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Forventningsnotat til regionalt planforum 25. februar 2021
Kvæfjord kommune – kommuneplanens samfunnsdel
Kvæfjord kommune jobber med en å lage en ny kommuneplanens samfunnsdel.
Planprogrammet ble i juni 2020 lagt frem for regionalt planforum, og vedtatt i oktober
2020 av kommunestyret i Kvæfjord. Vi ønsker nå å legge utkast til ny kommuneplanens
samfunnsdel frem for regionalt planforum.
Planprosess
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble politisk vedtatt oktober 2020,
sammen med kommunal planstrategi, jf. pbl. § 10-1, siste ledd.
Høsten 2020 ble alle politiske råd og utvalg i Kvæfjord kommune orientert om fremdrift
i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, om medvirkning og om satsingsområder.
De fikk gjennom disse møtene anledning til å drøfte veivalg og til å komme med
innspill.
Videre skal planutkastet legges frem for teknisk utvalg, som er planutvalg i Kvæfjord,
den 16. mars 2021. Planutkastet skal deretter legges ut til høring og offentlig ettersyn,
før vi tar sikte på politisk sluttbehandling og endelig vedtak i kommunestyret i juni
2021.
Medvirkning til planen er beskrevet i planutkastet som ligger vedlagt. På grunn av
hensynet til smittevern har prosessen blitt annerledes enn planlagt, og vi har ikke fått
involvert innbyggere på den måten vi hadde ønsket. Vi har likevel jobbet mye med
medvirkning og forankring av planutkastet, se nærmere beskrivelser i vedlegget. Tatt
forholdene i betraktning vurderer vi at prosessen har vært tilstrekkelig til at vi kan gå
videre med planutkastet, og vi legger opp til politisk behandling etter fastsatt
planprogram.
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Problemstillinger som ønskes drøftet i regionalt planforum
Vi ønsker innspill til utkastet for kommuneplanens samfunnsdel.
•

Er det hensyn i utkastet som er oversett, eller burde vært beskrevet annerledes?

•

Hvordan vurderer planforum at planen fungerer som helhet, og med tanke på å
bli et aktivt styringsdokument?

•

Hvordan vurderer planforum at hovedmål, mål og strategier for de ulike
satsingsområder fungerer?

•

Har planforum innspill til arbeidet med å følge opp mål og strategier i
økonomiplanen, som utgjør Kvæfjord kommune sin handlingsdel?

Vi er ellers mottakelige for generelle innspill til planutkastet.
Deltakelse og presentasjon
Kvæfjord kommune deltar digitalt med:
Kommunedirektør Merete Hessen, merete.hessen@kvafjord.kommune.no
Samfunnsplanlegger Ellen Marie Ervik, ellen.ervik@kvafjord.kommune.no
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Ellen Marie Ervik
Samfunnsplanlegger

