Forventningsnotat for Regionalt planforum
Styrking av planarbeidet
Kommunal planstrategi 2020-2023 viser at Nesseby kommune har ambisjoner om å styrke
planarbeidet i kommunen. Ved siden av selve planarbeidet gjennomfører vi et
opplæringsprogram i prosessledelse, medvirkning og involvering i plansammenheng.
Regionalt planforum er en kilde til råd og læring for oss i kommunalt planarbeid.

Kunnskapsgrunnlag
Kunnskapsgrunnlag for samfunnsdelen er samme som for planstrategien. Dokumentet følger
vedlagt.

Politisk involvering
Kommunestyret har i et eget utviklingsseminar i juni 2020 gitt innspill til administrasjonen
om innhold i planverket, planprosess og medvirkning. Innspillene lå til grunn for
planstrategien og vil følge planarbeidet til ferdig kommuneplanens samfunnsdel.
Formannskapet er planutvalg og styringsgruppe for kommuneplanutviklingen.

Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032
Den neste store milepælen er å behandle kommentarer til og vedta et godt planprogram for
samfunnsdelen. Høringsutkastet følger vedlagt. Høringsprosessen går høsten 2020.

Problemstillinger som ønskes drøftet i Regionalt planforum
Planprogram skal være dekkende og holde høyest mulig, planfaglig kvalitet. Vi ønsker innspill
til selve innholdet i planprogramutkastet:
•
•
•

Er alle nødvendige plantema med?
Imøtekommer vi interessene til sektormyndighetene i planforum?
Innspill til medvirkningen som beskrevet i utkastet? Forslag til andre eller nye
aktiviteter enn de som er beskrevet?

Bærekraftutredning med bakgrunn i FNs bærekraftsmål
Kjenner planforums medlemmer til andre kommuner eller offentlige instanser som har
utredet konsekvenser av bærekraftsmålene på en helhetlig måte, og som kan tjene som et
godt eksempel for en distriktskommune?

Generelt
Vi er ellers mottakelige for innspill til planprosessene våre, herunder også overgangen fra
samfunnsplanlegging til arealplanleggingen, som er planlagt å finne sted neste år.

Deltakelse og kommunens presentasjon
Vår deltakelse:
•
•
•
•

Ordfører Knut Store
Administrasjonssjef Olaf Trosten
Kontaktperson, teknisk sjef Oddleif Nilsen
Seniorrådgiver Bror Myrvang, Bedriftskompetanse

Vi gir en kort orientering fra kommunens side innledningsvis. Lysbildene sendes over på
forhånd.

Olaf Trosten
Administrasjonssjef

Vedlegg:
Kommunal planstrategi 2020-2023, med kunnskapsgrunnlag.
Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.

