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Kvæfjord kommune – planstrategi og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel 

Kvæfjord kommune jobber med planstrategi og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel. Kommunen har behov for en ny kommuneplanens samfunnsdel, og har 

derfor valgt å følge pbl § 10-1 siste ledd, om å slå sammen planstrategi og planprogram. 

Dette gir en sammenhengende planprosess, og er også tidsbesparende. 

Kunnskapsgrunnlag 2020 

Kvæfjord kommune innledet planprosessen med å utarbeide et nytt kunnskapsgrunnlag. 

Dette er et arbeid som var viktig for å få oversikt over status, utfordringer, muligheter 

og planbehov i kommunen. Kunnskapsgrunnlaget danner bakteppet for planstrategien, 

og vil videre være et grunnlagsdokument for arbeidet med kommuneplanens 

samfunnsdel.  

 

Kunnskapsgrunnlag 2020 ligger vedlagt. 

Planprosess 

Arbeidet med kunnskapsgrunnlag og utkast til planstrategi og planprogram har pågått 

høst 2019/vår 2020.  

 

Formannskapet i Kvæfjord kommune fikk 30. mars 2020 skissert prosess og 

fremdriftsplan for arbeidet, og vedtok å ta Kunnskapsgrunnlag 2020 til orientering. 

Formannskapet ba kommunedirektøren fortsette arbeidet med kommunens planstrategi 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Politisk ledelse har vært orientert 

om planarbeidet underveis, og hatt anledning til å komme med innspill: 

 

 -Formannskapet F-sak 77/19 Kommunal planstrategi – organisering og fremdrift 



 -Teknisk utvalg T-sak 25/19 Kommunal planstrategi – organisering og fremdrift 

 -Formannskapet F-sak 20/20 Kunnskapsgrunnlag for Kvæfjord kommune 2020 

 

Målsettingen er at utkastet skal førstegangsbehandles i teknisk utvalg i juni 2020. Hvis 

teknisk utvalg vedtar å gå videre i planprosessen, vil Kvæfjord kommune kunngjøre 

oppstart av planarbeid etter pbl § 11-12, og iverksette høring og offentlig ettersyn etter 

pbl § 11-14. Videre er det lagt opp til politisk sluttbehandling og endelig vedtak i 

kommunestyret i oktober 2020. 

 

Utkast til planstrategi og planprogram ligger vedlagt. 

Problemstillinger som ønskes drøftet i regionalt planforum  

Vi ønsker innspill til utkastet for planstrategi 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

• Har regionalt planforum innspill til valget av å slå sammen planstrategi og 

planprogram, eller til hvordan dette er lagt opp i utkastene som er vedlagt? 

• Har regionalt planforum kjennskap til andre kommuner som har valgt å slå 

sammen planprosessen, og til erfaringer med en slik type prosess? 

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

Vi ønsker å gjennomføre en inkluderende prosess for alle berørte interessegrupper.  

 

• Har regionalt planforum innspill til medvirkningen vi har beskrevet i utkastet til 

planprogram, eller forslag til andre aktiviteter som fremmer god medvirkning? 

• Har regionalt planforum kjennskap til praksis eller erfaringer fra andre 

kommuner, eller eksempler som kan deles?  

Vi er ellers mottakelige for generelle innspill til planprosessen vår.  

Deltakelse og presentasjon  

Kvæfjord kommune deltar digitalt med:  

• ordfører Torbjørn Larsen, torbjorn.larsen@kvafjord.kommune.no 

• kommunedirektør Merete Hessen, merete.hessen@kvafjord.kommune.no 

• samfunnsplanlegger Ellen Marie Ervik, ellen.ervik@kvafjord.kommune.no 

Vi innleder til drøftingene med en kort orientering fra kommunens side. 

 

Vedlegg: 

Vedlegg 1:  Kunnskapsgrunnlag 2020. Tatt opp til politisk orientering 31.mars 2020. 

Sak 20/20. 

Vedlegg 2:  Utkast til planstrategi 2020 – 2023 og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel – Kvæfjord kommune 
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Ellen Marie Ervik  
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