
Høring og offentlig ettersyn av samfunnsdel: Innkomne merknader og innspill 

Avsender Innspill Kommentar 

administrasjon

Kommentar 

styringsgruppe
1 Reinbeitedistrikt 9 1 Under punkt " Mulighetsorienterte Lebesby",, der man skriver om bærekraftig 

næringsutvikling i næringer der vi har naturlig fortrinn, forslår RBD 9 at reindrift også føres 

opp i tillegg til fiskeri, landbruk, oppdrett osv…

Innspill tas til følge. Nytt punkt lyder dermed:

Vi skal stimulere til videreutvikling, nytenkning og samarbeid i eksisterende 

næringer (som fiskeri, oppdrett, landbruk, reindrift og reiseliv)

2 Det foreslås og at bevaring og styrking av samisk språk og kultur blir et satsingsområde 

også videre.

Innspill dekkes gjennom punktet

Vi skal legge til rette for at lokalhistorie, kystkultur og den sjøsamiske arven holdes 

i hevd

2 Statens Vegvesen Samferdsel har betydning for samfunnsutviklingen i kommune, og viser spesielt til 

føringene i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og 

transportplanlegging. Statens vegvesen har ingen merknader utover dette til 

kommuneplanens samfunnsdel.

Tatt til orientering

3 Bård Rasmussen Det kommer stadig flere turister hit , det er viktig med tilrettelegging hvis vi skal gjøre det 

trivelig både for dem og oss som bor her. Gode søppelordninger for biler og båter, 

leskur/grill på flere turløyper (Finnkirka ). Toaletter?

Innspill dekkes gjennom flere foreslåtte strategier (forsøpling, bruk av naturen, 

tilrettelegging av infrastruktur). Konkret bør innspillet følges opp på lavere 

plannivå, eks næringsplan.

4 Sametinget 1 Sametinget anmoder kommunen om å ta hjelp i Sametingets planveileder i arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel og å tilføye Sametingets planveileder til 

grunnlagsdokumenter for planarbeidet.

Sametingets planveileder er brukt i planarbeidet og settes opp i litteraturlisten

2 Sametinget anmoder kommunen om å få fram tradisjonell samisk kunnskap om bruk av 

områder gjennom planprosessen og å tillegge denne kunnskapen like stor vekt som den 

forskningsbaserte kunnskapen i det videre arbeidet.

Vi har gjennomført dialogmøter med RBD 9 og 13. 14 besvarte ikke våre 

henvendelser. Som et resultat av dialogmøtene gjorde vi endringer i foreslått kart 

og arealbruk.

Reindrift er en tradisjonell samisk næring som er til stede i kommunen. I følge plan- og 

bygningsloven skal kommuneplanens samfunnsdel danne grunnlag for utarbeidelsen av 

arealdelen. Sametinget ber om at man tidlig kontakter reindriftsinteressene som er til 

stede i kommunen om arealtiltak som kan ha konsekvenser for næringa. Dette også i 

utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel.

Se over. Alle distrikt har vært informert og invitert til folkemøter.

I kommuneplanens avsnitt 4.1.2. Et flerkulturelt samfunn, fremheves den flerkulturelle 

historien i området. Her står det at bosettingene langs ytterkysten tradisjonelt var norske, 

mens det innover Laksefjorden var hovedsakelig sjøsamisk og kvensk. Vi vil bemerke at 

dette er en grov forenkling, og til dels feil. Også i de gamle fiskeværene og ytterste 

boplassene, finnes det et stort antall samiske kulturminner som vitner om samisk 

tilstedeverelse over lang tid. En norsk etablering i området skjedde hovedsakelig i 

middelalder, altså langt senere, og disse fiskeværene utviklet seg raskt til å bli sterkt 

flerkulturelle samfunn med innbyggere fra rundt om i Europa, så vel som norske og 

samiske. I planen legges det vekt på stolthet over identitet og kultur, og man ønsker å 

legge til rette for at den sjøsamiske arven holdes i hevd. Dette mener vi er svært positivt, 

men vi vil samtidig minne om at kommunen også har en lokal reindriftssamisk historie, 

som vi også håper at vil tillegges vekt.

Endring av tekst: Ta ut setningen 

"Tradisjonelt besto bygdene ytterst på Nordkynhalvøya stort sett av nordmenn, 

mens bosetninger innover i Laksefjorden var overveiende sjøsamisk og kvensk."



3 Kulturminner

Registreringene av samiske kulturminner er fortsatt mangelfulle, noe som gjør at det i 

store områder ikke er gjort noen dokumentasjon av samiske kulturminner. Derfor utgjør 

de kjente kulturminnene sannsynligvis kun en liten brøkdel av den totale 

kulturminnebestanden. Vi anser at det er potensiale for nye funn av hittil ukjente 

automatisk fredete samiske kulturminner i kommunen.

(...)

Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, og ingen må heller sette i 

gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 

eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare 

for at dette kan skje uten at dette er godkjent av rette myndighet, (jf. Kulturminneloven 

§§ 3, 8 og 9).

(...)

Vi ber om at kommunen har denne informasjonen i mente i arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel og videre i arbeidet med arealdelen. Sametinget er 

ansvarlig kulturminnemyndighet i forhold til samiske kulturminner. Dersom kommunen 

ønsker en orientering om samiske kulturminner i kommunen kan Sametinget bistå med 

dette.

Tas til etterretning. I forbindelse med forslag om etablering av industriområde på 

Skjånes ved Lebesby, er Sametinget kontaktet for befaring av området.

Forslag til ny arealdel har begrenset med arealinngrep utenfor bygdene. I noen 

tilfeller er også areal tidligere regulert til andre formål foreslått tilbakeført til LNFR.

Hensyn til kulturminner tas opp i ny areal- og kystsonedel.

5 Sigurd Rafaelsen/AP 1 Side 11 - Vi vil ha bærekraftig utvikling i næringer der vi har naturlige fortrinn

Vi skal jobbe aktivt opp mot aktører som vil ta i bruk ny teknologi innen havbruk og legge 

til rette for etableringer i vår kommune både på land og til havs.

Innspill tas til følge, nytt punkt legges inn:

Vi skal jobbe aktivt opp mot aktører som vil ta i bruk ny teknologi innen havbruk 

og legge til rette for etableringer både på land og til havs .

2 Vi vil ha befolkningsvekst og samfunn der folk trives og ønsker å bo, side 7.

Ny bolk:

Alle våre aktører skal ha fokus på miljøet og sette så lite spor i naturen som mulig. 

Forurensing som følge av produksjon skal begrenses til et minimum.

Siste setning foreslås tatt ut, da det dekkes av første setning. 

"Aktører" - er det næringsaktører det refereres til? Denne strategien hører kanskje 

i så fall bedre hjemme under Mulighetsorientert og målsetting om "...bærekraftig 

utvikling"

Alternativt: Siste setning beholdes, men "som følge av produksjon" tas ut - all 

forurensning bør begrenses til et minimum. 

Vi skal jobbe for at alle nærings aktører har fokus på miljøet og sette så lite spor i 

naturen som mulig. Forurensning skal begrenses til et minimum.

Må vurderes av 

styringsgruppe

6 Kystverket Kystverket Troms og Finnmark har ingen merknader/kommentarer til innholdet i

kommuneplanens samfunnsdel som gir et godt bilde av status og ambisjoner for Lebesby 

kommune. 

Kommunen har valgt å dele samfunnsdelen i to dokumenter, hvor hoveddokumentet 

gjengir visjon og hovedmål, mens det andre dokumentet er et bakgrunnsdokumentet for 

kommunens visjon og hovedmål. Dette har en fordel ved at en lett kan finne frem til 

hovedmålene til Lebesby kommune, men siden dette ikke er vanlig fremstilling av en 

samfunnsplan kan det også være noe uoversiktlig når noen skal finne frem i planen. Det å 

lese bakgrunnen for målene som kommunen setter seg er også interessant for leser, og 

ikke kun selve målsettingen.

Kystverket anbefaler derfor å samle samfunnsdelen i ett dokument.

Vi har bevisst delt i to - for også å ha en kortere, mer lettlest versjon, som er lett å 

ta frem. Om dette oppleves som forvirrende, kan man evt gi dokumentene andre 

navn - det største dokumentet kalles "Samfunnsdel", mens det korte dokumentet 

kalles "Samfunnsdel - kortversjon"



7 Fylkesmannen i Finnmark 1 Viktig prinsipp i ny PBL er at det skal være sterkere kopling mellom samfunnsdel og 

arealdel (…). Arealdelen skal være et kartmessig bilde av prioriteringer og satsinger i 

samfunnsdelen (…)

Vi har lagt til et kapittel i Samfunnsdelens bakgrunnsdokument, kap 6 

Samfunnsdelens arealrelevans , med noen overordnede føringer fra samfunnsdel 

til arealdel.

2 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.

Samfunnsdelen er et dokument som beskriver langsiktige ambisjoner og 

målsettinger. Dokumentet utgjør kommunens overordnede strategiplan, som 

andre underordnede planer skal ta utgangspunkt i. Oppfølgende tiltak og 

prioriteringer hører derfor mer hjemme i disse planene - for eksempel i budsjett- 

og økonomiplan, hvor handlingsdelen av samfunnsdelen er tenkt fulgt opp. Vi har 

lagt til et delkapittel i Samfunnsdelens bakgrunnsdokument, kap 2.1 

Kommuneplanens handlingsdel og kommuneøkonomi , hvor sammenhengen 

mellom kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan og kommunens økonomiske 

rammer omtales. 

8 De ville bak fjellet 1 Planperioden er for lang. Vi foreslår hvert fjerde år. Dette bør komme fram i planen. Planperioden ble fastsatt av politisk arbeidsgruppe da planprogrammet ble 

utarbeidet i 2016. Det har ikke kommet kommentarer på dette tidligere - verken 

da planprogrammet ble utarbeidet, var på høring, eller i løpet av 

medvirkningsfasen til samfunns- og arealdelene. Planforslaget til samfunnsdelen er 

basert på en tidshorisont frem mot 2035 - blant annet er mål og strategier 

formulert med tanke på at planen skal se langt fremover i tid - og at mål og 

strategier skal følges opp og konkretiseres nærmere i sektor- og annet planverk. 

Det er ikke uvanlig at kommuneplaner har en lang tidshorisont.

Videre krever plan- og bygningsloven at en kommune, gjennom planstrategien, 

hvert fjerde år skal vurdere  om det er behov for revidering av kommuneplanens 

ulike deler. Dersom kommunestyret finner at det er behov for revisjon, så skal 

kommuneplanen revideres - uansett tidshorisont på gjeldende plan.

Å legge opp til at kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år, er ikke å 

anbefale, da plan- og bygningsloven som kom i 2008 gikk bort fra krav om revisjon 

hvert fjerde år, for å gjøre kommuneplanarbeidet mer behovsstyrt. 

2 Det er framlagt fire verdier som skal stå i fokus når vi former framtidens Lebesby: Levende, 

Inkluderende, Mulighetsorientert og Kompetent. Vi vil gjerne føye til en femte verdi: 

Miljøvennlig. (…)

Verdiene / fokusområdene har vært kjent siden 2016 - da planprogrammet ble 

utarbeidet. I arbeidsmøtene med politikerne i planprogramfasen ble det diskutert 

hvorvidt miljø skulle være et eget fokusområde, eller et "gjennomgripende" tema. 

Vi landet på det siste - miljø og bærekraft skal ifølge planprogrammet ligge som en 

underliggende forutsetning i alle de fire fokusområdene.

Innspill foreslås ikke tatt til følge.



3 Et forslag til introduksjon kan være:

Miljøvennlige Lebesby 2035 tar miljøutfordringene på alvor. Vi skal ta et tydeligere ansvar 

for miljø- og klimautfordringene. Klimaendringer skaper i dag store utfordringer. 

Kommunen har et ansvar gjennom sin planlegging å bidra til reduksjon av utslipp både på 

land og i vann. Mye av miljøet vårt er ikke fornybart og vi skal legge til rette for 

bærekraftig bruk og vern av areal og ressurser, til beste for oss som lever i dag og de som 

kommer etter oss.

Deler av foreslått tekst kan tas inn andre steder, f eks erstatte tekst under 3.1.5:

Foreslått ny tekst:

Miljø, klima og bærekraft

Lebesby kommune skal ta miljø, klima og bærekraft på alvor. Som landets fjerde 

største kommune regnet i land- og sjøareal, påligger det oss et stort ansvar å 

forvalte denne rikdommen på en fremtidsrettet og bærekraftig måte. Vi skal ta et 

tydelig ansvar for miljø- og klimautfordringer. Gjennom kommunal planlegging og 

virksomhet skal vi bidra til bærekraftig bruk av areal og ressurser, til beste for oss 

som lever i dag og de som kommer etter oss.

Erstatter følgende tekst:

Miljø, klima og bærekraft

Lebesby er en vidstrakt kommune med liten befolkning og spredt bosetting. Dette 

skaper samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer knyttet til vær og 

klima, samferdsel og infrastruktur. Som landets fjerde største kommune regnet i 

land- og sjøareal, påligger det oss et stort ansvar å forvalte denne rikdommen på 

en fremtidsrettet og bærekraftig måte.

4 Vi mener at dette området er så viktig at det bør løftes fram som et eget punkt i 

kortversjonen, ikke bare omtales under et eget punkt (4.6.1) Miljø og klima mot 2035. Vi 

må sette konkrete og forpliktende mål, ellers blir det bare prat.

Forslag om eget punkt: Se kommentar over.

Tekst under "Lebesby 2035" i kortversjonen, kan med fordel nevne de 

gjennomgående forutsetningene i planarbeidet - og dermed vil det overordnede 

miljøaspektet nevnes i kortversjonen også. 

Forslag - innledende avsnitt "Lebesby 2035" i kortversjon:

I arbeidet med å forme fremtidens Lebesby skal vi alltid ha fokus på å levere gode 

tjenester, ta klima, miljø og bærekraft på alvor, fremme folkehelse og gi barn og 

unge gode oppvekstvilkår.

5 Viser til økonomiplan (…): Kommunen skal jobbe aktivt for å komme i dialog med 

selskaper som satser på lukket teknologi til lands og i sjøen . Vi er derfor ikke tilfreds med 

det som er skrevet om at lukket teknologi er i en tidlig fase (bla, bla, bla). Vi ønsker å sette 

en forutsetning for at "dersom teknologien er på plass, ja da skal Lebesby kommune gå 

aktivt inn for å få disse aktørene til vår kommune. Dette bør også komme fram i 

kommuneplanen (...)

Ta med nevnte tekst fra økonomiplanen i lang samfunnsdel.

Forslag (som harmonerer med nytt pkt foreslått av Ap/MDG, se over);

s 23 (…) I skrivende stund er de første landbaserte oppdrettsanlegg i Norge under 

planlegging. I planperioden skal kommunen jobbe aktivt for å komme i dialog med 

selskaper som satser på lukket teknologi til lands og i sjø.

6 Det bør også være et mål at alle oppdrettsanlegg i kommunen er i lukkede anlegg innen 

2035.

Dette må styringsgruppa ta stilling til. Må vurderes av 

styringsgruppe

7 Det står videre i økonomiplanen at:

Lebesby kommune har naturgitte fordeler i sine naturressurser. Vi setter vår lit til at alle 

våre næringsaktører og kommunale etater gjør sitt ytterste for at deres aktiviteter skal 

sette så lite spor som mulig i miljøet. Forurensning som følge av produksjon skal 

begrenses til et minimum.

(...) bør få en mer sentral plass i planene.

Tatt med lenger opp (Ap/MDG sitt forslag)

Forslag tillegg til tekst i lang del:

Også kommunal virksomhet og næringsliv bør ha et bevisst forhold til hvordan 

aktiviteten virker inn på miljøet og samfunnet rundt, både i form av forurensning, 

forsøpling og rot. Alle næringsaktører og kommunale etater bør gjøre sitt ytterste 

for å sørge for at aktiviteten deres setter så lite spor som mulig i miljøet.



8 Arbeiderpartiets utspill om ladestasjoner… bør nevnes i langsiktig plan Innspillet er dekket gjennom strategien "vi skal satse på fornybare løsninger i 

kommunal virksomhet, næringsliv og samfunnet for øvrig. " under 

Mulighetsorientert.

Kan også nevnes i selve teksten. Forslag (settes inn etter avsnittet i punkt 7 over):

I juni 2018 vedtok kommunestyret at Lebesby skal være "helt elektrisk". Ifølge 

vedtaket skal det utarbeides en plan for hvordan Lebesby kommune kan bli 

landets fremste fornybarkommune. Planen skal ifølge vedtaket legges frem i 2019.

9 Under Levende Lebesby mot 2035 ønsker vi å legge til noe på punkt 5, første kolonne. Her 

står: "Vi skal prioritere tiltak mot forsøpling og forurensning - for en ren og ryddig 

kommune". Her ønsker vi å føye til "- både på land og under vann".

Opprinnelig formulering dekker alle typer forurensning - land, vann, luft, osv.

Forslag: Opprinnelig tekst beholdes.

10 Vi savner for øvrig at planen sier noe om å legge opp til en arealpolitikk som tar vare på 

gode og sammenhengende jordbruksareal. Vi håper politikerne ser viktigheten av å ta 

vare på og stimulere til at alle primærnæringene, ikke bare fiskeri, men også jordbruk, får 

støtte og oppmuntring til å fortsette å videreutvikle næringene sine.

Dette er ikke spesifikt nevnt. Plan- og bygningsloven stiller for øvrig krav til vern av 

jordbruksareal. Dette er også noe som hensyntas i arealdelen - og som har vært et 

tema i prosessen (bl.a. i møte med fylkesmann og i planforum). Kan føye til en 

setning i lang samfunnsdel, i avsnittet om jordbruk (under 4.5.1):

I jordbruket er det først og fremst nasjonale rammebetingelser og knapphet på 

grovforareal som utfordrer utvikling og vekst. I planlegging av langsiktig arealbruk 

er jordvern et viktig hensyn, og viktig jordbruksareal bør sikres i ny plan.

11 Under pkt 4.3.4 - ønsker å føye til setning etter "Vi må fortsatt ha fokus på forebyggende 

arbeid, rettet mot både barn og unge og voksne." Her vil vi føye til: "Samtidig må vi også 

sørge for at reaksjonstiden når det gjelder utfordringer innen psykisk helse, må bli bedre."

Reaksjonstid hos institusjoner utenfor kommunen er utenfor vår styring.

Forslag fra adm: Endre teksten i 4.3.4 til:

Vi må fortsatt ha fokus på forebyggende folkehelsearbeid.

12 Underpkt 5.1 Levende Lebesby, ønsker vi å føye til et punkt: "Vi vil jobbe for å 

opprettholde distriktene levende."

At vi ønsker levende distrikt kommer fram i overskriften: Levende Lebesby - 

livskvalitet og trivsel i aktive og attraktive bygder . De beskrevne strategiene 

underbygger dette. Poenget kommer også fram under Mulighetsorientert: Vi skal 

ha fokus på bygdeutvikling.

Forslag: Innspill tas ikke til følge, da det ikke tilfører nytt innhold.

13 På punktet "Vi skal bidra til å utvikle varierte og gode boliger og tilrettelegge for 

boligbygging", vil vi føye til "både i kommunesenteret og i bygdene"

I målene og strategiene har vi så langt mulig unngått å skille mellom 

kommunesenter og resten av kommunen - samfunnsdelen gjelder hele 

kommunen. Bakgrunnsteksten understreker at det er boligbehov i hele 

kommunen.

Forslag: Innspillet tas ikke til følge.

14 Punktet "vi skal legge til rette for bosetting framfor pendling" vil vi omskrive til "Vi skal 

legge til rette for bosetting og sikre lokale arbeidsplasser framfor pendling."

Opprinnelig punkt handler om å sikre at folk som jobber i kommunen, bosetter seg 

i kommunen og slik bidrar i lokalsamfunnet, heller enn å pendle fra andre 

kommuner. Foreslått omskriving blir upresis og misvisende ift intensjon. Mulig 

formuleringen i utgpkt er uklar?

Alt. formulering: Vi skal legge til rette for at folk som arbeider i kommunen, 

bosetter seg her.

Må vurderes av 

styringsgruppe



15 Stryk punktet "Vi skal prioritere tiltak mot forsøpling og forurensning (…). Dette punktet 

kan flyttes til et nytt avsnitt 5.5 som heter Miljøvennlige Lebesby

Forslag tas ikke til følge. Se kommentar over om fokusområdene som ble definert i 

planprogramfasen.

16 Under 5.2 Inkluderende Lebesby ønsker vi å tilføye et punkt: "Vi skal aktivt fremme 

inkludering, likeverd og motvirke utenforskap og radikalisering.

Forslag: Innspill tas til følge, nytt punkt føyes til.

17 Videre ønsker vi ett eller annet passende sted i planen å legge til et punkt: "Vi skal 

prioritere å sikre rent drikkevann til alle innbyggere i kommunen."

Å levere rent drikkevann er en lovpålagt oppgave  - og som jobbes med 

kontinuerlig. Adm foreslår derfor at dette ikke settes opp som et eget 

punkt/strategi. For øvrig er drikkevannssituasjonen kommentert i teksten i 

bakgrunnsdokumentet.

Må vurderes av 

styringsgruppe

9 Finnmark fylkeskommune 1 Viktig at tiltakene i handlingsdelen/økonomiplanen reflekterer delmålene på en måte som 

gjør dem mer målbar (enn målene i samfunnsdelen)

Tas til etterretning. Dette må følges opp i kommende økonomi- og budsjettplaner.

2 Finnmark fylkeskommune savner en kort beskrivelse av nasjonale forventninger og 

regionale føringer for kommunens planlegging og på hvilken måte disse er integret og 

brukt i samfunnsdelen.

Planprogrammet beskriver nasjonale og regionale rammer for kommunal 

planlegging - og hvilke av disse forventningene vi mener var relevante for oss. 

Disse har ligget som bakenforliggende forutsetninger gjennom planarbeidet - selv 

om de ikke er nevnt spesifikt i endelig samfunnsdel. Vi har vært bevisst på å holde 

samfunnsdelen så kort som mulig, og har ikke behandlet dette spesifikt i 

dokumentet. En gjennomgang av en del andre kommuners samfunnsdeler tyder 

heller ikke på at dette vies plass. 

3 Savner en overordnet beskrivelse av de rammer for satsing som økonomien i kommunen 

setter. (…) nødvendigheten av å tilpasse mål og strategier til de ressurser man har til 

rådighet. Slik FFK ser det mangler planen en (…) tilknytning til økonomiplanen.

Delkapittel 2.1 2.1 Kommuneplanens handlingsdel og kommuneøkonomi  lagt til 

Samfunnsdelens bakgrunnsdokument

4 FFK mener samtlige begreper (flerkulturell historie, samisk, kvensk, kulturminner, 

kulturmiljø) bør behandles nærmere i planforslaget.

FFK oppfordrer Lebesby til videre satsing på ivaretakelse av kulturminner og 

tilgjengeliggjøring av kulturarv og historie.

Strategien "Vi skal legge til rette for at lokalhistorie, kystkultur og den sjøsamiske 

arven holdes i hevd" dekker også kulturminner. Mer spesifikke planer rundt 

utvikling av kulturminner som næring, tilgjengeliggjøring etc, hører hjemme i en 

eventuell kulturminneplan. 

Dette er også en avveining av om dette er noe vi har kapasitet til å jobbe mer 

målrettet med.

5 Samfunnsdelen kunne gjerne inneholdt noen overordnede føringer for arealbruk og 

arealutvikling. Noen tanker om bruk og utvikling av kommunens arealer (…)

Nytt kapittel 6 Samfunnsdelens arealrelevans  lagt til Samfunndelens 

bakgrunnsdokument

6 Medvirkning: FFK savner medvirkningsprosess blant eldre, og funksjonshemmede. Eldre innbyggere har deltatt aktivt i folkemøtene, og vi har ikke sett behov for å 

arrangere egne folkemøter for denne aldersgruppen. Vi har også avholdt 

dialogmøte med Eldrerådet. Samme inntrykk gjelder funksjonshemmede - vi er en 

liten kommune, og de generelle folkemøtene trakk en bred gruppe folk, slik at det 

ikke ble ansett som nødvendig å arrangere separate møter.

7 Regionalt planforum: minner om at det er mulig å gjennomføre flere planforum i høst (10. 

oktober, 8. november, 21. november)

Tatt til orientering - vurderes når forslag til areal- og kystsonedel er klart.



10 Fiskeridirektoratet 1 Betydningen av sjømatnæringene og hvordan kommunene ser for seg utviklingen for disse 

kommer ikke særskilt fram i forslaget til kommuneplan som foreligger. (…) mener det 

kunne vært fokus på de betydelige sjømatinteressene i kommunen, der en kommer inn på 

hva som er kommunens mål for disse næringene i et lengere perspektiv.

Tanker rundt sjømatnæringenes fremtid kommenteres i kap 4.5.1 - her nevnes f 

eks "positiv og bærekraftig utvikling i tradisjonelle næringer (…) - fiskeri, 

fiskeindustri og oppdrett", "nytenkning, forskning og videreutvikling i disse og 

andre næringer oppmuntres - som bearbeiding av råvarer og biprodukter, utvikling 

av lokale merkevarer, nye arter (som algedyrking) og miljøforbedringer innen 

oppdrett, bruk av ny teknologi, utnytting av ringvirkninger og kompetanse på tvers 

av næringer." "skal jobbe aktivt med å komme i dialog med aktører som satser på 

lukket teknologi..." "...jobbe for miljøvennlig vekst og bli en foregangskommune 

for bærekraftig oppdrett"

Mål under Mulighetsorientert:

Vi vil ha bærekraftig utvikling i næringer der vi har naturlige fortrinn.

Tilhørende strategi:

Vi skal stimulere til videreutvikling, nytenkning og samarbeid i eksisterende 

næringer (som fiskeri, oppdrett, landbruk, reiseliv)

Mer spesifikke mål knyttet til sjømatnæringen, som Fiskeridirektoratet etterspør, 

foreslås behandlet i næringsplan

2 Fiskeriinteresser: Viktig å drøfte de samiske fiskeriinteressene Etter dialog med Fiskeridirektoratet, der vi etterspurte en definisjon av samiske 

fiskeriinteresser (dersom disse avviker fra lokale fiskeres interesser), kom det fram 

at det er lokale fiskeres arealbruk og -interesser Fiskeridirektoratet henviser til. 

Fiskeridirektoratets poeng er at lokale fiskeriinteresser skal tas med i 

kommuneplanleggingen - noe kommunen har gjort gjennom invitasjon til 

dialogmøte for fiskere. I tillegg har lokale fiskere deltatt i folkemøtene.


