gjennom arbeidet med en arealplan får politikerne styring med 

kommunens arealbruk og disponering. Utarbeiding av en arealplan er en grundig 

høringsprosess på generell basis, hvor alle sektormyndigheter sier sitt. Det som 

dermed blir vedtatt blir bindende får alle parter, og gir forutsigbarhet. 

Eksempelvis vil formannskapet på områder satt av til fritidsformål være suveren 

til å disponere dette ift fritidsformål, uhindret av eksempelvis reindriftsnæringen 

og kulturetater.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel  

o Gjeldende plan er fra 1992 og er åpenbart utdatert på en rekke områder. Det 

foreligger et utkast til ny versjon fra 2007, men denne er ikke behandlet politisk. 

Den krever selvfølgelig oppdatering før politisk behandling, men gjør at veien 

fram til vedtak av ny samfunnsdel blir vesentlig kortere.  

 

 

IKT-plan – strategi for digital utvikling 

- Til nå har IKT-planen vært inkludert i årsmeldingen. Etter planen skal det senest i 2012 

utarbeides en egen IKT-plan for kommunen. Dette arbeidet blir langt mindre omfattende 

enn med kommuneplanen, men gitt bemanningssituasjonen på IKT-seksjonen likevel et 

betydelig løft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


