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SAMFUNNSPLAN

Rådmannens innstilling:

Utkast av kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030, datert 13.03.2018 sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn med høringsfrist 6 uker. jf. plan- og bygningsloven § 11-14 første ledd, jf. § 5-2 første 
ledd. 

Dokumenter i saken:

Saksopplysninger:

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for styring og utvikling 
av Tjeldsund som lokalsamfunn og som kommuneorganisasjon. Den skal tillegges vekt innenfor alle kommunens 
avdelinger og avdelingenes planer. Avdelingene har et selvstendig ansvar for å vurdere hvordan de kan følge opp 
satsingsområdene i samfunnsdelen. 

En samfunnsplan har ingen rettsvirkning. 

Samfunnsdelen skal ha en handlingsdel som skal angi hvordan samfunnsplan skal følges opp de fire påfølgende år. 
I de fleste kommuner er handlingsdelen samkjørt med økonomiplan. 

Kommuneplanens arealdel skal forankres i samfunnsplanleggingen – og legge til rette for areal- og ressursbruk som 
bidrar til en utvikling i tråd med føringer i samfunnsdelen. Ihht kommunens planstrategi vedtatt 26.4.17 sak 21/17 
skal gjeldene arealdel videreføres.  

Utarbeidelse
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Kommunestyre selv har ledelsen av den kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

I et effektivt og gjennomføringsrettet plansystem må samfunnsdelen være et reelt styringsverktøy. Det innebærer at 
den må ha satsingsområder og mål med et langsiktig perspektiv som samtidig kan tas ned i kommuneplanens 
handlingsdel og få betydning for arbeidet med økonomiplanen. 

Hendelser 

Planstrategi 2017-2020 og planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel perioden 2017 – 2028 ble vedtatt i 
kommunestyre (KS) møte den 26.4.2017 sak 21/17, så to måneder (21.6.17) senere gjøres et vedtak om 
sammenslåing av kommunene Tjeldsund og Skånland. Det er også gitt signaler om at overordna planer skulle 
samkjøres med Skånland. 

Medvirkning 

Medvirkning i planleggingen skal sikres for alle berørte interesser. Det er gjennomført flere folkemøter i 
forbindelse med prosjektet «Fra pendling til fast bosetting». Dette som har bidratt til gode og konstruktive bidrag i 
arbeidet med en samfunnsplan. Både lag og organisasjoner er representert og ut fra dette er det utarbeidet en 
rapport «Tjeldsund mot 2020». Det legges ved en revidert utgave av denne rapport. 

Tjeldsund Samfunnsplan

Dette blir en enkel plan for samfunnsutviklingen i Tjeldsund. Grunnlagsdokumentet med statistikker, analyser og 
prognoser mangler. 

Denne samfunnsplan samt gjeldene arealdelen (fra 2006) vil gjelde til ny kommuneplan (samfunnsdel og arealdel)
blir vedtatt i Tjeldsund 2020. 
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Planprogrammet legger opp til utarbeidelse av flere analyser og utredninger, dette er ikke gjennomført. En ser for 
seg at det skal utarbeides en samfunnsplan for Tjeldsund 2020 og disse utredningene vil komme da.  

Monika Amundsen,
Rådmann

Ingrid Davidsen, 
Planlegger

     

Vedlegg
1 Høringsforslag kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
2 Tjeldsund mot 2020
3 Planprogram samfunnsdel
4 Planstrategi 2017 - 2020
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