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Særutskrift - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 - melding om oppstart og 
høring av planprogram 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Utkast til Planprogram 
2 Adresseliste Kommuneplanens samfunnsdel 

 
 
Utrykte bilag:  Kommunal planstrategi 2020-2023  
  Kunnskapsgrunnlag Kommunal planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel  

Bakgrunn: Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordna styringsverktøy. 
Kommunestyret vedtok juni 2020 Kommunal planstrategi for Målselv 2020-2023. Her er det vedtatt 
rullering av gjeldende samfunnsdel. 
 

Utredning: 
Plan- og bygningsloven § 11-1 slår fast at kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter 
samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Figuren under illustrerer kommunens plansystem.  
 

Kommunal%2520planstrategi%25202020-2023
https://www.malselv.kommune.no/kommunal-planstrategi.487879.no.html


 
 
Kommuneplanens samfunnsdel er et verktøy for helhetlig planlegging og omhandler 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon Gjennom arbeidet med 
samfunnsdelen synliggjøres kommunens muligheter og utfordringer og mål og strategier for 
fremtiden settes. 
 
Varsel om oppstart og høring av planprogram er første ledd i planarbeidet. Planprogrammet skal som 
minimum gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosess med opplegg for medvirkning og 
temaer i planarbeidet.  
  
 
Prosess 
Planstrategien vedtok revidering av gjeldende plan. Prosesskravene i plan- og bygningsloven §§11-
12 til 11-15 tilsier at prosesskravene gjelder både for utarbeidelse av ny plan eller revisjon av 
eksisterende plan. Kommunen har ikke mulighet til å melde opp en mindre revisjon og dermed slippe 
kravet om planprogram. 
 
 
Medvirkning 
Det er et ønske om bred forankring av arbeidet med å involvere bredt gjennom folkemøter og bred 
medvirkning. Det forutsetter at vaksineringen av befolkningen er på et slikt nivå at det igjen er mulig 
med større ansamlinger av mennesker. Dersom det ikke åpnes for det høsten 2021 må det legges opp 



til alternative fremgangsmåter. I tillegg til aktivt oppsøkende arbeid planlegges det for å bruke 
kommunens hjemme- og facebookside til å informere om arbeidet. E-postadressen 
samfunnsdel@malselv.kommune.no har lagt i bero siden forrige planperiode, men er klar til bruk. 
 
 
Temaer i planarbeidet 
Planarbeidet bygger på overordnede sentrale føringer som er presentert i planprogrammet kapittel 1.6 
og kunnskapsgrunnlaget utarbeidet til Kommunal planstrategi. 
 
Rådmannen anbefaler at planarbeidet deles inn i hovedkategoriene Samfunnssikkerhet, Bolyst og 
Arealstrategi.   
 
Samfunnssikkerhet bygger på kommunens grunnleggende ansvar for ivaretakelsen av befolkningens 
sikkerhet og trygghet innenfor eget geografisk område. Fokuset er å klare opprettholde 
grunnleggende samfunnsfunksjoner og forebygge uønskede hendelser. 
 
Bolyst er et vidt begrep. I arbeidet med samfunnsdelen er det viktig å tilrettelegge for at innbyggerne 
ønsker å bli boende samt å rekruttere tilflytting og/eller kompetanse. Kommunen har allerede startet 
arbeidet med bolyst. 
 
Arealstrategien er første ledd i revisjon av kommuneplanens arealdel. Gjennom arbeidet med 
arealstrategien vil føringene for arealdelen bli lagt. Det er i samfunnsdelen vil legger grunnlag for 
hvilket samfunn vi skal ha fremover. Arealdelen er operasjonalisering av samfunnsdelen.  
 
Alle kategoriene har flere undertemaer som presenteres i kapittel 2.  
 
 

Vurdering 
Plan- og næringsutvalget er delegert fra kommunestyret å treffe avgjørelser av generelle karakter 
som gjelder utvalgets naturlige ansvarsområde. Praksis i kommunen er at Plan- og næringsutvalget 
varsler oppstart på kommune(del)planer. Forslag til planprogrammet skal ligge ute minimum 6 uker 
til høring og offentlig ettersyn. Etter høring vil revidert utgave fremmes for politisk behandling. 
Vedtak av planprogrammet skal behandles i kommunestyret.  
 
 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget gjør slikt 

vedtak: 
1. Plan- og næringsutvalget melder oppstart på Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 i 

henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 
2. Forslag til planprogram legges ut til offentlig høring og ettersyn i henhold til plan- og 

bygningsloven § 11-13 
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Behandling i Plan- og næringsutvalget – 09.03.2021:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 09.03.2021  
 

1. Plan- og næringsutvalget melder oppstart på Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 i 
henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram legges ut til offentlig høring og ettersyn i henhold til plan- og 
bygningsloven § 11-13 

 


