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Arkivsak: 17/663   

Sakstittel:  INNLEIE AV EKSTERN BISTAND I KOMMUNEPLANARBEIDET  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap innvilger inntil kr. 500 000,- til innleie av ekstern bistand i 

kommuneplanprosessen. 

2. Kostnaden belastes over konsesjonsavgiftsfond, 251080017. 

 

 

 

Saksutredning: 
 

Faktaopplysning: 

Kommuneplanprosessen er godt i gang. I høst starter vi arbeidet med areal- og kystsonedelen, 

parallelt med at samfunnsdelen skal utarbeides. Areal- og kystsonedelen er den mest tid- og 

ressurskrevende delen av kommuneplanarbeidet, og krever god planfaglig og juridisk 

kompetanse.  

 

Kommunestyret vedtok følgende i junimøtet:  

Lebesby kommunestyre vedtar å innhente ekstern kompetanse for slik å forsere arbeidet 
med areal- og kystsoneplan med sikte på ferdigstillelse til kommunestyret innen 2018. 
 
Administrasjonen har drøftet ulike alternativer for hva slags type ekstern kompetanse som 

bør innhentes, og når i prosessen denne kompetansen skal hentes inn. Formålet må være å 

gjøre planprosessen så effektiv som mulig og samtidig sikre at vi sitter igjen med en faglig 

solid areal- og kystsonedel. 

 

Medvirkningsfasen, med blant annet folkemøter og dialogmøter, er viktige aktiviteter som det 

ligger mye læring i, og som administrasjonen mener vi bør gjennomføre selv. Dette arbeidet 

er vi også i gang med. 

 

Kommuneplanens arealdel består av plankart, juridisk bindende planbestemmelser som 

beskriver vilkår for bruken av et område, samt en planbeskrivelse. Planbeskrivelsen skal 

redegjøre for forhold som rammebetingelser, arealdelens hovedinnhold, hvilke vurderinger 

som har vært gjort i arbeidet og saksgangen frem til endelig vedtak. I tillegg skal 

planbeskrivelsen inneholde en konsekvensutredning (KU) og ROS-analyse av forslag til 

nye tiltak eller nye utbyggingsområder. 

 

Det karttekniske arbeidet har Teknisk etat kompetanse til å ta seg av. Administrasjonen 

mener derfor det vil være mest hensiktsmessig å innhente ekstern bistand til utarbeidelse av 

planbeskrivelse med KU og ROS, samt planbestemmelser. Herunder også oppfølging av 

innsigelser. 

 



Det må utarbeides en mer detaljert bestilling før vi kan innhente tilbud. Vi ber derfor om en 

ramme på inntil kr 500.000,- til innleie av ekstern bistand til ovennevnte arbeid. 

 

Vurdering: 

Vi mener at prosessen vil kunne gjennomføres raskere og mer effektivt ved å leie inn 

arealfaglig plankompetanse. For å opprettholde progresjon i arbeidet er det viktig å starte 

arbeidet med å sondere hvilke fagmiljøer som kan være aktuelle og innhente tilbud i høst. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Hege Johansen 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


