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FORVENTNINGSNOTAT TIL REGIONAL PLANFORUM       
16. APRIL 2020 - KOMMUNEPLANLEGGING 

Planlegging i Måsøy kommune i 2020 

Måsøy kommune utarbeider ny planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel. Etter at nye 

arealstrategier er klare, vil arbeidet med kommuneplanens arealdel begynne. Planstrategi og 

planprogram for samfunnsdelen utvikles som separate plandokumenter, men de to 

planprosessene foregår koordinert. 

Kommunal ledelsesutvikling 

Måsøy kommune gjennomfører i 2020 et ledelsesutviklingsprosjekt med kommunale 

planprosesser som «utviklingscase». 15 kommunale ledere, hvorav fem folkevalgte 

(ordfører, varaordfører og utvalgsledere), deltar i programmet som har planprosessledelse, 

medvirkning og involvering som faglige tema. Det er derfor viktig at vi evner å trekke flest 

mulige erfaringer ut av planarbeidet vårt. Medvirkning og samarbeid med alle berørte 

parter, inkludert Regionalt planforum, er den del av prosjektet. 

Kunnskapsgrunnlag 

Måsøy kommune innledet planprosessene med å utarbeide et nytt kunnskapsgrunnlag. Det 

skal også nyttes for som grunnlag for kommunedirektørens internkontroll, jfr. 

Kommunelovens § 25.  

Kunnskapsgrunnlaget følger vedlagt. 
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Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 

Måsøy kommune innledet arbeidet med planprogrammet med et politisk verksted 

(kafedialog) for hele kommunestyret 10. mars 2020. Kommunedirektøren fikk tydelige 

innspill av de folkevalgte, og har formulert første utkast til planprogram. Målsettingen er at 

utkastet skal behandles i bredden av den folkevalgte utvalgsstrukturen før kommunestyret 

fatter et vedtak 7. mai 2020. Hvis kommunestyret vedtar å gå videre i planprosessen, vil 

Måsøy kommune kunngjøre oppstart av planarbeid (PBL § 11-12) og iverksette høring og 

offentlig ettersyn (PBL § 11-14). 

Høringsutkastet følger vedlagt. 

Problemstillinger som ønskes drøftet i Regionalt planforum 

Utkastet til planprogram skal holde høyest mulig planfaglig kvalitet. Vi ønsker innspill til 

innholdet i planprogramutkastet: 

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

• Er planprogrammet dekkende for alle sektormyndighetene og faginteressene som er 

representert i planforum? 

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

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

planprogram? 

• Forslag til andre eller nye aktiviteter enn de som er beskrevet? 

Kommuneplanens samfunnsdel, handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett skal virke som ett 

plansystem. Handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett skal utarbeides årlig, med 

utgangspunkt i samfunnsdelens satsingsområder, målsettinger og enkelttiltak. 

• Har regionalt planforum råd og innspill til hvordan Måsøy kommune best kan binde 

sammen planverket? 

• Erfaringer fra andre kommuner, eller eksempler som kan deles? 

Vi er ellers mottakelige for generelle innspill til alle planprosessene våre. 

Deltakelse og presentasjon 

Måsøy kommune deltar digitalt (uten fysisk oppmøte) med: 

• ordfører Bernth R. Sjursen (ordforer@masoy.kommune.no)  

• kommunedirektør Odd-Børge Pedersen (Odd-Borge.Pedersen@masoy.kommune.no) 

• seniorrådgiver Bror Myrvang (bm@bedriftskompetanse.no). 

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

 

Odd-Børge Pedersen 

Kommunedirektør 
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