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Votering: Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Formannskapet vedtar å sende forslag til Kommunal Planstrategi 2021-2023 på høring til 

nabokommuner, fylkeskommunale og regionale myndigheter og legge den ut til offentlig 

ettersyn i minimum 30 dager, jf. plan- og bygningslovens § 10-1. 

 

  



 

Forslag til vedtak 

Formannskapet vedtar å sende forslag til Kommunal Planstrategi 2021-2023 på høring til 

nabokommuner, fylkeskommunale og regionale myndigheter og legge den ut til offentlig 

ettersyn i minimum 30 dager, jf. plan- og bygningslovens § 10-1. 
 

 

  



 

Hjemmel for vedtak 

plan- og bygningsloven § 10-1 

 

Bakgrunn for saken 

Planstrategien er et lovbestemt arbeid etter plan- og bygningsloven § 10-1. Formålet med den 
kommunale planstrategien er å klargjøre og prioritere hvilke planoppgaver kommunen bør 
gjennomføre i den kommende valgperioden, for å legge til rette for en ønsket utvikling. 
Planstrategien skal være et politisk verktøy for å drøfte utfordringsbildet kommunen står 
overfor og gi prioriteringer og føringer for kommunens planleggingsaktivitet. 
 
Arbeidet med planstrategi var gjenstand for drøfting i arbeidsmøte (på Lekamøya spiseri) mellom 
kommunestyre og administrasjonen den 27. februar 2020. Planstrategi 2016-2020 ble gjennomgått og 
det ble gjennomført gruppediskusjoner om prosess og innhold i ny planstrategi. Oppsummerende 
kommentar fra gruppearbeidet:  

 Viktig å gjøre arbeidet med planstrategien så enkel som mulig, og  
 Planstrategien skal være tilpasset kommunens behov.  

 
Det foreslåtte utkast til planstrategi 2021-2024 er et resultat av gruppearbeidet og diskusjonen i 
ledergruppe og ansatte på avdeling strategi og samfunn (tidligere utviklingsavdelingen) og teknisk og 
eiendom.   
  
Planstrategien bør være tydelig på utfordringene. Planstrategien skal ikke vedta nye mål og tiltak for 
kommunen, men peke ut hvilken retning utviklingen av kommunen skal gå i. Samtidig er planstrategien 
et godt verktøy for å vurdere plansystemet i kommunen, hvilke planer som finnes og det samlede 
planbehovet i valgperioden. En viktig del av planstrategien er å ta stilling til hvilke planer som skal 
utarbeides, revideres og/eller videreføres. Sentralt i dette er vurderingen av om kommuneplanen 
(samfunnsdel og arealdel) skal revideres.  
 
Gjennom arbeidet med planstrategien skal kommunen innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Det bør legges opp til allmenn medvirkning som grunnlag for 
behandlingen. Forslaget skal offentliggjøres minst 30 dager før behandlingen i kommunestyret. 
 
Vurdering 

Planarbeidet må prioriteres. Arbeidet skal gjøre Leka kommune i stand til å tilpasse kommunens 
tjenester til etterspørsel, behov og tilgengelig økonomi. Det vil være en hovedsatsning for kommunen å 
utarbeide strategiske planer som løfter debatten om utvikling av Lekasamfunnet i tråd med 
samfunnsdelens satsningsområder (når denne blir vedtatt) og sentrale føringer. På denne måten vil 
kommunen være bedre rustet til å møte dagens og morgendagens utfordringer både innenfor 
kommunale tjenester og samfunnet ellers. Prosessen med utarbeidelsen av ulike strategiske planer vil 
bidra til forventningsavklaringer mellom politikere, administrasjon og befolkningen omkring 
utviklingsretning, omfang og tilgang til tjenester. 

 

Oddvar Aardahl 
kommunedirektør 
 

Melding om vedtak samt høringsutkast sendes statlige og regionale organer og nabokommuner 
 
 


