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Fylkesmannens uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel - 
Lebesby kommune - offentlig ettersyn av planforslag 
 
Vi viser til brev fra Lebesby kommune av 25. juni 2018 vedrørende høring og offentlig 
ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel for Lebesby kommune 2018-2035. 
 
Fylkesmannens merknader 

Vi vil innledningsvis rose kommunen for å ha kommet godt i gang med revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel. Det fremkommer av høringsdokumentet at det har vært lagt 
opp til et godt opplegg for medvirkning. 
 
Et viktig prinsipp i ny plan- og bygningslov er at det skal være sterkere kobling mellom 
samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen skal gi føringer for kommuneplanens arealdel, for 
eksempel folketallsutvikling og utbyggingsmønster. Arealdelen skal være et kartmessig bilde 
av prioriteringer og satsinger i samfunnsdelen, samtidig som kommunens arealressurser 
og infrastruktur påvirker utviklingsmulighetene. 
 
Vi viser her til veilederen «Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen» fra 
Klima- og miljødepartementet (tidl. Miljødepartementet): 
https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t-1492.pdf 
I kapittel 6 (s. 29) tar veilederen for seg samfunnsdel arealrelevans, og i kapittel 7 (s. 33) 
samfunnsdelens økonomirelevans. 
 
I forslaget til kommuneplanens samfunnsdel har kommunen langt på vei synliggjort 
problemstillinger knyttet til samfunnsutviklingen i Lebesby kommune. Her defineres klare 
målsetninger for hvordan kommunen ønsker å utvikle seg i de kommende årene. 
Fylkesmannen savner imidlertid at det med bakgrunn i disse målsetningene konkretiseres 
oppfølgende tiltak og prioriteringer, slik at samfunnsdelen blir et tydeligere styringsdokument. 
Det er her ønskelig med en tydeligere kobling fra kommuneplanens samfunnsdel til 
kommuneplanens arealdel og økonomiplan, slik beskrevet over. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Iris Hallen 
seksjonsleder 

 
 
 
Anders Tandberg 
Overingeniør 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 
Kopi til: 
Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø 
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