
 

 

 

Forventningsnotat fra Kvænangen kommune 

Planarbeid i utvikling 
Kvænangen kommune arbeider med å styrke planarbeidet i kommunen. Vi gjennomfører en 

ett-årig kompetanseheving i prosessledelse, medvirkning og involvering i plansammenheng. 

Både folkevalgte og administrasjonen er aktive i kompetansehevingen, som skal styrke 

kommunestyret som planmyndighet. Vi ser på Regionalt planforum som en viktig kilde til råd 

og veiledning i kommunalt planarbeid. 

Politisk involvering 

Kommunestyret har vært delaktig i forberedelsene til planprosessen for kommuneplanens 

samfunnsdel. Et eget politisk verksted om framtidsutviklingen ble arrangert i juni i år. 

Formannskapet er planutvalg og har deltatt i kompetansehevingen før selve planprosessen.  

Vi har satt av rikelig med tid til å arbeide med samfunnsdelen. Det gir oss muligheter til å 

styrke planleggingskompetansen og selve medvirkningen i lokalsamfunnet, samtidig som vi 

legger en god plan. 

Kunnskapsgrunnlag og planstrategi 

Kunnskapsgrunnlag og planstrategi er vedtatt (link her).  

Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 

Forslag til planprogram er på offentlig høring. I november og desember skal vi behandle 

innspill til og vedta planprogrammet. Høringsutkastet følger vedlagt.  

Problemstillinger som ønskes drøftet i Regionalt planforum 

Et planprogram skal være dekkende og holde høy faglig kvalitet. Vi ønsker innspill til 

innholdet i forslaget: 

 Imøtekommer vi alle sektormyndighetenes interesser?  

 Er alle relevante og nødvendige plantema dekket? Er det forhold som vi bør fokusere 

mer eller mindre på?  

 Har regionalt planforum innspill til medvirkningen og framgangsmåtene vi har valgt? 

 Forslag til metoder for å håndtere interessekonflikter i samfunnsplanleggingen? 

Deltakelse og kommunens presentasjon 

Vår deltakelse: 

 Ordfører Eirik Losnegaard Mevik 

 Kommunedirektør Janne Kankaala 

 Etatsleder næring, utvikling og teknisk Jan Inge Karlsen 



 Rådgiver næring og utvikling Anne Berit Bæhr 

 Planlegger Bernt J. Mathiassen 

 Seniorrådgiver Bror Myrvang, Bedriftskompetanse 

Vi innleder gjerne med en kort orientering. Lysbildene kan sendes over på forhånd. 

 

Janne Kankaala 

Kommunedirektør 

 

Vedlegg: 

Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. 

Kunnskapsgrunnlag 2020 

Vedtatt planstrategi 

 


