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Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap vedtar å forlenge prosjektet med ny kommuneplan til 30/6 2019 

2. Finansiering kr 350 000 dekkes over kraftfondet 
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Faktaopplysning: 

Kommunestyret vedtok i sak 7/16 å starte arbeidet med planstrategien. I sak 38/16 ble 

planstrategien vedtatt. Så ble det utarbeidet planprogram som ble vedtatt i februar 2017 i sak 

6/2017. Arbeidet med rullering av kommuneplanen ble da påbegynt, både samfunnsdelen og 

areal-og kystsonedelen. Dette er et omfattende arbeid som har pågått siden.  

 

Vedtaket i sak 38/16 slo fast at arbeidet skulle være ferdig i juni 2018. Det har det ikke vært 

mulig å gjennomføre, noe som er kommunisert med styringsgruppen som er identisk med 

formannskapet. Administrasjonens opprinnelige tidsplan i planstrategien, var at alt skulle 

være ferdig ved utgangen av 2018. Det er ikke mulig å rekke denne fristen for areal-og 

kystsonedelen. 

 

Samfunnsdelen skal endelig behandles i kommunestyret den 30/10, da er den delen av 

arbeidet sluttført.  

 

Det gjenstår fortsatt mye arbeid med areal -og kystsonedelen. Vi venter nå på leveransen fra 

HR prosjekt som fikk oppdraget med å lage planbeskrivelse (inkl KU og ROS) og 

planbestemmelser. Når det er mottatt og bearbeidet så er høringsutkastet klar til å bli 

behandlet i kommunestyret. Vi håper dette kan skje i desember møtet. Deretter er det 

høringer og behandling av høringsinnspill. Dersom det kommer innsigelser til planen så må 

de behandles og avklares før kommunestyret kan vedta en endelig plan. Endelig planvedtak 

kan tidligst skje i mars, men det er ikke utenkelig å tro at det ikke vil være mulig før i juni 

2019, dersom det kommer innsigelser. 

 

Det har vært avholdt mange møter og avklaringer underveis i prosessen for å unngå 

innsigelser til planen, likevel kan det komme innsigelser.  

 

Prosjektstillingen som kommuneplanlegger går ut i desember. Det vil for prosessen videre 

være uheldig at andre folk i administrasjonen skal måtte ta over den siste delen og innspurten, 

da det er kommuneplanlegger som har tråden i dette.  



 

Dersom en skal ende på å ikke videreføre prosjektet til planen er sluttført, vil 

arbeidsoppgavene måtte fordeles på flere i teknisk og administrasjonen. Det krever en god del 

tid å sette seg inn i alt materialet, slik at det da hersker større usikkerhet med når planarbeidet 

kan ferdigstilles. 

 

 

 

Vurdering: 

Vi er nå i innspurten på planprosessen. Det er viktig for oss å videreføre prosjektet fram til 

prosessene er i mål og alle vedtak fattet. Dersom vi avslutter nå ved årsskiftet så mister vi 

styringsfart og kompetanse som er viktige forutsetninger for å landet dette på en god måte.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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