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Bakgrunn: 

Kommunal planstrategi er et verktøy for kommunestyret til å foreta politisk prioritering av 

planoppgaver. Planstrategien er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-1. 

Utredning: 

Kommunestyret vedtok oppstart for planstrategien 5.11.2015, sak 111/2015. Forslag til 

kommunal planstrategi har vært jobbet med internt blant enhetslederne før det ble sendt på 

høring til myndighetene og gruppelederne for alle politiske partier i kommunen. Myndighetene 

legger føringene for kommunal planlegging og politikerne vedtar strategi for utviklingen lokalt.  

 

Vurdering:  

 

I tabellen under presenteres innkomne høringsforslag og merknadsbehandles av rådmannen.  

 

Høringssvar Rådmannens vurderinger 

Forsvarsbygg 

Overordna planer: 
Bekrefter at Målselv kommune er svært viktig som 

vertskommune for Forsvaret og ser fram til at 

 



arbeidet med arealplanen starter opp i 2017 

Troms fylkeskommune 

Overordna planer:  
Oppfordrer til at folkehelse blir tatt inn som en rød 

tråd i alt kommunalt planarbeid. Foreslår helse blir 

skilt ut som eget tema i planstrategien.  

 

Forventer at Regional plan for friluftsliv, vilt og 

innlandsfisk 2016-2027 blir fulgt opp i 

arealplanarbeid med og satsing på tilrettelegging av 

friluftsområder og utearealer. Stikkord er her også 

tilgjengelighet, attraktivitet, universell utforming og 

helårs tilbud. 

 

Ber om at kommunen ferdigstiller kartlegging og 

verdisetting av friluftslivsområder i tråd med 

Miljødirektoratets veileder M98-2013. 

 

Oppvekst: 
Positive til at det skal utarbeides en egen kulturplan, 

men savner et bredere perspektiv på kultur i selve 

planstrategien. 

 

Anbefaler å følge opp Regional bibliotekplan 2016-

2027 i kommunens plan for kultur, idrett og 

frivillighet. 
 

Folkehelse: 
Etterlyser en drøfting av utforinger i kommunens 

egen oversikt over helsetilstanden og 

påvirkningsfaktorer. 

 

Infrastruktur: 
Minner om at turruter som turveger, stier, gang- og 

sykkelveger er viktige anlegg for fysisk aktivitet og 

opplevelse. 

 

 
- Folkehelse er med som en av tre overordnete mål i 

Kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2025. Skal 

følges opp i all kommunal planlegging, jfr pkt 3 

 

 

 

 

 
Tas til etterretning 
 
Ferdigstilling av Kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder i Målselv tas med i planoversikt 

 

 

 

Avsnittet om kultur i planstrategien utvides med 

perspektiver for egen kulturplan. 

 

 

Tas til etterretning 

 

 

 

 

Drøftinger av kommunens utfordringer m.o.t 

helsetilstanden og påvirkningsfaktorer skal inngå i 

selve planarbeidet med folkehelse. 

 

 

Målselv kommune er trafikksikker kommune, og 

både tilrettelegging for friluftsliv og trafikksikkerhet 

inngår i oppfølgingsarbeidet med kommuneplanens 

samfunnsdel og trafikksikkerhetsarbeid hhv i 

samarbeid med Midt-Troms friluftsråd og Trygg 

trafikk. Trafikksikkerhet føres opp moment for 

arealstrategi. 

Statens vegvesen 

Overordna planer: 
Forventer at det blir satt konkrete mål for arealbruken 

i kommunen, og vektlegger særlig dette for å ivareta 

best mulig trafikksikkerhet og transportfunksjoner på 

vegnettet 

 

 
Tema trafikksikkerhet og transportfunksjoner løftes 

inn i arealstrategien 

Sametinget 

Overordna: 
Planstrategien gir inntrykk av at det samiske i 

Målselv er kulturminner fra samisk veidekultur 

 

Folkehelse: 
Anmoder at kommunen vurderer om det er behov for 

å utrede folkehelseutfordringer blant den samiske 

befolkningen 

 

Oppvekst og utdanning: 
Kommunen utreder ikke status, muligheter og 

utfordringer i forhold til samisk språk og kultur i 

barnehage og skole for samiske barn i kommunen. 

 

Det samiske ble ikke spesifisert som egen gruppe i 

befolkningen, på lik linje med tilflyttere, innvandrere 

eller flyktninger ut fra prinsippet «ingen nevnt, ingen 

glemt» i høringsdokumentet. Dette er nå tatt inn som 

gjennomgående perspektiv ved planarbeidet etter 

Kommunal planstrategi 2016-2019. 

 

Tas inn under folkehelse. 

 

 

 

 

Samisk språk og kultur blant barn og ung er et tema 

som bør inn i både en plan for skole/oppvekst og 

kulturplaner. 

 



Kultur: 
Mener det er positivt at kommune ønsker å utrede en 

kulturminneplan 

 

Infrastruktur og stedsutvikling: 
Mener det er uheldig at reindrift ikke er nevnt under 

opplisting av utfordringer i primærnæringene. 

 

 

 

 

 

Tas inn. 

Fylkesmannen i Troms 

Overordna planer: 
Anbefaler å ta inn universell utforming i 

planstrategien.  

 

Anbefaler å ta inn et punkt om «gjennomgående 

perspektiv»: 

- Universell utforming fremheves som en del av 

rammeforutsetningen/verdikriteriet i alle planer og 

tiltak i Målselv kommune. Universell utforming skal 

være et overordnet prinsipp i all planlegging, 

tilrettelegging og tjenesteleveranse. 

- Sektorprinsippet skal ligge til grunn ved at ansvaret 

for å følge opp tiltak ligger innenfor de enkeltes 

faglige ansvarsområde. 

- Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 

forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 

interesser og styresmakter og legge til rette for barn 

og unges medvirkning. 

 

Barn og unge: 
Mener at planstrategien må inneholde en vurdering 

av hva som må til for å skape gode og trygge 

oppvekstsvilkår for barn og unge. Og at som et 

minimum må følgende tas med: 

- Synliggjøre hvordan barns og unges rett til 

medvirkning skal ivaretas i kommunale planprosesser 

- Vurdere kapasitet og dimensjonere barnehage- og 

skoletilbudet i tråd med befolkningsutviklingen 

- Rekruttere og opprettholde tilstrekkelig 

fagkompetanse til å ivareta kompetansekravene og 

lovpålagte oppgaver i oppvekstsektoren (barnehage, 

skole, barnevern) 

- Synliggjøre strukturer som ivaretar tverrfaglig 

innsats for å forebygge og håndtere uønskede 

hendelser 

 

Helse: 
Positiv til at kommunen skal utarbeide en helse- og 

omsorgsplan. Denne bør omfatte alle helse- og 

omsorgstjenester som kommunen yter, og vi ber 

kommune vurdere om plan for rus- og psykisk helse 

kan innarbeides i denne. 

 

Minner om at følgende planer må inn i 

planstrategien: 

 Plan for helsemessig og sosial beredskap 

 Smittevernplan  
 

Minner om at folkehelse omfatter alle sektorer i 

kommunen samt frivillighet og lokalsamfunn 

 

 

 

 
Tas inn 

 

 

Tas inn i sin helhet med tilleggspunkt om likestilling, 

integrering og mangfold og et punkt om FN´s 

Barnekonvensjon og  Sjumilssteget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tas inn i overordnet planverk 

 

Tas inn 

 

 

 

Dette tas opp ved årlig revisjon av Beredskapsplanen. 

 

 

 

 

Dette presiseres i planstrategien 

 

 



Planstrategien er justert på bakgrunn av høringsuttalelsen.  

 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at kommunestyret gjør slikt 

vedtak: 

Kommunestyret i Måls elv vedtar kommunal planstrategi 2016-2019 i henhold til plan- og 

bygningslovens § 10-1.  

 Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.09.2016  

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kommunestyret i Målselv vedtar kommunal planstrategi 2016-2019 i henhold til plan- og 

bygningslovens § 10-1. 

 

 

 


