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Fylkesrådmannens stab

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 KJØLLEFJORD

Lebesby kommune; Innspill Kommuneplanens samfunnsdel 201 8 - 2035

Finnmark fylkeskommune viser til e - post fra dere av 2 6 . juni vedrørende høring av
Kommuneplanens samfunnsdel for Lebesby kommune 201 8 – 2035 .

Fylkeskommunens rolle
I henhold til plan - og bygningsloven (pbl) § 3 - 4 skal Finnmark fylkeskommune som regional
planmyndighet «sørge for å ha tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse for utarbeiding og
behandling av planer og planfaglig veiledningsvirksomhet etter loven» . Denne
veiledningsvirksomheten omfatter også oppgaven med å veilede og bistå kommunene i deres
planleggingsoppgaver.

Kommuneplanens samfunnsdel etter plan - og bygningsloven.
Kommuneplanens samfunnsdel følger Plan - og bygningslovens (§ 1 1 - 1 – 11 - 4) krav til prosess
og medvirkning, og skal i henhold til departementets veileder Kommuneplanprosessen være et
handlingsrettet dokument som:

redegjør for kommunens utviklingstrekk
behandler langsiktige utfordringer, herunder miljømessige utfordringer og utfordringer
knyttet til universell utforming og areal
peker ut, beskriver og avgrenser prioriterte satsingsområder
beskriver overordnede mål og strategier for både kommunesamfunnet og
kommuneorganisasjonen, for sektorene og for utvalgte målgrupper
på bakgrunn av en vurdering av alternative strategier, tar stilling til hvilke strategier som
skal inngå i planen
tydeliggjør politiske prioriteringer og synliggjø r strategiske plangrep

Veilederen kan lastes ned fra følgende nettside:
https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t - 1 492.p df .

Kommentarer til Lebesby kommunes samfunnsdelen
Samfunnsdelen inneholder visjon, verdier og foku sområder (satsingsområder) med mål og
strategier i henhold til de utviklingstrekk, utfordringer og muligheter som står beskrevet i
bakgrunnsdokument . Planen er ryddig, oversiktlig , leservennlig og formidl et på en god måte .

https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t-1492.pdf


2

Den virker grundig gjennomtenkt; godt utarbeidet og forankret; og er et godt arbeidsverktøy for
utvikling av Lebesby kommune mot 2035 . I tillegg bærer den preg av en forståelse for helhetlig
valg av mål og politisk retning. Finnmark fylkeskommune mener samfunnsdelen har et ori ginal t ,
helhetlig og tverrfaglig preg , heller enn å være t radisjonell og sektororientert.

Finnmark fylkeskommune har videre valgt å kommentere følgende forhol d i samfunnsplanen:
Fokusområder og mål; rammer og forankring; kulturminne og kulturmiljø; folkehelse; areal;
medvirkning.

Fokusområder og mål
Lebesby kommune har i samfunnsdelen valgt følgende fire fokusområder for sin satsing mot
2035 :

1. Levende - Livskvalitet i aktive og attraktive bygder
2. Inkluderende - Med rom og omsorg for alle
3. Mulighetsorientert - Vekst gjennom utviklingsvilje og nytekning
4. K ompetent - Med lyst til å lære – hele livet

Finnmark fylkeskommune mener Lebesby kommune har valgt en ambisiøs og målrettet
satsing mot 2035 , hvor verdiene henger tett sammen og er tenkt å forsterke hverandre på ulike
måter. Ingen av fokusområdene har en etats - eller fagligtilknytting. Finnmark fylkeskommune
tolker kommunen dithen at fokusområ dene er satt i en tverrfaglig og tverretatlig
utviklingsstrategi. Vil kommunen lykkes med det arbeidet, som kan betegnes som
nytekning/nybrottsarbeid i offentlig sektor, kan det gi en læringseffekt for samordning av
tjenester i små kommuner av betydning.

Fylkeskommune n oppfatter det slik at hver av de fire verdiene har knyttet til seg tre delmål
(gråtone celle r ) med tilhørende strategier . Fler e av delmålene kan isolert sett synes vanskelig å
gjøre målbare på en god måte. Det er derfor spe sielt viktig at tiltakene i
handlingsdelen /økonomiplanen reflekterer delmålene på en måte som gjør dem mer mål bar .

Rammer og forankring
Finnmark fylkeskommune savner en kort beskrivelse av nasjonale forventninger og regionale
føringer for kommunens p lanlegging og på hv ilken måte disse er integrert og brukt
samfunnsdelen . De nasjonale forventningene , regional planstrategi og r egionale planer som er
utarbeidet etter plan - og bygningsloven (pbl) , skal følges opp og legges til grunn i kommunal
planlegging. Dette følger henholdsvis av p bl § 6 - 1 , § 7 - 2 og § 8 - 2 .

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt 12. juni 2015.
Dokumentet kan lastes ned fra følgende nettsider:
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forv
entninger_bm_ny.pdf .

Regional planstrategi f or Finnmark 2016 - 2019 ble vedtatt 8. juni 2016. Finnmark fylkeskommune
gjør oppmerksom på at det i denne er kommet til to nye regionale strategier som skal utarbeides
i løpet av inneværende fylkestingsperiode; Reiselivsnæringsstrategi for Finnmark 2020 - 202 4 og
Likestillings - , inkluderings - og mangfoldsstrategi for Finnmark 2020 - 2024 . Den regionale
planstrategien kan lastes ned på følgende nettsider: https://www.ffk.no/_f/p10/ib524b893 - 85d0 -

https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
https://www.ffk.no/_f/p10/ib524b893-85d0-49e9-bfbb-5fc094e310b9/regional-planstrategi-lavoppl.pdf
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49e9 - bfbb - 5fc094e310b9/regional - planstrategi - lavoppl.pdf . Oversikt og tilgang til regionale
planer finner du ved å klikke deg inn på følgende nettsider : https://www.ffk.no/planer - og -
strategier/regional - planlegging/ .

Fylkeskommunen savner også en overordnet beskrivelse av de rammer for satsing som
økonomien i kommunen setter. I denne sammenheng vil fylkeskommunen påpeke
nødvendigheten av å tilpasse mål og strategier til de ressu rser man har til rådighet, noe som
igjen krever politisk prioritering . Slik Finnmark fylkeskommune ser det mangler planen en
henvisning til grunnlagsdokumentet for kommuneplanens samfunnsdel og en tilknytting ti l
økonomiplanen. D en kan derfor oppfattes som et løsreven dokument uten politisk forankring ,
uten tilknytting til kommunens økonomiplan og uten å være førende for andre kommunale
planer.

Fylkeskommunen har stor tro på at Lebesby vil lykkes, men anbefaler likevel kommunen om å
nøye vurdere sin satsing i henhold til sine økonomiske rammer.

Kulturminner og kulturmiljø
Kommuneplanens samfunnsdel omhandler ikke begreper som kulturminner og kulturmiljø, mens
flerkulturell historie, inkludert samisk og kvensk er nevnt i bakgrunnsdokumentet til
samfunn sdelen . Finnmark fylkeskommune mener samtlige begreper bør behandles nærmere i
selve planforslaget.

Finnmark fylkeskommune ser positivt på målet om å legge til rette for at lokalhistorie, kystkultur
og den sjøsam iske arven skal holdes i hevd. I bakgrunnsdokumentet nevnes det at den lokale
interessen for samisk kultur og språk har økt i de siste årene. Finnmark fylkeskommune
oppfordrer Lebesby til videre satsing på ivaretakelse av kulturminner og tilgjengeliggjørin g av
kulturarv og historie. Å fremheve samisk og kvensk/norsk - finsk identitet og historie kan også gi
økt fokus på immaterielle kulturminner, inkludert språklig arv og stedsnavn.

Bevissthet rundt kulturminner og egen historie er identitetsbyggende, samt påvirker steders
attraktivitet for reiseliv og besøk, bosetting og næringsvirksomhet. Kulturarven kan derfor med
fordel nevnes som en identitetsskapende faktor som genererer bo - og besøkslyst. Tilrettelegging
av kulturminner i kulturstier eller lignende ka n også ha en positiv effekt innen friluftsliv og
folkehelse, samt bidra til kunnskap og forståelse av fortidige samfunn.

Finnmark fylkeskommune mener at Lebesby kommune i næringslivssatsing bør innlemme økt
verdiskaping basert på kulturminneverdier. Det er viktig å ha en forståelse av kulturminner og
kulturmiljøer som verdi og ressurs, og ikke bare som en utgiftspost i form av vedlikehold og
restaureringsarbeid. Kulturminner og kulturmiljø kan bidra til tilretteleggelse for innovasjon,
merkevare/omdømmebygging og entreprenørskap.

Folkehelse
Lebesby kommune skal ha ros for måten man har innarbeidet folkehelseutfordringene i
samfunnsdel med bakgrunnsdokument. Planen gjenspeiler at kommunen har tatt i bruk nyttig
kunnskap om oppbygging av og datainnsamling til kunnskapsgrunnlaget for folkehelse fra kurset
«Helseoversikten i kommun ale planer» . Kurset ble arrangert av Finnmark fylkeskommune i
samarbeid med KS og Universitet i Agder (UiA) . Det ble arrangert for finnmarkskommunene,

https://www.ffk.no/_f/p10/ib524b893-85d0-49e9-bfbb-5fc094e310b9/regional-planstrategi-lavoppl.pdf
https://www.ffk.no/planer-og-strategier/regional-planlegging/
https://www.ffk.no/planer-og-strategier/regional-planlegging/
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Lebesby inkludert. Finnmark fylkeskommune er imponert over hva Lebesby har lært og hvordan
man har planlagt tverrfaglig .

Det at Lebesby kommune velge r en helsevennlig linje i utvikling av kommunen kan være med å
skape trygg og god bo - , arbeids - , og utdanningssteder i framtida. Og at kommunen setter
mennesket i hovedfokus mener Finnmark fylkeskommune kan være en utviklingsstrategi som gir
økt arbeidskap asitet, gir sosial kapital en mening, styrker attraktivitet og bygge r opp et godt
omdømme av kommunen.

Areal
Plan - og bygningsloven stiller krav til en sterk og klar sammenheng mellom kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen kunne derfor gjerne inneholdt noen overordnede
fø ringer for arealbruk og arealutvikling . Noen tanker om bruk og utvikling av kommunens arealer
allerede her , vil kunne lette arbeidet med arealdelen.

Medvirkning
I Plan - og bygningsloven § 5 - 1 stilles det krav til medv irkning i planarbeidet: «Kommunen har et
særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging,
herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal
sikres gode muligheter for medv irkning på annen måte» .

Det er positivt at Lebesby kommune har gjennomførte en bred medvirkningsprosess med ulike
aktører og målgrupper. Som for eksempel det å tilrettelegge medvirkningsprosess for barn og
unge kan være med å styrke innsatsområdene og markedsføring av kommunen so m framtid bo -
og arbeidssted for målgruppen. Det fylkeskommunen savner er at lignende prosess også hadde
vært gjennomført blant de eldre, siden kommunen trekker frem at «… andelen eldre (67 år+) i
Lebesby kommune vil øke.» . Innsats for eldre kan tolkes ens idig som en «utfordring» og at eldre
som en ressurs blir lite synlig i kommuneplanens samfunnsdel . Det samme vil også kunne gjelde
medvirkning knyttet til funksjonshemmedes interesser og eventuelt andre grupper som krever
spesiell tilrettelegging.

Regiona lt planforum
Regionalt planforum følger av plan - og bygningslovens § 5 - 3 og gir kommuner og andre
forslagsstillere mulighete n til å presentere sine planer for relevante berørte parter, statsetater og
nabokommuner . Finnmark fylkeskommune er regional planmyndighet og har ansvaret for
planforumets ledelse og sekretariat. Planforum arrangeres ca. en gang i måneden .

Formålet med regionalt planforum er at parter skal kunne diskutere og løse planutfordringer .
Planforumet skal legge opp til gjensidig infor masjon og drøfting av diverse planspørsmål og ulike
sektorinteresser. Dersom det skulle være behov, anbefaler f ylkeskomm unen Lebesby kommune
om å bestille regionalt planforum i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel ,
på en av de datoene fy lkeskommunen har satt av til dette. Det kan også være nyttig å
presentere samme plan mer enn gang gjennom planprosessen.

Det er f ortsatt mulig å b estille regionalt planforum på følgende datoer i 2018:

10. oktober
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8. november
21. november

Foruten Finnmark fylkeskommune innkalles følgende myndigheter fast til planforum i de saker
der det er relevant:

Fylkesmannen i Finnmark (inkludert reindriftsforvaltningen)
Fiskeridirektoratet
Statens vegvesen
Kystverket
NVE
Forsvarsbygg
Sametinget
Kartverket
Avinor
Mattilsynet
Direktorat for mineralforvaltning
Bispedømmerådet
Statsbygg

Finnma rk fylkeskommune ønsker Lebesby kommune lykke til med det videre arbeidet.

Vadsø, 13 . september 2018

Charles Petterson
plansjef

Stian Sørensen

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelinga, Statens hus, 9815 VADSØ
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok
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