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Arkivsak: 17/663   

Sakstittel:  VEDTAK AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre vedtar kommuneplanens samfunnsdel 2018-2035. 

2. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plandokument og skal 

være styrende for kommunal virksomhet i planperioden. 

3. Mål og strategier i samfunnsdelen skal konkretiseres i kommuneplanens 

handlingsdel/økonomiplan og andre plan- og styringsdokumenter. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Samfunnsdel for politisk vedtak FS og KS okt 2018 - bakgrunnsdokument 

Samfunnsdel for politisk vedtak FS og KS okt 2018 - kortversjon 

Høring og offentlig ettersyn av samfunnsdel - Merknader og innspill 

 

Innspill innkommet under høring og offentlig ettersyn: 

Fiskeridirektoratet 

Finnmark fylkeskommune 

De ville bak fjellet 

Fylkesmannen i Finnmark 

Kystverket  

Sametinget   

Bård Rasmussen 

Statens Vegvesen 

Reinbeitedistrikt 9 

Sigurd Rafaelsen/Arbeiderpartiet 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommunestyre vedtok 7/6 2018 å legge forslag til ny samfunnsdel av 

kommuneplanen ut til offentlig ettersyn og høring. Frist for merknader og innspill ble satt til 

1. september 2018. Offentlig ettersyn ble annonsert i Finnmarkssamkjøringen, fysiske 

eksemplar av planforslaget ble lagt ut på butikkene på Veidnes, Kunes og Lebesby, samt 

biblioteket i Kjøllefjord. Planforslaget ble også lagt ut på kommunens nettside og på 

Facebook (Lebesby kommune og ulike bygdesider). Planforslaget ble sendt elektronisk til: 

 

Fylkesmannen i Finnmark Finnmark Fylkeskommune 

Fefo Statens Vegvesen Region Nord 

Sametinget Fiskeridirektoratet Nord 

Reindriftsforvaltningen – Landbruksdepartementet NVE 

Mattilsynet Kystverket  

Nordkapp kommune Gamvik kommune 

Porsanger kommune Tana kommune 



Nordkappregionen Havn IKS Nordkyn Næringsforening 

Museene for kystkultur og gjenreisning Kjøllefjord Fiskarlag 

Laksefjord Bondelag Lebesby Eldreråd 

Reinbeitedistrikt 9 Reinbeitedistrikt 13 

Reinbeitedistrikt 14 Reinbeitedistrikt 14A 

Grieg Seafood Finnmark AS Lerøy Seafood AS 

Lerøy Norway Seafood Polar Seafood Norway AS 

SalMar Nord AS Sværholt Fiskarlag 

 

Det kom inn merknader fra 10 aktører. Disse er i sin helhet gjengitt i vedlegg. Innspillene er 

oppsummert i vedlegget Høring og offentlig ettersyn av samfunnsdel - Merknader og innspill, 

med administrativ vurdering av hvordan innspillet bør følges opp. Det henvises spesielt til 

merknadene som styringsgruppa blir bedt om å vurdere særskilt i dette vedlegget. 

 

I vedlagte planforslag til samfunnsdel er foreslåtte endringer markert med rød skrift.  

 

Planforslaget til ny samfunnsdel av kommuneplanen er et resultat av en lang prosess, der 

medvirkning og involvering har stått i fokus fra oppstarten høsten 2016 og til i dag. 

Fokusområder, mål og strategier er utarbeidet med bakgrunn i utviklingstrender, utfordringer 

og muligheter innbyggere, politikere og administrasjon ser for kommende planperiode. I 

tillegg er nasjonale og regionale hensyn ivaretatt gjennom planprosessen. 

 

Vurdering: 

Planprosessen er gjennomført i tråd med planprogrammet, og administrasjonen mener at 

planforslaget til samfunnsdel oppfyller formålet for planarbeidet slik det ble formulert i 

planprogrammet: Å utarbeide en fremtidsrettet kommuneplan for Lebesby kommune.  

 

Skal samfunnsdelen bli et godt styringsverktøy i planperioden, er det avgjørende å omsette 

mål og strategier til konkrete handlinger og tiltak. Øvrig planverk og kommunal virksomhet 

skal ta utgangspunkt i de mål og strategier som er definert i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Ved utarbeidelse av neste økonomiplan våren 2019 skal det legges opp til en tettere kopling 

mellom samfunnsdelens mål og strategier og konkret oppfølging av disse i 

budsjettprioriteringer. Samfunnsdelen frem mot 2035 er omfattende og definerer en rekke 

strategier for kommunal virksomhet og samfunnsutvikling. Økonomiplanen bør derfor brukes 

aktivt for å synliggjøre hvilke mål og strategier som skal følges opp i hver budsjettperiode. 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


