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Referanser:

Vedlagte bilag:
 Skjema for sortering av innspill
 Forslag til planprogram 
 Høringsinnspill til planprogrammet

Bakgrunn:

Målselv kommune varslet oppstart med utarbeidelse av Kommuneplanens samfunnsdel 2014 –
2025 med høring av planprogrammet i perioden 17.12.2013 – 15.2.2014. Det har kommet inn 14 
innspill. Eldrerådet og kommunalt råd for likestilling har møte i uke 9 og eventuelle partsbrev 
vil bli ettersendt styringsgruppa.

Utredning

Planprogrammet skal etter pbl § 4-1 gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen 
med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, beskrivelse av hvilke alternativer som blir 
berørt og behov for utredninger. Kommunestyret vedtar både planprogrammet og planen i 
henhold til plan- og bygningslovens §§ 11 – 13 og 11- 15. 

Det er kommet inn 14 høringsinnspill. Rådmannen har valgt å sortere tilbakemeldingene i tre 
kategorier i vedlagt skjema. Etter gjennomgang av innspill er rådmannen kommet fram til at det 
er fem av de 14 som vurderes som innspill til planprogrammet. De andre tilbakemeldingene er 
forslag til tiltak og forslag til mål og temaer i selve samfunnsplanen. Planprogrammet har åpnet 
for en bred prosess med å ta inn 8 hovedtema. De fleste innspillene vi har fått inn er allerede 
ivaretatt i en eller flere av disse 8 hovedtemaene. De innspill som ikke blir behandlet som 
endringsforslag til planprogrammet må vurderes tatt med i medvirkningsfasen og i bearbeidelsen 
av innspill til selve planen.



Innspill til planprogrammet og merknadsbehandling

Troms fylkeskommune poengterer at de nå har forslag til Fylkesplan ute på høring. Denne vil 
kunne legge føringer for vår samfunnsdel. Troms Fylkeskommune mener planprogrammet er 
utydelig på å begrense omfanget på samfunnsdelen innenfor rimelig tids- og ressursbruk. De 
savner også en tydeligere spesifisering av prioriteringer og valg av satsingsområder i planen. 

Målselv kommune har valgt å starte med å gå bredt ut for så å smale inn i løpet av fasene 
medvirkning og bearbeidelse av fakta og innspill. Grunnlag for strategier og mål i selve planen 
legges i disse fasene. Spesifisering av prioriteringer og valg av satsingsområder som Troms 
fylkeskommune nevner, vil derfor komme i denne fasen og ikke i planprogrammet. 

Målselv SV er opptatt av ressursene vi har i kommune; skogen, elva, Øvre Dividalen 
nasjonalpark, bondekultur med flere. 

Innspill blir delvis tatt med under tema arealstrategi og ressursforvaltning i endret forslag til 
planprogram.

Målselv Venstre har forslag og kommentarer til oppbygging av tema, organisering av arbeidet, 
avklaring av roller, medvirkning og milepælene. 

Målselv Venstre er opptatt av alle sider av planarbeidet. Forberedelsene, organiseringen, 
gjennomføring og sluttresultatet. Avklaring av roller ble tatt opp som egen sak i Kommunestyret 
20. februar. Rådmannen har videre jobbet med en prosessplan som har til hensikt å tydeliggjøre 
hva vi skal gjøre, hvem som skal gjøre det og hvordan og til hvilket tidspunkt. Prosessplanen 
legges fram for styringsgruppa i møte 4. mars. Styringsgruppa blir samtidig utfordret på å 
avklare og tydeliggjøre den viktige medvirkningsprosessen. Planprogrammet (side 15) som 
omtaler organisering er revidert. Beskrivelse av styringsgruppa sin rolle er endret i nytt forslag 
til planprogram. 

Fylkesmannen i Troms ber om at medvirkning fra grupper som trenger spesiell tilrettelegging 
ivaretas. De poengterer viktigheten av følgende tema: arealdisponeringer, ros-analyse, 
klimaendringer, folkehelse, utdanning, miljø, landbruk, reindrift og universell utforming.

Fylkesmannen peker på en rekke temaer som samfunnsplanen bør ta inn. Rådmannen ser ikke at 
det er innspill som ikke er dekket av de 8 hovedtemaene i foreslått planprogram. Vi tar med oss 
oppfordringen om å sikre medvirkning fra grupper som trenger spesiell tilrettelegging.

Sametinget ber om at planprogrammet endres for å synliggjøre hvordan hensynet til samisk 
kultur, næringsutøvelse og samfunn ivaretas.

Innspill blir delvis tatt med i endret forslag til planprogram under tema næring, reiseliv, forsvar 
og sysselsetting samt arealstrategi og ressursforvaltning. 

Vurdering:

I vedlegget ” sortering av innspill til planprogrammet” er det gjort en grovsortering på 
kategorisering av hvor i planprosessen innspillene tas med i det videre arbeidet. Selve 
planprogrammet er gitt noen tilføyelser under enkelte tema, prosess og medvirkning som nevnt 



under merknadsbehandlingen. I tillegg er det gjort noen redigeringsmessige justeringer og 
utdyping av meningsinnhold.

En god del av innspillene tar opp enkelttema og enkeltgrupper som savnes i framstillinga. I 
stedet for å ta disse spesifikt inn i planprogrammet er det gjort tillegg som i mer generelle 
ordelag favner videre. Dette gjelder tillegg under ”Innbyggere” side 6, ”Folkehelse og levekår” 
side 10, ”Kultur” side 10 og sist under ”Næring, reiseliv, forsvar og sysselsetting” side 11. 

Ressursforvaltning er trekt ut av tema ”Samfunnssikkerhet og ressursforvaltning” og gitt en 
større fokus under ”Utbyggingsstrategier”. Dette settes inn i sammenhengen med arealregnskap 
og arealstrategi som må videreføres ved rullering av arealplanen.

Revidert planprogram er med dette gitt nyttige tillegg og utdypinger som viderefører 
hovedpunktene i det opprinnelig forslag uten å forandre formålet med planarbeidet. Oversikten 
med sortering av innspill til planprogrammet tas med i det videre arbeid.

Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget - 04.03.2014 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 i henhold til 
Plan- og bygningslovens § 11-13.

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Det faste utvalg for plan- og 
næringssaker legger saken fram for kommunestyret med slik

innstilling:

Kommunestyret vedtar Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 i henhold til 
Plan- og bygningslovens § 11-13.




