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Forslag til kommuneplanens samfunnsdel - Tjeldsund kommune 2022-2034 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Det vises til vedlagt forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Tjeldsund kommune 
2022-2034 

2. I henhold til PBL §11-13 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Tjeldsund 
kommune 2022-2034 ut til offentlig høring og ettersyn i minimum seks uker. 

3. Høringsfrist settes til 27 januar 2022 

 
Bakgrunn for saken: 
Planarbeidet bygger på vedtak av kommunal planstrategi i kommunestyret sak KST 161/20 den 
09.12.2020. Planstrategien legger opp til at det skal utarbeides ny kommuneplan for Tjeldsund 
kommune, der kommuneplanens samfunnsdel ble prioritet først. 
 
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble varslet gjennom vedtak av planprogram i 
kommunestyretsak KST 33/21 den 07.04.2021.  
 
Vedlegg: 
Rapport Innbyggermedvirkning tilknyttet kommuneplanens samfunnsdel 2021 
Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2021--2033 
Folkehelseoversikten 
FNs bærekraftsmål - En helhetsvurdering 
Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 (2) 
 
Formannskapet 08.12.2021: 
 
Behandling: 
Saka ble diskutert 
 
Innstillinga enstemmig vedtatt 



 
FSK- 190/21 Vedtak: 
 

1. Det vises til vedlagt forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Tjeldsund kommune 
2022-2034 

2. I henhold til PBL §11-13 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Tjeldsund 
kommune 2022-2034 ut til offentlig høring og ettersyn i minimum seks uker. 

3. Høringsfrist settes til 27 januar 2022 

 
Saksopplysninger: 
I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 11 er alle kommuner lovpålagt å ha en kommuneplan, 
bestående av en samfunnsdel og en arealdel.  
Kommuneplanens samfunnsdel er et strategisk dokument som sier noe om hvordan kommunen skal 
utvikles de neste 10-12 årene. Samfunnsdelen skal vise kommunens visjon, med mål og strategier for 
hvordan Tjeldsund som samfunn og som organisasjon skal utvikles fremover.  
 
 
Medvirkning: 
Medvirkning fra kommunens innbyggere og de som kjenner Tjeldsund best har vært et viktig bidrag i 
utformingen av innholdet i denne planen.  
 
I løpet av høsten 2021 ble det avholdt ulike former for innbyggermedvirkning:  
 

·  Digital spørreundersøkelse tilgjengelig for alle innbyggere ble gjennomført høsten 2021.    
·  Det ble gjennomført tre fysiske temamøter for innbyggerne: næring og kompetanse, 

folkehelse og livskvalitet, og attraktiv bostedskommune.  
·  Det ble tilrettelagt møter med barnefamilier og for representanter for samiske interesser.  
·  Kommuneplanleggerne møtte ungdomsskoleelever i forbindelse med 

Ungdomskonferansen.  
·  Det ble gjennomført spørreundersøkelse rettet mot ungdom i aldersgruppen 15-19 år.  
·  For å sikre medvirkning og politisk involvering har råd og utvalg fått orientering underveis 

og gitt mulighet til å komme med innspill.   

 
Oppsummeringen av alle innspill som er kommet i medvirkningsprosessen kan leses i vedlagt 
rapport.  

 
 
 
Samfunnsdelens oppbygning: 
 
Samfunnsdelen har tre definerte fokusområder 

1. Bærekraftig utvikling av Tjeldsund  
2. Næring og kompetanse 
3. Trygt og godt å bo og leve i Tjeldsund for alle.  

 
Fokusområdene ble utarbeidet i planprogrammet, og er det jobbet videre med i 
medvirkningsprosessen. Fokusområdene er viktig i arbeidet mot visjonen til Tjeldsund; Sammen 
skaper vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelse og folkehelse.  
  
Alle fokusområdene rommer de tre bærekraftsdimensjonene; miljømessig, økonomisk og sosial 
bærekraft. Målene og strategiene skal bidra til måloppnåelse innenfor de prioriterte 
bærekraftsmålene. 



 
Innenfor hvert fokusområde er det satt mål og strategier for ønsket samfunnsutvikling. Alle mål og 
strategier konkretiseres i en handlingsplan. I handlingsplanen skal alle tiltak prissettes og prioriteres, 
og kobles sammen med økonomiplanen. På denne måten vil samfunnsdelen med handlingsplan 
være et styringsverktøy for kommunen. Prioriteringen av tiltak skjer ut ifra kommunens økonomiske 
rammebetingelser. 
 
I prosessen ved utarbeidelse av samfunnsplanen har det vært viktig å arbeide sammen på tvers av 
fagområdene. Flere av kommunens utfordringer går på tvers av flere fagområde, og løses kun ved at 
alle arbeider mot samme mål.  
 
Arealstrategi: 
Til slutt i samfunnsdelen ligger arealstrategien. Arealstrategien er et viktig styringsverktøy som skal 
vise kommunens langsiktige mål og strategier for arealbruk. Det må være en realistisk strategi som 
har en overordnet karakter. Videre skal strategien også følge opp nasjonal politikk og relevante 
regionale planer. 
Ved å løfte de strategiske avklaringene om framtidig arealutvikling og utbyggingsmønster i 
arealstrategien, vil den legge et viktig grunnlag for det videre arbeidet med kommuneplanens 
arealdel.  
Arealstrategien er et retningsgivende styringsverktøy som ikke er juridisk bindende (slik som 
arealdelen er).  
 
Veien videre: 
Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel legges nå ut til lovpålagt høring i seks uker, før den 
sendes tilbake til formannskap og videre til kommunestyret for endelig vedtak. For å ta hensyn til 
helligdager i forbindelse med julefeiringen er det satt en høringsfrist på 7 uker.   
 
 
 


