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Forord: Lebesby kommune tar utfordringene! 
 
Å spå om fremtida er ingen enkel oppgave. Hvordan vil Lebesby kommune se ut i 2035? 
Finnes Lebesby kommune i 2035, eller er vi blitt del av en større kommune? Hvilke 
utviklingstrender vil gjøre seg gjeldende nasjonalt og internasjonalt de neste tiårene, og 
hvordan vil disse påvirke oss? 
 

I skrivende stund kan ingen gi sikre svar på dette. Likevel må vi, basert på den kunnskap 
vi har idag, gjøre det vi kan for å legge forholdene til rette for at Lebesby skal være et 
godt samfunn å bo, leve, arbeide og vokse opp i. Kommuneplanlegging handler om å 
løfte blikket fra der vi er i dag, og definere langsiktige ambisjoner for samfunnet vårt. 
 

Lebesby kommunestyre har bestemt at kommuneplanen skal revideres. Kommune-
planen er det viktigste overordnete strategidokument i en kommune, og er et viktig 
styringsverktøy for kommunepolitikere og administrasjon. Dette planprogrammet vil 
være retningsgivende for den kommende revisjonsprosessen. Det beskriver hva vi 
mener bør prioriteres i planarbeidet og hvordan prosessen skal gjennomføres. 
 

Det er kommunestyret som er ansvarlig for kommuneplanarbeidet, deriblant fastsetting 
av endelig planprogram. Politisk forankring fra start til mål er derfor helt avgjørende for 
en vellykket planprosess og kommuneplan. Lebesby kommune nedsatte en politisk 
arbeidsgruppe som har vært ansvarlig for å drøfte retning og innhold i planprogrammet 
og i det påfølgende kommuneplanarbeidet. Planarbeidsgruppen har bestått av fem 
kommunestyrepolitikere – én fra hvert parti/liste i kommunestyret. Høsten 2016 har 
planarbeidsgruppa og administrasjon jobbet med planprogrammet i tre arbeidsmøter. 
 

I tillegg til politisk forankring er det avgjørende at kommuneadministrasjonen føler 
eierskap til planen. Endelig kommuneplan vil være det sentrale styringsdokumentet 
som sektorer og avdelinger skal basere sine planer og virksomhet på. Prioriteringer og 
fokusområder løftet frem av planarbeidsgruppa har vært presentert og drøftet i 
rådmannens utvidede ledergruppe. 
 

Lebesby kommune legger nå planprogram for revisjon av kommuneplan ut til offentlig-
gjøring og høring i seks uker. Samtidig varsler vi formelt oppstart av kommuneplan-
arbeidet. Vi inviterer alle til å gi oss tilbakemelding på planprogrammet og det skisserte 
opplegget for det kommende planarbeidet. Vi oppfordrer spesielt kommunens 
innbyggere til å sette seg inn i kommuneplanprosessen, og hvordan hver og en av oss 
kan være med å bestemme hvordan kommunen vår skal utvikle seg fram mot 2035. 
Dette er lokaldemokrati i praksis. 
 

Etter at innspillene fra høringsrunden og offentliggjøringen er gjennomgått og vurdert, 
skal kommunestyret vedta endelig planprogram på nyåret. Utover våren 2017 vil det bli 
invitert til bred medvirkning når mål og tiltak for fremtidens Lebesby skal fastsettes. 
 

 
Planarbeidsgruppa, 
 

Hanne Arnrup-Øien (SV), Arnkjell Bøgeberg (TPL), Linn Mørch Pettersen (MDG), Sigurd 
Rafaelsen (Ap), Stine Akselsen (vara AP), Bård Rasmussen (H) og Maria Sørbø (vara H).  
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1 Bakgrunn 
 
Alle kommuner har en lovmessig plikt til å planlegge langsiktig for lokal samfunns-
utvikling. Det sentrale overordnede strategidokument i en kommune er kommune-
planen. Kommuneplanen består av to deler.  
 

I samfunnsdelen skal utviklingstrekk, mål og strategier innen ulike samfunns- og 
tjenesteområder drøftes. Samfunnsdelen skal også ha en såkalt handlingsdel der 
oppfølgingen av samfunnsdelens bestemmelser skal konkretiseres. Lebesby kommunes 
gjeldende samfunnsdel er Nærings- og samfunnsplan 2007-2012. Kommunens økonomi- 
og budsjettplan utgjør handlingsdelen. 
 

Den andre delen av kommuneplanen er en arealdel, der sammenhengen mellom 
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk konkretiseres og visualiseres i kart. Areal-
delen beskriver hovedtrekk i kommunens arealdisponeringer og gir rammer og beting-
elser for ny arealbruk og nye tiltak. I Lebesby kommune inngår kystsoneplanen i 
arealdelen (Areal- og kystsoneplan 1999-2011). 

1.1 Gjeldende kommuneplan 
 

I Planstrategi for Lebesby kommune 2016-2019 drøftes behovet for revisjon av 
nåværende kommuneplan. Både samfunns- og arealdel for Lebesby kommune er 
utdatert, med hensyn til innhold så vel som dagens lovgivning.  
 

I samfunnsdelen anses det aller meste av mål og tiltak som oppnådd/gjennomført. I 
2011 ble det utarbeidet en kommuneplanmelding, som hadde til hensikt å orientere 
kommunestyret om status for kommuneplanens samfunnsdel. Konklusjonen var at 
nærings- og samfunnsplanen hadde fungert godt som overordnet styringsdokument for 
sektorer og tjenesteområder. Det ble besluttet å ta hensyn til momenter i kommuneplan-
meldingen ved neste rullering. Det er imidlertid en god del år siden kommuneplan-
meldinga ble lagt frem, og momenter som den gang ble fremhevet, må vurderes i lys av 
dagens situasjon. 
 

Behovet for revisjon er kanskje aller tydeligst i areal- og kystsonedelen. Nåværende plan 
er laget på gammelt og unøyaktig kartgrunnlag, noe som gjør det vanskelig å 
saksbehandle søknader som planen virker inn på. Nåværende plan ble utarbeidet før ny 
plan- og bygningslov trådte i kraft. Det er derfor behov for å revidere planen i henhold til 
dagens lovverk og forskrifter. I tillegg har økende konfliktnivå blant interessegrupper i 
kystsonen gjort det åpenbart at kystsoneplanen er moden for revisjon. 
 

Planstrategien stadfester at det er behov for full revisjon av samfunns- og arealdel. For 
nærmere drøfting av nåværende plan, se kap 7 i Planstrategi for Lebesby kommune. 
 

Det er dette revisjonsarbeidet vi nå går i gang med. 

1.2 Planprogram 
 

Plan- og bygningsloven (PBL) stiller krav om at det for kommuneplaner skal utarbeides 
et planprogram, som et ledd i varsling av planoppstart. 
 

Et planprogram er “en plan for planen”, og har som hovedoppgave å avklare hva som 
skal behandles i kommuneplanarbeidet, og hvordan kommuneplanarbeidet skal 
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gjennomføres. Hensikten med planprogrammet er først og fremst å bidra til å sette en 
realistisk ramme for den kommende planprosessen slik at denne utføres på en målrettet 
og effektiv måte, innenfor en rimelig ressurs- og tidsramme. 
 

Ifølge PBL § 4-1 skal planprogrammet gjøre rede for  
 Formålet med planarbeidet 
 Planprosessen med frister og deltakere 
 Opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 

berørt 
 Alternativer som vil bli vurdert 
 Behov for utredninger  

 

Planprogrammet skal bidra til å avklare hvilke tema som skal stå i fokus i revisjons-
arbeidet. Dette bestemmes på bakgrunn av politiske prioriteringer for lokal samfunns-
utvikling og kommunal tjenesteyting og i samsvar med regionale og sentrale ramme-
betingelser. 
 

Planprogram for kommuneplanens arealdel skal i tillegg til momentene over inneholde 
en drøfting av behov og opplegg for en overordnet konsekvensutredning av nye rammer 
for utbygging og arealbruksendringer i forhold til gjeldende plan.  
 

I tillegg skal planprogrammet for arealdelen omtale behovet for en risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal det gjennomføres en 
risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Hensikten med analysen er å vise alle 
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og om eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging. Områder med fare, risiko eller sårbarhet skal avmerkes i endelig plan som 
hensynssoner. 
 

Lebesby kommunestyre har i Kommunal planstrategi 2016-2019 vedtatt å starte opp 
full revisjon av både samfunns- og arealdel av kommuneplan. Dette planprogrammet 
omhandler derfor både samfunns- og arealdel. 
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2 Rammer 
 
Handlingsrommet i kommuneplanlegging rammes inn av nasjonale, regionale og lokale 
føringer. Lover og forskrifter, forventninger og retningslinjer, overordnede planer og 
strategier stiller krav til kommunens planarbeid.  

2.1 Nasjonale føringer 
 
Plan- og bygningsloven (PBL) beskriver krav til både planverk, innhold og prosess.  
§1-1 beskriver hovedformålet med loven: 
 

 
PBL § 3-1 utdyper hvilke hensyn som må ligge til grunn i planleggingen: 

 
 

§ 1-1. Lovens formål 
 

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 
 

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi 
grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. 
 

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det 
enkelte tiltak skal utføres forsvarlig. 
 

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 
myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal 
beskrives. 
 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 
Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.   

§ 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven 
 

Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov: 
 

a) sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og  
     regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses 
b) sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer 
c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 
d) legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling 
e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle 
     deler av landet 
f) fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge  
    kriminalitet 
g) ta klimahensyn, herunder gjennom løsninger for energiforsyning og areal og transport 
h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig  
     infrastruktur, materielle verdier mv. 
 

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng 
gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, 
regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten. 
 

Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og 
ikke være mer omfattende enn nødvendig. 
 

Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde. 
 

Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat virksomhet i 
planområdet. 
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I tillegg til plan- og bygningsloven ligger det også føringer for kommunalt planarbeid i 
andre lovverk, som for eksempel lov om folkehelsearbeid. Her heter det i § 6 at 
kommunen i kommuneplanarbeidet skal fastsette overordnede mål og strategier for 
folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer som kommunen står overfor.  
 

Naturmangfoldloven definerer hensyn til bærekraftig arealbruk og artsmangfold i 
planarbeid, mens nasjonale miljømål beskriver statens mål for utviklingen innenfor en 
rekke miljøområder.  
 

Hvert fjerde år publiserer regjeringen dokumentet Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging. Her beskrives statlige prioriteringer som det 
forventes at kommuner og fylkeskommuner følger opp i sitt planarbeid. Forventningene 
beskrevet i 2015 dreier seg om tre områder: gode og effektive planprosesser, 
bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, samt attraktive og klimavennlige by- og 
tettstedsområder. Forhold med særlig relevans for Lebesby kommune er omtalt i 
kapittel 3.1 i Planstrategi for Lebesby kommune 2016-2019: 
 

Særlig relevant tematikk for Lebesby kommune er balansert kystsoneforvaltning, samt 
ivaretakelse av samiske interesser og verneinteresser, vurdert mot andre nærings- og 
samfunnsinteresser. Det finnes fortsatt en del områder som egner seg som jordbruksareal, 
men oppdyrking kan medføre konflikter med reindrift og vernemyndigheter. Det samme 
kan være utfordringen ved opparbeidelse av nye næringsarealer, bolig- og hytteområder. 
 

Lebesbys befolkning bor tett på naturen og har tilgang til store friluftsarealer som innbyr 
til fysisk aktivitet. (...) Kulturlivet og frivillig innsats spiller en avgjørende rolle i utviklingen 
av attraktive steder og møteplasser. 
 

Statlige planretningslinjer konkretiserer nasjonale forventninger til planleggingen og 
markerer nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. Følgende retningslinjer 
er gjeldende i dag (2016): 
 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(2014) 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 
sjøen (2011) 

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(1995) 
 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) 

 

Det finnes også veiledende retningslinjer med anbefalinger rund planlegging med 
hensyn til støy og luftkvalitet. Disse er ikke rettslig bindende, men vesentlige avvik fra 
anbefalingene kan gi grunnlag for innsigelser.  
 

Statlige planbestemmelser konkretiserer nasjonale forventninger, og innebærer et 
tidsbegrenset forbud mot iverksetting av særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak uten 
departementets samtykke. Per idag finnes det én slik planbestemmelse - rikspolitisk 
bestemmelse om kjøpesentre (2008). 
 

Statlige krav, forventninger og anbefalinger er utdypet i lovkommentarer, rundskriv, 
brev og veiledere. For en oversikt over disse, se nettsiden www.planlegging.no og 
www.miljokommune.no.   

http://www.planlegging.no/
http://www.miljokommune.no/
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2.2 Regionale føringer 
 

Regional planstrategi er fylkeskommunens oppsummering av samfunnsutvikling og 
planbehov på regionalt nivå. Dokumentet er det overordnede regionale plandokumentet 
i fylket og et verktøy for fylkestinget til å prioritere hvilke regionale planspørsmål det 
skal fokuseres på. For Lebesby kommune vil arbeidet med ny petroleums- og energi-
strategi, samt ny fiskeri- og havbruksstrategi være særlig relevant. Videre skal fylkes-
kommunen sette i gang arbeid med regional transportplan, samt regional plan for 
kompetanse i Finnmark. Ellers legges det opp til at blant annet Regionalt utviklings-
program (RUP 2014-2023) og Regional vindkraftplan for Finnmark (2013-2025) 
videreføres. 
 

Sametingets planveileder har som formål å legge til rette for at alle planer, 
konsekvensutredninger og vedtak som følger plan- og bygningslovens plandel sikrer 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen 
gjelder for tradisjonelle samiske områder, deriblant Finnmark. Veilederen er ikke 
juridisk bindende, men gir en systematisert og samlet oversikt over de hensyn som skal 
tas og som følger av gjeldende rett. 

2.3 Kommunal planstrategi 
 

Lebesby kommunestyre fastsatte i juni 2016 Kommunal planstrategi for Lebesby 
kommune 2016-2019. Planstrategien er et lovpålagt dokument som alle kommuner 
skal utarbeide hvert fjerde år når nytt kommunestyre tiltrer. Formålet er å gjennomgå 
kommunens planverk og vurdere planbehovet fremover, i lys av de utviklingstrender og 
utfordringer som kommunen står overfor. 
 

Planstrategien beskriver nåværende og fremtidige utfordringer innen en rekke 
samfunnsområder og i sektorene. Denne beskrivelsen av dagens situasjon og forventet 
utvikling utgjør et viktig grunnlag for å vurdere hvilke tema eller problemstillinger som 
bør stå i fokus i arbeidet med ny kommuneplan for Lebesby kommune. 
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3 Formål og verdigrunnlag 
 
Formålet med det kommende planarbeidet er  
 

 

Vi vil utarbeide en plan som skal 

 
Vi vil legge til rette for en planprosess som skal 

 

3.1 Lebesby kommunes visjon og overordnede mål 
 

Lebesby kommunes visjon er  
 

Vi tar utfordringene! 
 

Visjonen ble utviklet i forbindelse med forrige kommuneplanprosess. Planarbeids-
gruppa har diskutert hvordan visjonen fungerer i dag, om den formidler et riktig bilde 
av kommunen, eller om det er behov for revisjon.  
 

Planarbeidsgruppa mener visjonen fortsatt er relevant, og at det ikke bør legges opp til 
en større ressurskrevende revisjonsprosess i så måte. Arbeidsgruppa mener imidlertid 

- definere overordnete mål og tiltak for en langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling i 
Lebesby kommune 
 

- oppfylle sentrale krav og lokale behov 
 

- ha samsvar mellom linjer for samfunnsutvikling trukket opp i samfunnsdel og strategier for 
arealbruk i arealdel 
 

- ha legitimitet – blant politikere, administrasjon og innbyggere 
 

- være et tydelig styringsverktøy for sektorenes virksomhet og øvrig kommunal planlegging 
 

- være konsis, klar og kortfattet  

- skape arenaer for å drøfte langsiktige målsettinger og strategier for en bærekraftig 
samfunnsutvikling 
 

- vektlegge dialog med fylkesmann/fylkeskommune/sektormyndigheter for å sikre at det jobbes 
i henhold til sentrale krav og hensyn 
 

- fokusere på de mest sentrale utfordringer og fokusområder definert i planstrategi og 
planprogram  
 

- koordinere arbeidet med samfunns- og arealdel. Dette innebærer at arbeidet med 
samfunnsdelen må komme et stykke på vei før arbeidet med arealdel starter for fullt. 
 

- involvere bredt og invitere til medvirkning – fra politikere, kommunal administrasjon, 
næringsliv, lag og foreninger, barn og unge og innbyggere i hele kommunen 
 

- vektlegge administrativ og politisk forankring og dialog fra oppstart til ferdigstillelse. 
 

- være strukturert og målrettet 

Å utarbeide en fremtidsrettet kommuneplan – samfunnsdel og arealdel - for Lebesby 
kommune for perioden 2018-2035. 
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at visjonen ikke er godt kommunisert, verken i befolkningen generelt, eller innad i 
organisasjonen. Lebesbys visjon kan i beste fall fungere som en rettesnor både for 
kommuneadministrasjonen som helhet, men også i den enkelte ansattes arbeid. Da må 
imidlertid visjonen gis mening og innhold for å oppleves relevant. 
 

Det overordnete målet for Lebesby kommune, slik det fremkommer i Nærings- og 
samfunnsplan 2007-2012, er 
 

Lebesby kommune skal være aktiv og pågående for å møte morgendagens 
utfordringer for kommunal tilrettelegging, tjenesteyting og lokal næringsutvikling.  

 

I arbeidet med ny kommuneplan bør behovet for nytt overordnet mål drøftes. Gjeldende 
mål kan oppleves som noe innoverskuende, med fokus på kommunal virksomhet og 
mindre på generell samfunnsutvikling. En ny målformulering kan for eksempel knyttes 
opp mot fokusområder i ny kommuneplan.  
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4 Fokus i kommuneplanarbeidet 
 
Samfunnet vårt påvirkes av en rekke forhold som skaper ulike muligheter og 
utfordringer. Planprogrammet skal definere hvilke av disse som er viktigst å ta tak i, det 
vil si hvilke tema som skal stå i fokus i kommuneplanarbeidet.  
 

I Planstrategi for Lebesby kommune 2016-2019 drøftes status, forventet utvikling og 
utfordringer på flere samfunnsområder1. Sammen med politiske prioriteringer og 
rammebetingelser omtalt i kapittel 2 gir planstrategien et godt grunnlag for å vurdere 
hvor oppmerksomhet og ressurser bør rettes i det kommende planarbeidet. 
 

Med dette som bakteppe har politisk arbeidsgruppe for plan definert fire overordnete 
fokusområder for det kommende planarbeidet. Titlene gjenspeiler verdier vi mener bør 
etterstrebes for at Lebesby kommune skal være en god kommune å bo, leve og arbeide i 
– i dag og i fremtiden: 
 

 Levende Lebesby 
 Inkluderende Lebesby 
 Mulighetsorienterte Lebesby 
 Kompetente Lebesby 

 

I tillegg er følgende tema definert som gjennomgående fordi de har relevans innenfor 
flere fokusområder: 
 

 Kvalitet i tjenester 
 Miljø, klima og bærekraftig utvikling 
 Folkehelse 
 Oppvekstvilkår 

 

Disse skal synliggjøres gjennom mål og strategier i kommuneplanen. 
 

4.1 Levende Lebesby 
 
Lebesby kommune ønsker å sette fokus på livskvalitet i aktive og attraktive 
bygder. 
 

Lebesby kommune har mange kvaliteter som bør bevares og støttes i årene som 
kommer. Én av disse er mangfoldet av lag, foreninger, frivillige og ildsjeler og 
aktivitetene de tilbyr små og store i lokalsamfunnet. Frivillig sektor skaper sosiale, 
inkluderende og helsefremmende arenaer som har stor betydning både for den enkelte 
innbygger og for samfunnet som helhet.  
 

Kulturtilbud er en viktig forutsetning for trivsel og bolyst, inkludering, rekruttering og 
omdømme. Kultursektoren i Lebesby kommune omfatter en rekke tilbud i både privat 
og kommunal regi. Lebesby kommune ønsker også i årene som kommer å legge til rette 
for kulturelt mangfold. 
 

Fysisk utforming av våre omgivelser har betydning for trivsel og livskvalitet. I 
planperioden vil kommunen ha fokus på å skape attraktive, trygge og tilgjengelige 
                                                        
1 Befolkning og bosetting, boligmarkedet, levekår og folkehelse, næringsliv og sysselsetting, samferdsel og 
infrastruktur, samt miljø og klima. I tillegg omtales kommunereformen. 
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lokalsamfunn, med spesiell vekt på barn og unges oppvekstvilkår. Lebesby kommune vil 
ta initiativ til en stedsanalyse/mulighetsstudie for stedet Lebesby, som er et viktig 
knute-punkt i indre Laksefjord. Et attraktivt lokalsamfunn med gode oppveksttjenester, 
nødvendig infrastruktur, tilgang på boliger og servicefunksjoner, har betydning for 
bolyst og livskvalitet, og for rekruttering til virksomheter i Laksefjorden. 
 

Kommunen opplever som andre kommuner at konkurransen om kvalifisert arbeidskraft 
er hard, både i kommuneorganisasjonen og i næringslivet. Fokus på trivsel, bolysttiltak 
og omdømmebygging er avgjørende for å rekruttere nye innbyggere og beholde de som 
allerede bor her.  
 

For at kommunen skal oppleves som en attraktiv arbeids- og bokommune er det videre 
viktig å tilby gode velferdstjenester. Med tanke på rekruttering av arbeidskraft er det 
spesielt viktig at Lebesby kommune kan tilby gode barnehager og skoler.  
 

Tilgang på boliger er til tider en flaskehals. Mangel på gode boliger bør ikke være et 
hinder for tilflytting, og det bør ses nærmere på hvordan boligtilfanget kan bedres. 
 

Planstrategien for Lebesby kommune peker på befolkningsnedgang som en utfordring. 
Alle momenter nevnt over er relevante for å bidra til en positiv befolkningsutvikling i 
årene som kommer. 

 

4.2 Inkluderende Lebesby 

 
Lebesby kommune ønsker å sette fokus på inkludering i alle deler av samfunnet. 
 

Lebesby skal være en god kommune å komme til, som besøkende, som innbygger og 
som arbeidstaker. Vi skal ha fokus på å ta godt i mot nye innbyggere og ansatte. Ved å 
være god på å ta i mot og ta vare på kan vi bidra til at Lebesby anses som en attraktiv 
kommune å søke seg til, bo og arbeide i.  
 

Vi vil ha fokus på å ta vare på de som trenger det mest. Vi ønsker å tilby gode helse- og 
omsorgstjenester og en meningsfylt hverdag for brukerne. Vi vil jobbe for at de som 
opplever at de faller utenfor storsamfunnet, får hjelp og mulighet til å delta i arbeidsliv 
og fritidsaktiviteter. Det skal jobbes med inkludering, toleranse og anti-mobbearbeid i 
barnehage og skole. Livsmestring og psykisk helse er blant temaene et ekspertutvalg 
mener bør stå sentralt i norsk skole i fremtiden (NOU 2015:8). Kommunen skal ta tak i 
folkehelseutfordringer, med spesielt fokus på forebyggende arbeid. 
 

Lebesby kommune skal arbeide for å bli en dyktig bosettingskommune, som vektlegger 
godt introduksjonsarbeid og språk- og kulturopplæring for nye innbyggere med annen 
landbakgrunn, det være seg arbeidsinnvandrere eller flyktninger. 

Forslag til diskusjonspunkter i kommuneplanarbeidet 
 

 Hvordan støtte frivillig sektor og mangfold i aktiviteter og kulturtilbud  
 Hvordan skape attraktive og trygge lokalsamfunn 
 Hvordan bidra til gode oppvekstvilkår 
 Hvordan jobbe med trivsel, bolyst og omdømme 
 Hvordan bedre tilgangen på boliger 
 Hvordan jobbe for å øke folketallet 
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Kultursektoren med lag og foreninger i spissen utgjør en viktig brikke i inkluderings-
arbeidet, både når det gjelder psykisk helse og nye innbyggere. 
 

Inkludering handler også om universell utforming av fysiske omgivelser for å sikre 
tilgjengelighet for alle. 
 

 

4.3 Mulighetsorienterte Lebesby 
 

Lebesby kommune ønsker å sette fokus på utviklingsvilje, initiativ og nytenkning.  
 

En grunnleggende forutsetning for utvikling og vekst - for enkeltindividet og for 
samfunnet - er et godt fungerende arbeidsmarked. Derfor er det viktig at Lebesby 
fortsetter å ha fokus på næringsutvikling og sysselsetting.   
 

Kommunen har enorme naturressurser som bør utnyttes på en bærekraftig måte: havet, 
jorda, mineralforekomster, store arealer, vind og vann. Samtidig er disse næringene 
sårbare for konjunktursvingninger og endrete rammebetingelser, som gjør det vanskelig 
å forutsi hvordan næringene vil utvikle seg de neste tiårene. I kommuneplanarbeidet 
bør det drøftes hvordan Lebesby kommune kan møte disse utfordringene, i samarbeid 
med næringene. 
 

Lebesby kommune ønsker å bruke planprosessen til å drøfte hvordan arbeidsmarkedet 
kan gjøres mindre sårbart ved å legge til rette for utvikling og vekst også i andre nær-
inger enn naturbaserte. Det er for eksempel ønskelig med vekst i kunnskapsintensive 
næringer, deriblant tjenesteytende og kulturbaserte arbeidsplasser. Hvordan kom-
munen kan støtte opp om nytenkning og private initiativ, stedsuavhengige arbeids-
plasser, gründerspirer og entreprenørskapsånd bør tas opp i kommuneplanarbeidet.  
 

Vekst i privat næringsliv vil styrke Lebesby kommune som samfunn og bidra til bedre 
balanse mellom privat og offentlig sektor. I planarbeidet bør det drøftes hvordan 
kommunen kan legge grunnlaget for en slik utvikling – som ved tilrettelegging av fysisk 
infrastruktur, trygg og pålitelig samferdsel og kommunikasjon, næringsarealer og gode 
tjenester. 
 

Lebesby kommune har, kommunestørrelsen tatt i betraktning, et usedvanlig bredt 
handels- og servicetilbud som bidrar til å skape levende samfunn. Landhandelen utgjør 
et viktig sosialt samlingspunkt i bygdene, mens en mangfoldig handelsstand i Kjøllefjord 
fungerer som handelssentrum på Nordkyn. Hvordan sikre dagens varierte varehandel, 

Forslag til diskusjonspunkter i kommuneplanarbeidet 
 

 Hvordan ta imot - og ta vare på – ansatte og innbyggere 
 Hva gjør Lebesby kommune til en god arbeidsgiver 
 Hva bidrar til kvalitet i helse- og omsorgstjenester 
 Hvordan kan vi jobbe med inkludering og psykisk helse 
 Hvordan kan vi jobbe med inkludering i barnehage og skole 
 Hvordan legge til rette for god folkehelse 
 Hvordan inkludere nye innbyggere - bosetting og kvalifisering, sosialisering 
 Hvor(dan) kan vi bedre tilgjengeligheten i samfunnet (universell utforming) 
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støtte nyetableringer og bidra til økonomisk bærekraft er forhold som bør tas opp i 
planarbeidet. 
 

Lebesby kommune ønsker å fokusere på mulighetene som den teknologiske utviklingen 
gir. Forutsetningen er en solid og pålitelig teknologisk infrastruktur i hele kommunen. 
Kommunen ønsker å rette fokus mot utvikling av digitale ferdigheter, både i barnehage 
og skole, på aktivitetssenteret, i folkeverkstedet på biblioteket, på studiesenteret, og i 
næringslivet. Teknologi kan bidra til å etablere sosiale arenaer for unge, gamle og på 
tvers av generasjoner. Bruk av velferdsteknologi kan blant annet bidra til bedre og mer 
kostnadseffektive helse- og omsorgstjenester og økt trygghet for brukeren.  

 

4.4 Kompetente Lebesby 
 

Lebesby kommune ønsker å sette fokus på læringslyst, kunnskapsvekst og 
kompetanseutvikling. 
 

Lebesby kommune vil vektlegge verdien av kunnskap og kompetanse, for den enkelte 
innbygger, for samfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon. I planarbeidet 
ønsker vi å drøfte hvordan kommunen kan bidra til å fremme læringslyst, øke 
utdanningsnivået og rekruttere kvalifisert arbeidskraft.  
 

Lebesby kommune ser det som avgjørende å kunne tilby barnehage- og grunnskole-
tilbud som holder høy kvalitet. Gode barnehager og skoler legger grunnlaget for videre 
skolegang og fullføring av videregående utdanning. Gode tjenester innenfor opplæring 
har også betydning for Lebesbys attraktivitet som bo-, arbeids- og oppvekstkommune.  
 

Faglærte, kompetente ansatte er en viktig forutsetning for kvalitet i kommunale 
tjenester. Mange kommuner sliter med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, og Lebesby 
kommune erfarer det samme. Kommunen må sørge for at ansatte har de formelle 
kvalifikasjoner som kreves, som ved å motivere til opplæring og kompetanseheving eller 
gjennom tiltak for rekruttering.  
 

Det bør legges til rette for at innbyggere og ansatte får mulighet til å ta utdanning og 
videreutvikle kompetanse. Kommunen ønsker et forutsigbart tilbud på videregående 
opplæringsnivå slik at elever som ønsker det kan bo og gå på skole hjemme etter 10. 
klasse. Kommunen ser viktigheten av å skaffe gode, lokale lærlingeplasser. Vi ønsker 

Forslag til diskusjonspunkter i kommuneplanarbeidet 
 

 Hvordan bidra til utvikling og nyskaping i naturbaserte næringer 
 Hvordan bidra til utvikling og nyskaping i "nye" næringer 
 Hvordan støtte opp om entreprenørskap, gründerkultur og stedsuavhengige 

arbeidsplasser 
 Hvordan legge til rette for vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor  
 Hvordan bidra til utvikling av grunnleggende infrastruktur og kommunale 

tjenester 
 Hvordan bidra til stabilt og mangfoldig næringsliv, deriblant handels- og 

servicenæringen  
 Hvordan skape muligheter av teknologisk utvikling (infrastruktur, opplæring, 

tjenesteyting) 
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også at man i planarbeidet drøfter lokale opplæringstilbud for befolkningen generelt, for 
eksempel gjennom tilrettelegging av studietilbud og infrastruktur i lokale studiesentre. 
 

Lebesby kommune ønsker at planprosessen skal ta opp hvordan vi kan bidra til å skape 
nye kunnskapsmiljøer gjennom vekst i kompetansearbeidsplasser utenfor kommunal 
sektor, for eksempel gjennom å legge til rette for stedsuavhengige arbeidsplasser. 
Herunder ønsker vi også å se på muligheter for å promotere Lebesby som base for ulike 
forskningsaktiviteter, overfor relevante miljøer.  
 

Lebesby ønsker å legge vekt på kunnskapsdeling, innad i kommuneorganisasjonen, på 
tvers av sektorer og avdelinger, på bibliotekene og i folkeverkstedet, og andre egnede 
arenaer. Deling av kunnskap kan bidra til bedre utnyttelse av hverandres kompetanse 
og derigjennom bedre tjenester, det virker inkluderende, og kan fremme nye tanker og 
kreative løsninger. 

 

4.5 Gjennomgående tema  

 

De fire fokusområdene henger tett sammen og forsterker hverandre på ulike måter. I 
tillegg vil vi nedenfor kommentere fire tema som går igjen i flere av fokusområdene, og 
som vil være underliggende forutsetninger gjennom hele planarbeidet. 
 

Tjenestekvalitet  
Å yte gode tjenester er en grunnleggende oppgave for en kommune. Flere forhold har 
betydning for kvalitet i kommunale tjenester, som for eksempel faglærte, kompetente og 
engasjerte ansatte, kommunikasjonsevner og -linjer, støttefunksjoner, systemer og 
infrastruktur, fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. 
 

Et godt tjenestetilbud er viktig for rekruttering og tilflytting. Gode tjenester gir 
livskvalitet, og bidrar til å skape levende og attraktive lokalsamfunn. I arbeidet med 
kommuneplanens samfunnsdel skal mål og tiltak for kommunale tjenester drøftes. 
 

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 
klimaforhold, kommunikasjon og infrastruktur. Disse utfordringene er nærmere omtalt i 
kommunens Helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse for 2015-2018. 
 

Lebesby er en fornybar kraft-kommune. Vind- og vannkraftutbygging har hatt stor 
betydning for Lebesby kommune, og aktørene har vist interesse for ytterligere 
utbygging av vindkraft i kommunen. Hvordan kommunen eventuelt skal arbeide for nye 
fornybare energiprosjekter bør drøftes i det kommende planarbeidet. 
 

Forslag til diskusjonspunkter i kommuneplanarbeidet 
 

 Hva bidrar til kvalitet i barnehage- og skoletilbud 
 Hvordan sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft, opplæring og rekruttering 
 Hvordan utvikle lokale utdannings-/opplæringsmuligheter 
 Hvordan bidra til utvikling av nye kunnskapsmiljøer 
 Hvordan promotere Lebesby kommune som base for forskningsaktiviteter 
 Hvordan oppmuntre til kunnskapsdeling i samfunnet og i kommunal 

virksomhet 
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Miljøspørsmål har fått økt oppmerksomhet i kommunen de siste årene. Det er særlig 
sjøbasert lakseoppdrett og medfølgende miljøproblematikk som engasjerer. Hvordan 
man skal balansere behovet for næringsutvikling og sysselsetting med miljøhensyn er et 
tema som vil stå sentralt i planarbeidet. Sjøbasert oppdrett er omtalt nærmere i kap 6.1. 
 

Det er usikkert hvilke konsekvenser klimaendringer kan komme til å få for kommunen. 
Klimastudier gir noen indikasjoner på hvilke endringer vi kan vente oss, hovedsakelig 
mer vind og nedbør i høst- og vinterhalvåret, og mildere vintre2. Vurdering av klima-
endringers potensielle konsekvenser må hensyntas i all langsiktig planlegging, og 
spesielt i kommuneplanens arealdel. 
 

I kommuneplanarbeidet bør det legges opp til en drøfting av generelt miljøfokus i 
samfunnet, for eksempel knyttet til opprydding, kunnskapsutvikling og 
holdningsskapende arbeid. Videre bør det vurderes hvorvidt miljø- og klimaspørsmål 
bør følges opp i en egen miljø- og klimaplan (jf vurdering i kommunal planstrategi).  
 

Folkehelse 
Lov om folkehelsearbeid beskriver kommunens ansvar på folkehelseområdet. Blant 
annet har kommunen ansvar for å fremme folkehelse i lokal utvikling og planlegging, og 
skal i arbeidet med kommuneplaner etter PBL fastsette overordnede mål og strategier 
for folkehelsearbeidet, for å møte de utfordringer kommunen står overfor.  
 

Folkehelseprofiler for Lebesby kommune publisert av Folkehelseinstituttet viser at vi 
har en del utfordringer, blant annet knyttet til forventet levealder, andel unge uføre, 
samt forekomsten av enkelte livsstilssykdommer. Et levende og inkluderende samfunn 
med varierte lavterskel aktivitetstilbud utgjør viktige forebyggende tiltak innenfor 
folkehelse. Statistisk korrelerer folkehelse med utdanningsnivå, og tiltak for å heve 
kompetanse og legge til rette for utdanning vil også kunne ha positiv effekt på generell 
helsetilstand. I planarbeidet skal folkehelseperspektivet gis spesiell oppmerksomhet. 
 

Oppvekstvilkår  
I plan- og bygningslovens formålsparagraf påpekes kommunens ansvar for å ivareta 
hensyn til barn og unges oppvekstvilkår i planlegging. Lebesby ønsker å være en god 
kommune å vokse opp i, gjennom gode oppveksttjenester, tiltak for inkludering, 
fremming av toleranse og aksept, og tilrettelegging for et bredt aktivitetstilbud. Vi vil ha 
spesielt fokus på å inkludere barn og unge i det kommende planarbeidet, blant annet 
gjennom bruk av barnetråkkregistrering. Vi ønsker også dialog med skolene om hvordan 
elevene kan trekkes inn i planarbeidet på andre måter. 

  

                                                        
2 Engen-Skaugen et al. (2010). Klimaprojeksjoner frem til 2050. Grunnlag for sårbarhetsanalyse for utvalgte 
kommuner. 



 15 

5 Utredningsbehov 
 

Et viktig prinsipp i kommuneplanlegging er at utredninger i planprosessen skal være 
beslutningsrelevante. Utredningene skal altså tilføre kunnskap som er nødvendig for å 
ta beslutninger i planarbeidet. Dette prinsippet skal bidra til en mer effektiv planprosess 
og ressursbruk. 
 

Vi mener det vil være behov for følgende utredninger i planprosessen: 
 

 Stedsanalyse/mulighetsstudie for stedet Lebesby. Det må avklares hva det vil 
koste å leie inn eksterne miljø for å gjennomføre en slik analyse, eller om det er 
kapasitet i kommuneorganisasjonen til å gjennomføre dette. En slik analyse bør 
ses i sammenheng med folkemøte tidlig i medvirkningsfasen. 

 Barnetråkk. Vi ønsker å benytte barnetråkkregistrering som metode for å 
involvere barn og unge direkte i planleggingen. Dette er et digitalt verktøy og 
undervisningsopplegg hvor elevene får anledning til å gi direkte tilbakemelding 
på hvordan de bruker og opplever sitt lokalmiljø, og hva de mener kan gjøres 
bedre. Forutsetningen for bruk av verktøyet er at skolene har FEIDE-pålogging, et 
arbeid som er på gang i kommunen i skrivende stund. 

 Miljøanalyse knyttet til sjøbasert oppdrettsvirksomhet. Planarbeidsgruppa 
understreker behovet for å utrede miljø- og sårbarhetsforhold knyttet til 
oppdrett i sjø. Dagens kunnskapsgrunnlag oppleves som mangelfullt. 

 Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. I henhold til lovkrav 
skal arealdelen inneholde en overordnet KU og ROS-analyse. Disse er nærmere 
omtalt i kap 6.2. 

 

I tillegg vil vi når planarbeidet kommer i gang vurdere behovet for å gjennomføre en 
spørreundersøkelse blant kommunalt ansatte. Formålet med undersøkelsen vil være å 
få innspill til hvordan kommunen kan bli en bedre arbeidsgiver. Her vil det være spesielt 
interessant å få innspill fra nyansatte og deres oppfatning av hvordan de har blitt tatt i 
mot. 
 

Administrasjonen vil forøvrig utarbeide drøftingsnotater eller utfordringsdokument ved 
behov underveis i prosessen. 

5.1 Annet utredningsarbeid med relevans for kommuneplanarbeidet 
 

Parallelt med kommuneplanprosessen vil det pågå annet planarbeid i kommunen som 
må ses i sammenheng med kommuneplanarbeidet. Planstrategi 2016-2019 lister opp 
disse: 
 

 Pleie- og omsorgsplan 
 Rus- og psykiatriplan 
 Temaplan (kommunedelplan) for oppvekst, kultur og utdanning 
 Temaplan for bosetting og kvalifisering av flyktninger 
 Handlingsplan for samordning av arbeid med barn og unge 
 Trafikksikkerhetsplan 
 Strategiplan for utvikling av fiskerihavner 
 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (tidl: Idretts- og anleggsplan) 
 Kommunedelplan for kultur og kulturell aktivitet  
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6 Fokus i areal- og kystsoneplan 
 
Det er i skrivende stund vanskelig å være konkret i beskrivelsen av arealplanens innhold 
og prioriteringer. Dette arbeidet vil være avhengig av hvilke mål og tiltak som settes i 
samfunnsdelen. I tillegg vil innspill fra offentliggjøring, høringsrunde og medvirknings-
prosesser gi retning til revisjonsarbeidet. 
 

Diskusjoner i planarbeidsgruppa og i rådmannens ledergruppe gir imidlertid pekepinn 
på hvilke tema som kommer opp. Ett av disse er hvordan kommunen kan støtte opp om 
utvikling av levende og helårig fungerende samfunn, ved å bidra til at bolighus ikke 
benyttes som fritidsboliger. Det er ikke en ønsket utvikling at hus står tomme store deler 
av året, samtidig som kommunens lokalsamfunn preges av boligmangel.  
 

Et annet tema som kan komme opp i forbindelse med forslag til endret arealbruk eller 
eventuelle utbyggingsprosjekter, er å balansere samiske interesser og verneinteresser 
med andre nærings- og samfunnsinteresser. Et eksempel er oppdyrking av nye 
jordbruksarealer, som kan medføre konflikter med reindrift og vernemyndigheter. Det 
samme kan være en utfordring ved tilrettelegging av nye næringsarealer, bolig- og 
hytteområder. 
 

Ett tema vi vet vil stå sentralt når ny areal- og kystsoneplan skal utarbeides, er sjøbasert 
oppdrett. Dette drøftes nærmere i kapittel 6.1. 
 

Plan- og bygningslovens § 4-2 krever at kommuneplaner som inneholder retningslinjer 
eller rammer for framtidig utbygging, skal inneholde en særskilt vurdering og beskriv-
else – konsekvensutredning – av planens virkninger for miljø og samfunn. I tillegg kreves 
en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet, jf PBL § 4-3. Dette omtales i 
kapittel 6.2. 
 

6.1 Sjøbasert oppdrett 
 

Da kommuneplanens arealdel ble utarbeidet på slutten av 90-tallet, var oppdretts-
næringen i kommunen i sin spede begynnelse og konfliktnivået var lavt. Da nåværende 
kystsoneplan ble rullert i 2008, var det fortsatt få interessekonflikter knyttet til slik 
virksomhet: 
 

Tradisjonelt har sjøarealene i kommunen vært flerbruksområder for fiske, ferdsel og 
rekreasjon. Fra 2000 har oppdrettsnæringen etablert seg i kystsonen, men konfliktene 
mellom de ulike interessene i kystsonen er fortsatt små.  

(Lebesby kommunes kystsoneplan 2008) 
 

Det siste tiåret har oppdrettsnæringen hatt et oppsving i kommunen, med produksjons-
økning i landbaserte settefiskanlegg og sjøbasert oppdrett. Dette er i tråd med målsett-
inger som ble vedtatt politisk gjennom Lebesby i Vekst (omstillingsprosjektet fra 2007-
2012). Her het det at det skulle satses på å skape flere arbeidsplasser innen oppdrett. 
 

De senere årene har konfliktnivået rundt oppdrett i sjø tiltatt. Meningene er delte, både i 
befolkningen og blant politikerne i kommunestyret. Det er spesielt oppdrettslokaliteter i 
flerbruksområder3 det er strid om. 
 

                                                        
3 Områder som åpner for ulike typer bruk, som fiske, ferdsel, friluftsliv, akvakultur. 
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I gjeldende arealplan er det satt av båndlagte områder til akvakultur. Disse ble avsatt på 
bakgrunn av vurderinger knyttet til 
 

 Områder og lokaliteter hvor det hadde vært oppdrettsaktivitet i forhenværende 
planperiode 

 Områder og lokaliteter anbefalt i ”Egnethetsanalyse for oppdrett i Lebesby 
kommune” (2007) 

 Særlig interessante områder etter anbefaling fra næringsaktørene 
 Annen bruk av området 
 Gyteområder for villfisk 

 

De senere årene har oppdrettsnæringen søkt nye lokaliteter i flerbruksområder. Med 
den kunnskap og teknologi som ligger til grunn i dag, anses disse lokalitetene som bedre 
egnet for oppdrettsvirksomhet enn områdene satt av i kystsoneplanen fra 2008. Denne 
utviklingen har ført til økende interessekonflikter med andre brukere av området – 
deriblant yrkesfiskere, hytteeiere og sjøsamisk tradisjonsfiske.  
 

Samtidig øker bekymringen knyttet til miljøkonsekvenser av sjøbaserte oppdretts-
anlegg. Miljøpåvirkningen har vært svært negativ på en lokalitet som Mårøyfjord, som 
måtte brakklegges. Luse-, medisinerings- og rømningsproblematikk er andre forhold 
som trekkes frem i debatten. 
 

Diskusjonen rundt oppdrettsvirksomhet i Lebesby kommune handler om hvordan 
behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser skal balanseres med miljøhensyn. I lov-
kommentaren til plan- og bygningsloven (utdypning av § 1-1) påpekes det at en bære-
kraftig utvikling dreier seg om å både ta langsiktige miljøhensyn og sørge for nærings-
virksomhet, verdiskaping og sysselsetting. I den kommende planprosessen må Lebesby 
kommune legge opp til en åpen debatt om fremtidig oppdrettsvirksomhet i kommunen. 
 

Spørsmålene under oppsummerer synspunkter i planarbeidsgruppa og i rådmannens 
ledergruppe, og er eksempler på hvilke problemstillinger som må tas opp i kommune-
planarbeidet. 

Forslag til diskusjonspunkter i kommuneplanarbeidet  
 

 Skal det legges til rette for sjøbasert oppdrettsvirksomhet i Lebesby 
kommune? 

 Hva slags type oppdrett skal det legges til rette for? 
 Hva slags type aktører skal det legges til rette for? 
 Skal kommunen legge føringer på hvor slik virksomhet skal lokaliseres, og 

hvor slik virksomhet ikke er ønsket? Hva slags handlingsrom har kommunen 
for å bestemme dette? 

 Skal det gjennomføres utredninger med formål å forbedre beslutnings-
grunnlaget, og hva skal i så fall en slik utredning fokusere på? Hvilke 
forsknings- eller utredningsmiljø er best egnet til å utføre en slik analyse? 

 Skal det legges opp til en endring i produksjonsnivå i kommunen? Hvilke 
konsekvenser vil en reduksjon/økning i produksjon få? 

 Hvordan kan kommunen tiltrekke flere aktører som har et miljøfokus i sin 
virksomhet, og som ønsker å prøve ut ny teknologi og forskning i Lebesby? 

 Hvordan kan kommunen jobbe opp mot sentrale myndigheter for å skape 
bedre rammebetingelser for vertskommuner (arealavgift, etc)?  
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6.2 Konsekvensutredning og ROS 
 

Plan- og bygningsloven (§ 4-2) stiller krav om at det for planer som inneholder retnings-
linjer eller rammer for framtidig utbygging skal gjennomføres en overordnet 
konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn.  
 

Kravet om konsekvensutredning gjelder forslag til arealbruk som innebærer vesentlige 
endringer fra forrige plan, nye utbyggingsområder, samt konsekvenser av samlede 
arealbruksendringer, planen sett under ett. Sistnevnte er særlig aktuelt i forbindelse 
med vurdering av planens ivaretakelse av berørte reindriftsinteresser (jf vedlegg IV i 
forskrift om konsekvensutredninger). 
 

Konsekvensutredningen skal synliggjøre miljø- og samfunnsverdier i områder hvor det 
foreslås utbygging eller arealbruksendring, virkningen utbyggingen vil ha på disse 
verdiene, og eventuelle avbøtende tiltak. 
 

Ifølge Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven skal 
planprogrammet så langt det er mulig avklare hvilke forhold som vil bli utredet og 
belyst i forslag til ny arealplan, og hvilke fremgangsmåter som skal benyttes i utredning-
ene. Hensikten er å skape forutsigbarhet og bidra til at utredningen konsentreres om de 
temaer som er relevante for den aktuelle arealbruken.  
 

I skrivende stund foreligger det ingen konkrete utbyggingsforslag, men tiltak som kan 
komme til å utløse krav om konsekvensutredning kan være nye akvakulturområder, 
hyttefelt og næringsarealer, mm. 
 

I arbeidet med å avklare hvilke forhold som skal behandles i konsekvensutredningen, vil 
vi ta utgangspunkt i temaer definert i vedlegg III i forskriften, herunder for eksempel 
 

 kulturminner og kulturmiljø  
 biologisk mangfold 
 friluftsliv 
 landskap 
 samisk natur- og kulturgrunnlag 
 landbruksinteresser og jordvern 
 forurensning – støy, luft, vann, grunn eller sedimenter – og vesentlig påvirkning 

av miljømessig sårbarhet 
 risiko for alvorlige naturulykker (ras, skred, flom) 
 folkehelse 
 tilgjengelighet 

 

Listen er ikke komplett, hvilke tema som er relevante må vurderes i det enkelte tilfelle. I 
tillegg må tiltakets størrelse, plassering og samvirke med andre tiltak tas med i 
vurderingen. 
 

Konsekvensutredninger vil baseres på eksisterende kartlegging og undersøkelser, samt 
kjennskap til eksisterende forhold i området, og i henhold til lovkrav som følger av 
planlegging og utbygging (f.eks. naturvernloven og kulturminneloven). 
 
Der det ikke finnes tilstrekkelig grunnlagsmateriale for å vurdere konsekvenser for 
gjennomføring av plan må det foretas befaring og kartlegging etter behov. De som skal 
kartlegge områder må ha nødvendige fagkunnskaper om gjeldende tema. 
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Undersøkelsesplikten, jfr. Kulturminneloven § 9 oppfylles ved at planforslag sendes 
kulturminnemyndighetene, jfr. Kulturminneloven § 9. andre ledd, eventuelt gjennom 
avtale med kulturminnemyndighetene om befaring/ kartlegging før planforslag 
ferdigstilles. 
 
Der utredning/vurdering viser potensial for ukjente kulturminner vil det kunne være 
hensiktsmessig å oppfylle undersøkelsesplikten eller legge inn føringer i planforslag før 
det ferdigstilles. 
 
Kilder og faktagrunnlag: 

 Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark 
 www.reindrift.no 
 Reindriftas distriktsplaner 
 Naturmangfoldloven 
 DN-håndbok 13 
 DNs Naturbase 
 Artsdatabanken 
 Askeladden (registrerte/ kartlagte kulturminner) 
 www.klif.no 
 www.regjering.no (temaveiledere m.m.) 
 www.naturbase.no 
 www.skrednett.no 
 www.planlegging.no 

 
Vi vil benytte andre kilder ved behov. For eksempel vil en utredning knyttet til 
oppdrettsvirksomhet i sjø kunne bidra med relevant informasjon. Havforsknings-
instituttet skal i 2017 kartlegge gytefelt i Laksefjorden og østover. Resultatene av dette 
arbeidet vil også være relevant for vår planprosess. 

6.2.1 ROS-analyse 
 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal det gjennomføres en overordnet risiko- og 
sårbarhetsanalyse (jf PBL § 4-3). Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold 
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål eller ikke og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.  
 

ROS-analysen skal følges opp i arealplanen gjennom bestemmelser for utbygging, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade eller tap. Slike områder 
avmerkes i planen som hensynssoner. Det er naturlig å utarbeide ROS-analysen som en 
del av konsekvensutredningen.  

http://www.reindrift.no/
http://www.klif.no/
http://www.regjering.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.planlegging.no/
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7 Planprosessen 
 

For at kommuneplanen skal bli et godt styringsverktøy er det avgjørende med en god 
forankring. Det er derfor viktig at Lebesby kommunes folkevalgte, sektorer, ansatte, lag 
og foreninger, næringsliv samt befolkningen for øvrig tar del i planprosessen.  

7.1 Organisering 
 

Lebesby kommune vil understreke betydningen av grundig politisk forankring og 
medvirkning i kommuneplanprosessen. Kommuneplanen definerer politiske 
målsettinger og prioriteringer for samfunnsutvikling, og synliggjør retningslinjer og 
strategiske valg som skal følges opp i kommunal virksomhet. Politisk deltakelse i dette 
arbeidet er avgjørende for å sikre en effektiv planprosess og et godt sluttprodukt. 
 

Lebesby kommunestyre har det øverste ansvar for kommuneplanarbeidet, og skal ha 
følgende myndighet: 

 Fastsetting av planprogram (jf PBL § 11-13) 
 Vedta høringsutkast for kommuneplanens samfunns- og arealdel 
 Vedta ny kommuneplan – samfunns- og arealdel (jf PBL § 11-15) 

 

Kommunestyrets medlemmer oppfordres til å delta i medvirkningsaktiviteter underveis.  
 

Det skal utnevnes en politisk styringsgruppe som skal ha løpende beslutningsansvar 
underveis i planarbeidet. Styringsgruppen skal ha følgende ansvar: 

 Avklare prinsipielle spørsmål og foreta strategiske valg underveis 
 Delta i medvirkningsaktiviteter i planarbeidets ulike faser 
 Bidra til politisk drøfting av planarbeidet  

 

Styringsgruppens sammensetning og myndighet vil bli bestemt politisk.  
   

Rådmannens ledergruppe skal fungere som administrativ arbeidsgruppe og 
drøftingspartner for kommuneplanlegger, og skal ha følgende oppgaver:  

 Bidra med innspill til planprogram 
 Bistå i planlegging og gjennomføring av medvirkningsaktiviteter 
 Bistå ved behov i tilknytning til utredningsarbeid 
 Holde sektor/avdeling informert om planprosessen 
 Sikre at sentrale behov i sektor/avdeling ivaretas i planarbeidet 
 Sikre helhet og tverrfaglig fokus i planarbeidet 
 Bidra med innspill til planutkast/planforslag, herunder bestemmelser, 

retningslinjer og arealformål  
 Sikre at planforslag utarbeides slik at det kan følges opp i økonomiplan  

 

Kommuneplanlegger har ansvar for koordinering og prosessledelse:  
 Informere om arbeidet – til innbyggere, politiske organ, rådmannens 

ledergruppe, sektormyndigheter 
 Involvere rådmannens ledergruppe, politisk styringsgruppe, sektormyndigheter 

og andre ved behov 
 Saksforberedelser 
 Forberede og gjennomføre medvirkningsaktiviteter 
 Planlegge gjennomføring av utredningsarbeid 
 Planlegge gjennomføring av regionalt planforum 
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 Utarbeide planforslag for samfunns- og arealdel 
 Behandle høringsinnspill for samfunns- og arealdel, i samarbeid med 

rådmannens ledergruppe og politisk styringsgruppe 
 
Teknisk etat skal bistå kommuneplanlegger i plantekniske spørsmål/forhold etter 
Plan- og bygningsloven: 

 Bistå og tilrettelegge for bruk av plandialog 
 Utforme plankart i henhold til Plan- og bygningsloven etter foreliggende 

planutkast/planskisse 
 Bistå til utforming av andre plandokumenter jfr. krav i Plan- og bygningsloven 

 
I tillegg kan det bli opprettet arbeids-/prosjektgrupper ved behov underveis i prosessen. 
Slike grupper kan ha en tverrfaglig profil, med representanter for kommunal virksomhet 
og eksterne ressurspersoner og –miljø. 

7.2 Plan for medvirkning 
 

Med utgangspunkt i innflytelsessirkelen vil vi benytte varierte metoder for medvirkning 
av befolkningen i planarbeidet. Figuren illustrerer hvordan ulik metodebruk gir ulik 
involvering og innflytelse i planprosessen. 
 
Figur 7.1. Innflytelsessirkelen 

 
Kilde: Medvirkning i planlegging, veileder fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (2014) 

 
Tilgjengeliggjøring av informasjon  
Vi vil starte med å gjøre kommuneplanprosessen kjent. Informasjon skal til enhver tid 
være lett tilgjengelig og oppdatert. 
 

Forslag til medvirkningstiltak: 
 Varsel om oppstart og offentliggjøring av planprogram – i henhold til lovkrav 
 Bruk av nettside og Facebook som informasjonskanal gjennom alle faser 
 Informasjonsbrosjyre til alle kommunens husstander, som beskriver kommune-

planprosessen, muligheter for medvirkning, invitasjon til folkemøter, ol. 
 Sørge for oppslag i lokale medier 
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Innsamling av informasjon og dialog  
Forslag til medvirkningstiltak:  

 Folkemøte i Kjøllefjord, Lebesby og Veidnes. Skal avholdes tidlig i prosessen. 
 Dialogmøter basert på fokus- eller temaområder  
 Oppsøkende virksomhet: intervjuer, informasjon på stand, åpne kontor-

/informasjonsdager i Kjøllefjord bibliotek, skolebesøk, næringslivsmøter. 
 Vurdere etablering av digital løsning for tilbakemelding 
 Barnetråkkregistrering 
 Relevante befaringer (særlig aktuelt i arealplanarbeidet) 
 Digital plandialog ifm utarbeidelse av arealdel 

 

Samarbeid og rådsordninger 
Dersom det i løpet av prosessen blir åpenbart at det er behov for å opprette særskilte 
samarbeid eller rådgivende arbeidsgrupper, vil dette bli lagt til rette for. Et eksempel 
kan være en lokal ressurs- eller arbeidsgruppe på stedet Lebesby i forbindelse med 
utarbeidelse av en stedsanalyse.  
 

Lebesby kommune vil ta initiativ til gjennomføring av regionalt planforum der 
planforslag legges frem for berørte parter. Planforum organiseres av fylkeskommunen 
som innkaller relevante aktører, statsetater og nabokommuner til deltakelse. 

7.3 Fremdriftsplan 
 

Følgende tidsramme er beregnet for kommuneplanprosessen: 
 

Fase 1: Planprogram og planoppstart  
Planprogrammet behandles i formannskapet i slutten av november 2016. Seks ukers 
høring og offentliggjøring avholdes i desember-januar 2017. Målet er at planprogram-
met vedtas i kommunestyret i februar 2017. 
  

Fase 2: Utarbeide kommuneplan – samfunnsdel 
Oppstart av planarbeid varsles i november 2016. Målsettingen er å gjennomføre alle 
analyser, utredninger, konsulteringer og medvirkningsaktiviterer i perioden mars – 
oktober 2017. Betinget av at det ikke oppstår forsinkelser vil forslag til ny samfunnsdel 
være klar for politisk behandling i november 2017. Tidspunkt for når ny samfunnsdel vil 
være klar for vedtak i kommunestyret avhenger av antall innspill og eventuelle 
innsigelser i høringsrunden. Målet er å gjennomføre hele samfunnsdelen i løpet av 12 
måneder. 
 

Fase 3: Utarbeide kommuneplan - arealdel 
Oppstart av planarbeid varsles i november 2016. Innsamling av kunnskapsgrunnlag vil 
pågå fra start, mens medvirkningsfase og kalibrering med samfunnsdel planlegges i 
perioden mars 2017 – november 2017. Planforslag planlegges utarbeidet i perioden 
september 2017 – mars 2018, med politisk behandling i april 2018. Det legges opp til 
seks ukers høring i april/mai 2018, med gjennomføring av regionalt planforum. Det er 
satt av seks måneder til behandling av innspill. Ifølge denne tidsplanen kan ny arealdel 
vedtas i desember 2018. 
 

Tidsplanen tar ikke høyde for større innsigelsesprosesser eller andre forsinkelser som 
flere hørings-/offentliggjøringsrunder. Beskrevet opplegg må derfor anses som en ”best 
case” tidsramme.
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Best case tidsramme for kommuneplanprosess i Lebesby kommune, 2016-2018 
 

 


