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1.

Bakgrunn for planarbeidet

I oktober 2016 vedtok kommunestyrene i Lenvik og Tranøy å søke om kommunesammenslåing
gjennom kommunestyrebehandling av intensjonsavtale fremforhandlet høsten 2016. Den nye
kommunen skal hete Senja kommune, og skal etableres på bakgrunn av et likeverdig samarbeid.
I januar 2017 ble det fremforhandlet en ny intensjonsavtale, basert på den første, der kommunene
Berg og Torsken ble tatt inn. Ny intensjonsavtale ble vedtatt av kommunestyret i Berg den 27.04.17 og
Torsken den 23.06.17.
Det er lagt til grunn at sammenslåingsprosessen skal organiseres som et prosjekt «Senja 2020» med
mange delprosjekter med et felles mål. Fellesnemnda skal lede arbeidet og være styringsgruppe for
hele prosjektet, og sikre nødvendig samordning mellom kommunene.
Kommunestyrene i de fire kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har vedtatt delegert
myndighet til fellesnemnda å være interkommunalt planutvalg etter kapittel 9 i Plan‐ og bygningsloven,
herunder å forestå saksforberedende oppgaver etter Plan‐ og bygningslovens §§ 11‐12, 11‐13 og 11‐
14.
Fellesnemnda vedtok i møte 21.2.18 å varsle oppstart med kommunal planstrategi 2018‐2020, og
planprogram til kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2020‐2032.
Ny kommune skal være i drift fra 1.1.2020. Det er derfor et overordnet mål at det nye kommunestyret
som velges høsten 2019, kan vedta kommuneplanens samfunnsdel, handlingsplan og økonomiplan
som de viktigste styringsdokumenter for den nye kommunen tidligst mulig etter konstituering. Av
hensyn til dette, legges det opp til en prosess der planstrategi og planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel utarbeides i løpet av 2018 og kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune
utarbeides i 2019 og vedtas i et av de første møtene til Senja kommunestyre.
Alle fire senjakommunene har per dags dato en vedtatt samfunnsdel med ulike satsingsområder.
Evaluering av de tidligere samfunnsdeler vil være en viktig del i det videre arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune.
Prosjekt Senja 2020 har et klart og omforent mål om å bygge en ny kommune ‐ Senja kommune, og i
denne sammenheng vil kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune være et av de viktigste
styringsdokumenter når det gjelder framtidig tjenesteproduksjon og utviklingsmål (både kvalitativ og
kvantitativ) i Senja kommune.
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2.

Hva er en kommuneplan?

Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og
arealdel (Plan‐ og bygningsloven § 11‐1). Kommuneplanen er kommunens overordnete plan og
viktigste politiske styringsdokument. Den gir langsiktige rammer for utvikling av kommunesamfunnet
som helhet og bruken av arealressursene
Ansvaret for planlegging er lagt til kommunestyret.
Kommuneplanens samfunnsdel er et strategidokument som viser kommunens langsiktige mål og
strategier for kommunesamfunnet, kommunens virksomhet og hvilke utfordringer og muligheter
kommunen står ovenfor.
Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende og styrer den langsiktige arealutviklingen og er
styrende for mer detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak. Arealdelen skal vise sammenhengen
mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk og sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå
mål i samfunnsdelen.
Kommuneplanens handlingsdel er en plan for gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel,
kommunedelplaner og eventuelle andre planer, og skal vise hva kommunen vil prioritere de 4 neste
budsjettårene for å nå samfunnsdelens mål.

Samfunnsdel:











Kommunens verktøy for helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling
I samfunnsdelen skal det tas strategiske valg for utvikling av kommunesamfunnet og kommunen
som organisasjon.
Samfunnsdelen bidrar til å styrke medvirkningen i kommunens planarbeid og bidrar til en bedre
politisk styring.
Samfunnsdelen skal sikre bærekraftig samfunnsutvikling, både med hensyn til miljø, arealbruk,
samt økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling.
I samfunnsdelen skal kommunestyret peke ut tydelige mål, satsingsområder og strategier for å
møte kommunens utfordringer både som samfunn og som organisasjon. Satsingsområdene skal
konkretiseres gjennom egne tema‐, sektor‐, virksomhets‐ og arealrelaterte planer.
Samfunnsdelen legger overordnete føringer for prioriteringer, kvalitet og ressursbruk i
kommunen.
I samfunnsdelen skal muligheter og utfordringer i kommunen identifiseres, og endelig plan vil
bestå av en visjonsdel og en handlingsdel, som gjelder for de første fire år.

En tett kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og
økonomiplan er viktig for realisering av utviklingsmål og –strategier.
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Arbeidsdeling i det kommunale plansystemet
Kommuneplan
SAMFUNNSDEL

Kommuneplan
AREALDEL

Fag‐ og tema‐
planer

Handlingsdel med
økonomiplan

«Visjon
og
satsingsområder»

«Arealdel: land- og
sjøareal»

«Konkretisering»

«Prioriteringer
og
tildeling av ressurser»

 Visjon
 Satsingsområder
 Hovedtrekk
arealbruk

 Arealbruken
fastsettes med
hensyn til
satsingsområdene

 Hovedmål og
delmål for
område/tema
 Forslag til tiltak

 Oppfølging av
satsingsområder i
samfunnsdelen
 Sortering og
prioritering av tiltak
fra fag‐ og temaplaner
og evt.
kommunedelplaner
 Fordeling av
driftsbudsjett og
investeringer i
fireårsperioden

3.

Behov for revidering – samlet planverk i de 4 senjakommunene

Kommunestyrene i de fire kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har vedtatt delegert
myndighet til fellesnemnda å være interkommunalt planutvalg etter kapittel 9 i Plan‐ og bygningsloven,
herunder å forestå saksforberedende oppgaver etter Plan‐ og bygningslovens §§ 11‐12, 11‐13 og 11‐
14.
Ny kommune skal være i drift fra 1.1.2020. Det er derfor et overordnet mål at det nye kommunestyret
som velges høsten 2019, kan vedta kommuneplanens samfunnsdel, handlingsplan og økonomiplan
som de viktigste styringsdokumenter for den nye kommunen tidligst mulig etter konstituering. Av
hensyn til dette, legges det opp til en prosess der planstrategi og planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel utarbeides i løpet av 2018 og kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune
utarbeides i 2019.
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Erfaringer fra tidligere prosesser viser at når kommuneplanen som helhet (samfunnsdel og arealdel)
revideres tar det svært lang tid før en får på plass en ny politikk som kommunestyret kan styre etter.
Arbeidsmengden og fokus blir lett rettet mot problemstillinger knyttet til arealdelen. Innholdet i
samfunnsdelen og sammenheng mellom samfunnsdelen og nødvendig oppfølgende arealpolitikk, får
ikke nok oppmerksomhet. Manglende fokusering på satsingsområdene i samfunnsdelen kan få enda
større negative konsekvenser når det skal dannes og utvikles av en helt ny kommune – Senja
kommune.
Det er derfor viktig at prosessen for samfunnsdelen utformes slik at en får drøftet problemstillinger
relatert til kommunens utfordringsbilde grundig og med god forankring.
Senja kommunestyre skal senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en ny kommunal
planstrategi for 2021 – 2024.

4.

Krav om planprogram

Utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel er omfattet av plan‐ og bygningslovens krav om
planprogram (PBL § 4‐1).
Hensikten med planprogrammet er å legge til rette for bred og åpen diskusjon om hvilke premisser og
rammer som skal være styrende for planarbeidet og hvilke utredninger som skal lages.
Planprogrammet beskriver hvilke formål planen skal ha, hvilke temaer som skal behandles, hvordan
senjakommunene vil organisere arbeidet, hvordan arbeidet kan påvirkes, hvilke frister som gjelder og
hvilke utredninger som skal gjennomføres.
Planprogrammet bør også redegjør for hvilke alternativer som skal inngå i planarbeidet, og aktuelle
utredninger/grunnlagsdokumenter som anses som nødvendig for et godt beslutningsgrunnlag.
Planprogrammet har en høringsperiode på min. 6 uker. Det er kommunestyrene i de fire
senjakommunene som vedtar planprogrammet som skal legges til grunn for utarbeidelsen av
kommuneplanens samfunnsdel Senja kommune 2020 ‐ 2032.
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5.

Planarbeidets formål

Formålet med planarbeidet er å skape 1. generasjon kommuneplanens samfunnsdel for Senja
kommune som en tydelig overordnet og strategisk plan for utvikling sett i et 10‐12 års perspektiv.
Målet er å lage en visjon og strategiske satsinger for en framtidsrettet Senja kommune som mange
sentrale utviklingsaktører, kommunens samarbeidsparter, kommunens innbyggere og
kommuneorganisasjonene i fellesskap kan jobbe sammen om å utvikle.
Kommuneplanens samfunnsdel:

Langsiktige mål – effektmål





Er et retningsgivende og tydelig styringsverktøy for kommunen politiske og administrative
ledelse og kommunens samarbeidspartnere om utvikling av Senja kommune
Har en tydelig visjon og omhandler de viktigste satsingene for å nå visjonen
Drøfter langsiktige arealstrategier utover planperioden som vil bidra til å nå vedtatte mål og
strategier
Samfunnsdelens visjon og satsingsområdene skal direkte kobles opp mot økonomiplan, og
kommuneplanen skal være utgangspunkt for all kommunal planlegging og strategier i
planperioden 2020 ‐ 2032

Resultatmål – objektmål






Plandokumentet er et entydig og kortfattet strategisk styringsdokument, med tydelige føringer
for oppfølgende planer og tiltak
Kommuneplanens satsingsområder omhandler Senja kommunes viktigste satsinger med mål og
strategier, relatert til kommunens utfordringsbilde.
Det er tydelig hvordan kommunen må disponere sine ressurser, utvikle sin organisasjon og
samhandle med omverden for å nå målene for ønsket samfunnsutvikling.
Det er samsvar mellom kommuneplanens mål for samfunnsutvikling og økonomiplan
Omhandler kommunens hovedutfordringer i lys av samfunnsutviklingen lokalt, regionalt,
nasjonalt og internasjonalt

Prosessmål




Kommuneplanprosessen er den viktigste arenaen for overordnete diskusjoner om fremtidig
utvikling av Senja kommune
Planarbeidet er godt forankret i alle fire senjakommunene, både politisk og administrativt, og
hos samarbeidspartnere og befolkningen
Det gjennomføres dialogmøter og alternative medvirkningsstrategier med medvirkning for
innbyggere, næringsliv og organisasjoner både i drøftings‐ og høringsfasen.
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6.

Forutsetninger for planarbeidet – Fokusområder og hvordan vi
møter framtidens utfordringer

Kommunen har en sentral rolle med å skape en helhetlig utvikling av lokalsamfunnet og gode levekår
for innbyggerne.
En viktig målsetting med en kommunesammenslåing er å få en mer handlekraftig kommune som kan
spille en større rolle som samfunnsutvikler både lokalt og regionalt. Dette er bl.a. avhengig av
kommunenes evne til å drive god og effektiv planlegging, og legge til rette for aktiv oppfølging av dette
arbeidet. Dette forutsetter også at kommunene har tilstrekkelig kompetanse og ressurser både til
arealplanlegging, næringsarbeid, kulturtiltak, nettverksbygging og etablering av gode partnerskap.
Kommunen er tjenesteyter, men også samfunnsutvikler. Gjennom strategisk utvikling de neste årene
må Senja kommune imøtekomme utfordringene.

Hva er de viktigste langsiktige utfordringer Senja kommune står ovenfor?
Hvordan ønsker vi at Senja kommune skal være i 2032?

Overordnet mål fastsatt i intensjonsavtalen
Muligheter som en større kommune gir
En større kommune kan ha betydelige fordeler og vekstmuligheter. Med den nye kommunens styrke
innenfor havbruk, fiskeri, reiseliv, industri, kultur, handel mm, vil den nye kommunen ha et spennende
næringsliv og et betydelig fundament for framtiden. Med store muligheter innenfor reiseliv og
naturgitte opplevelser vil en ny kommune ha gode forutsetninger for å kunne utvikle arbeidsplasser og
aktiviteter.
Dersom disse mulighetene forvaltes godt kan dette gi grunnlag for en betydelig vekst. Dette krever
samarbeid og ressurser for å bygge infrastruktur, legge til rette for at bedrifter kan etablere og utvikle
seg, og sikre tilgang på kompetent arbeidskraft. Byen og de ulike bygdene må utvikle hver sine fortrinn
basert på naturgitte forutsetninger.
En samlet kommune må legge til rette for bosetting i hele kommunen. Kommunesentret må utvikles
som administrasjons‐ og regionsenter, mens tettstedene sikres utviklingsmuligheter ved tilrettelegging
i form av gode kommunikasjoner, trygge bo‐ og oppvekstmiljø og arbeidsplasser. Infrastrukturen må
bygges ut for å oppnå best mulig samhandling mellom de nye kommunedelene.
Intensjonen er at den nye kommunen skal utvikles i samarbeid mellom politikere, administrasjon,
tillitsvalgte og innbyggere. Dette skal skje gjennom en åpen og inkluderende medvirkning internt og
eksternt.
Målsetning fastsatt i intensjonsavtalene:

 Etablere en robust, livskraftig og attraktiv bo‐ og næringskommune
 Arbeide for utbygging av infrastruktur som vei, kollektivtilbud, og bredbånd i hele den
nye kommunen
 Sikre og videreutvikle kvaliteten i tjenestene til innbyggerne
 Styrke og sikre politisk deltagelse med et aktivt lokaldemokrati
 Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass
 Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og framtidige partnere
 Styrke og videreutvikle helsetilbudet
 Sikre vekst og utvikling i det som utgjør selvstendig bo‐ og arbeidsmarkeder
 Arbeide aktivt for opprettholdelse og videreutvikling av beredskap i hele den nye
kommunen
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Hovedmålet for den nye kommunen er å sikre alle innbyggere likeverdige og gode tjenester der de bor.
Kommunen skal være en generalistkommune som ivaretar de så mange lovpålagte oppgaver som
praktisk mulig og har økonomisk evne til å påta seg nye oppgaver.
Den nye kommunen skal være en robust og livskraftig samfunnsutvikler, som gjennom aktiv
tilrettelegging bidrar til vekst og livskraftige og attraktive by‐ og bygdesamfunn og næringsutvikling.
Den skal arbeide for utbygging av infrastruktur som vei, kollektivtilbud, og bredbånd som kommer alle
til gode.

Befolkningsutvikling
Framskrivings‐ modellene for befolkningsutvikling er basert på SSBs prognoser (middels nasjonal
vekst).
Figur 1 viser folketallsutviklingen i senjakommunene 1990, 2014 samt prognosen for 2040.
Den samlete oversikten er basert på enkel‐ prognosene til de 4 senjakommunene. Eventuell effekt pga.
kommunereform er ikke hensyntatt.

Folketallsutvikling 1990, 2014 og prognostisert 2040
Tranøy kommune

Torsken kommune

Lenvik kommune

Berg kommune
0

2000

4000
2040

6000

8000

2014

10000

12000

14000

16000

1990

Figur 1: Folketallsutvikling 1990, 2014, 2040 – absolutte tall

I perioden 1990 – 2014 gikk folketallet innenfor senjakommunens geografiske område ned med 562
innbyggere. Nedgang i folketallet har hovedsakelig funnet sted i områder/bygder utenfor byområdet
Finnsnes/Silsand, og generelt er bosettingsstrukturen utenfor byområdet i de fleste bygder i
kommunene gjenstand for press, dvs. nedgang i folketallet. Folketallsøkning innenfor byområde
Finnsnes/Silsand skyldes primært tilflytting fra utlandet.
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Samlet befolkningsutvikling Berg, Lenvik,
Torsken, Tranøy
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Figur 2: Befolkningssammensetning 2040 (Berg, Lenvik, Torsken, Tranøy samlet) – absolutte tall

Andel innbyggere 80 år og eldre, samlet Berg,
Lenvik, Torsken, Tranøy
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0 ‐ 79 år

2040

80 år og eldre

Figur 3: Andel innbyggere 80 år og eldre (samlet senjakommunene).

Utfordringen er at prognosene fram mot 2040 viser en betydelig økning i antall eldre over 67 år,
mens den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres i antall og vesentlig i andel.
Dette gir som effekt at det blir færre yrkesaktive per pensjonist i årene framover.
1990
2040

‐
‐

4,03 i yrkesaktiv alder pr. pensjonist
2,24 i yrkesaktiv alder pr. pensjonist

Prosentvis andel innbyggere over 80 år stiger betydelig i forhold til totalbefolkningen.
Senjakommunene følger utviklingen i landet ellers med at det blir færre i yrkesaktiv alder og flere
innbyggere over 80 år.
Befolkningsgruppen over 80 år gir en indikasjon på hva som blir utfordringen for kommunens
tjenesteproduksjon (kvalitativ og kvantitativ) innen helse, pleie og omsorg.
Innsikt i demografiske forhold har betydning ved utarbeidelse av økonomiplan for Senja kommune.
Negativ befolkningsutvikling medfører ofte redusert inntektsgrunnlag gjennom skatter, avgifter og
overføringer – kommunens frie inntekter reduseres.
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Folkehelseprofil / Levekår
Som første steg i prosessen med å utrede mulige sammenslåinger utarbeidet de fire senjakommunene
et statusbilde for hver enkelt kommune, og temaet levekår ble grundig belyst. Det videre arbeidet med
samfunnsdelen skal baseres på relevante funn/oppsummering gjort i statusbildene, og andre
gjennomførte undersøkelser som Ungdata og Folkehelseprofil.

Folkemøtene i Berg, lenvik, Torsken og Tranøy april – juni 2018
Prosjekt Senja 2020 inviterte til 11 folkemøter i de 4 senjakommunene fra april til juni 2018. 600
personer møtte på folkemøter og har gitt viktige og gode innspill. Innspillene skal være med å forme
nye Senja kommune.
Som forventet var det størst oppslutning på folkemøtene i distriktet. I Gryllefjord og Medby møtte det
flest folk, henholdsvis 87 og 80 personer, mens folkemøtene på Silsand (26) og Finnsnes (31) hadde
færrest deltakere.
Alle møtene ble gjennomført etter samme modell; ordføreren i den respektive kommunen åpnet, og
prosjektleder orienterte om prosessen så langt i Senja kommune. Hovedmålet var å lytte til innspill
gjennom to gruppearbeid. I det første gruppearbeidet ble deltakerne utfordret på de tre viktigste
utfordringene og de tre viktigste mulighetene for den nye kommunen. Disse innspillene skal
innarbeides i samfunnsplanen. I det andre arbeidet skulle de fremmøtte gi innspill på hvordan
nærdemokratiet i den nye kommunen skulle organiseres.
Grendeutvalgsmodellen ble løftet fram fra alle folkemøtene. Imidlertid er det andre spenstige forslag
som for eksempel folkeråd. Dette forslaget kom på bordet på folkemøtet i Gryllefjord. I innspillet ligger
det en mulig sammenligning til eldreråd og ungdomsråd. Et grendeutvalg, eller folkeråd, bør ha møte‐
og talerett også i politiske utvalg, hevdet mange grupper på flere av folkemøtene.
Som et resultat av folkemøtene konkluderer arbeidsgruppene med at ungdom må få større
medvirkning og at dette gjennomføres etter metoder og på arenaer dere en når ungdomsgruppa.
Prosjektledelsen ser det hensiktsmessig å gjennomføre en egen prosess der ungdom er med å gi
innspill.
Det er et mål å utvikle en egen Senjamodell for nærdemokrati der kunnskapen bygger på innspill fra
de 11 folkemøtene og i tillegg innspill fra ungdom.
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Oppsummering innspill fra folkemøtene
Utfordringer







Tilrettelegging for bosetting og befolkningsvekst i hele kommunen – i bygdene og i byen
Opprettholde arbeidsplasser (private og offentlige) og fagkompetanse i bygdene
Opprettholde de kommunale tjenestetilbudene i bygdene og i byen (skole, barnehage,
sykehjem)
Utilstrekkelig tilstand/kapasitet ‐ teknisk infrastruktur (vei, vann, avløp, strøm,
bredbånd, m.fl.)
Gode tilbud for barn, unge og unge voksne og sårbare grupper – i hele kommunen
Fordele godene jevnt – unngå ytterligere sentralisering

Muligheter








En kommune som framstår med en felles identitet med bolyst og trivsel i fokus
En større kommune gir større gjennomslagskraft regionalt og nasjonalt
Rekruttering / nyetableringer – tilrettelegging for privat næringsliv, bredere og større
fagkompetansemiljø, desentraliserte utdanningsmuligheter
Bærekraftig næringsutvikling ‐ sjømat, turisme
Nytenking innen kommunale tjenester og privat næringsliv – legge vekt på kvalitet og
profesjonalitet
Bygder med liv og røre
En barnevennlig og trygg kommune
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Hovedutfordring for Senja kommune kan oppsummeres:






Befolkningssammensetning og ivaretagelse av bosettingsmønster
Identitet / omdømme til en ny kommune
Tjenestebehov / arbeidskraft
Kommunal økonomi
Infrastruktur



Framskriving for utvikling i befolkningssammensetning viser at Senja kommune vil få en eldre
befolkning de neste årene. Samlet befolkningsvekst prognostiseres økende fram mot 2040, mens
prosentuell andel pensjonister og innbyggerne eldre enn 80 år øker signifikant.
Gjennomsnittlig antall personer i yrkesaktiv alder var i 2014 ca. 3,55 per pensjonist (over 66 år).
Antallet vil reduseres, uavhengig framskrivingsalternativ til 2,24 yrkesaktive per pensjonist i 2040
ved en folketallsøkning på ca. 2000 personer. Ved stabilt folketall vil antall personer i yrkesaktiv
alder være to per pensjonist i 2040. Denne befolkningsutvikling og ‐sammensetning vil ha store
konsekvenser for kommunens tjenestetilbud og de økonomiske rammebetingelser.



Sterk identitet og godt omdømme er to sentrale faktorer som påvirker hvor attraktiv Senja
kommune blir som bo‐ og arbeidssted og besøkssted / turistmål. Identitet dreier seg om
kommunesamfunnets oppfatning av seg selv, mens omdømme dreier seg om omverdens
kjennskap til og syn på Senja kommune. En nøkkelfaktor for å lykkes med omdømmebygging er
samarbeid (Oss og de – eller vi?). Identitets‐ og omdømmearbeidet mens en utvikler og bygger
opp en ny kommune ‐ Senja kommune ‐ krever kontinuitet, langsiktighet og ressurser.



Generelt er bosettingsstrukturen utenfor byområdet i de fleste bygdene innenfor Senja kommune
gjenstand for press, det vil si nedgang i folketallet. Befolkningsnedgang i bygdene skaper
utfordringer når det gjelder opprettholdelse av kommunens desentraliserte tjenestetilbud og
utvikling av et mangfoldig og innovativt privat næringsliv i bygdene som en viktig forutsetning for
befolkningsvekst. Samtidig er opprettholdelse av offentlige arbeidsplasser i distriktet viktig for å
dempe ytterligere befolkningsnedgang.



Tilgang på kompetent og stabil arbeidskraft innenfor alle etablerte næringsgrener er en
grunnforutsetning for ønsket befolkningsutvikling og verdiskaping i bygdene og i byen.



Senja kommunes geografiske utstrekning gjør at teknisk infrastruktur som vei, strøm, bredbånd
har avgjørende betydning for kommunens framtidsrettede utvikling. Det registreres i dag stort
etterslep når det gjelder vedlikehold/utbygging av det offentlige veinettet, strømforsyning på
Senja og digital kommunikasjonsteknologi.
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Fokusområder – hvordan møter og mestrer Senja kommune framtidens utfordringer?
Kommunen er tjenesteyter, men også samfunnsutvikler. Gjennom strategisk utvikling de neste årene
må Senja kommune imøtekomme utfordringene.
Kommunens rolle som samfunnsutvikler dreier seg om langsiktig arealbruk, steds‐ og byutvikling,
nærings‐ og tjenesteutvikling, utbygging infrastruktur og miljø og folkehelse i videste forstand.
Hvordan ønsker vi at Senja kommune skal være i 2032?
Hvilke virkemidler har Senja kommune til å påvirke samfunnsutviklingen i ønsket retning?

Muligheter – Fokusområder for Senja kommune kan oppsummeres:
 By‐ og bygdeutvikling: samskaping som drivkraft, tilhørighet og levende lokalsamfunn
 Verdiskaping og næringsutvikling: tilrettelegging for innovativt, konkurransedyktig og
attraktivt næringsliv inkl. bærekraftig forvaltning av naturresurser
 Bolyst: bærekraftig by‐ og bygdeutvikling, bomiljø og ‐kvalitet inkl. samferdsel og
infrastruktur
 Kunnskap og kompetanse: utdanning, oppvekst, kunnskap, kultur, mangfold og
rekrutering for verdiskaping
 24/7 kommune: bruk av ny teknologi, innovasjon og omstilling i omsorgssektor og andre
kritiske tjenestetilbud/yrkesgrupper
Innovasjon & nyskaping, folkehelse, barn og unge, universell utforming/tilgjengelighet og miljø er
temaovergripende og skal hensyn tas under hele planprosessen og nedfelles gjennom hele
plansystemet.
Med de fem fokusområdene som perspektiv skal det i planprosessen settes mål og defineres
satsingsområder for samfunnsutviklingen, og strategier for å nå disse.
Strategisk areal‐ og samfunnsplanlegging med fokus på by‐ og bygdeutvikling er nøkkelen for å utvikle
en robust og attraktiv bo‐, arbeids‐ og besøkskommune.
En attraktiv kommune ‐ der byområdet og bygdene supplerer hverandre i sin verdiskaping ‐ tiltrekker
talent og kompetanse som grunnlag for økt bosetting, nye næringer og vekst i arbeidsplasser.
Et allsidig næringsliv er viktig for et sterkt arbeidsmarked. Handels‐, arbeids‐ og serviceregionen
fungerer uavhengig av administrative grenser. Senja kommunes hovedsatsing ligger innenfor
sjømatnæring og reiseliv, som vil få betydelig ringvirkning på leverandørindustrien og
primærnæringen.
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Gode transport‐ og infrastrukturløsninger må sikres, utvikles og tilrettelegge for næringsutvikling i hele
kommunen og regionen for øvrig. Det jobbes aktivt regionalt med steds‐ og næringsutvikling.
Det er viktig med tilstrekkelig og relevant kompetanse i kritiske yrkesgrupper, som i omsorgssektoren

7.

Visjon

Visjon for Senja kommune er en politisk oppgave, og arbeidet med å få fram visjonen for Senja
kommune skal tett kobles opp mot arbeidet med samfunnsdelen.
Visjonen er en overordnet ledestjerne som trekker opp det overordnede målet for kommunen og
kursen for all aktivitet/tjenester som gjøres til daglig I Senja kommune.
En visjon kan dermed defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand.
Visjonen skal gi de ansatte og kundene et rammeverk som gir en pekepinn på hva Senja kommune
arbeider mot og hvor organisasjonen ønsker å være om 10 – 20 år.
Visjonen skal være en rettesnor eller en ledestjerne for organisasjonens aktiviteter.
Visjonen har minst tre funksjoner/elementer:





Den skal legitimere
Den skal fokusere på organisasjonens ambisjoner
Den skal være motiverende for hele organisasjonen

15

Planprogram kommuneplanens samfunnsdel; Senja kommune 2020 ‐ 2032, dat. 19. juni 2018

8.

Nasjonale og regionale føringer

Følgende nasjonale, regionale og kommunale føringer er relevante for kommuneplanens
samfunnsdel:

Nasjonale føringer
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging legger føringer for hvilke temaer som
skal vektlegges i den kommunale planleggingen. Disse omhandler:




Gode og effektive planprosesser
Bærekraftig areal‐ og samfunnsutvikling
Attraktive og klimavennlige by‐ og tettstedsområder

Aktuelle rikspol. Retningslinjer og bestemmelser, lover og forskrifter og andre føringer:











Kommuneloven, Plan‐ og bygningsloven
Statlig planretningslinjer for klima‐ og energiplanlegging i kommunene
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesse i planleggingen
Statlig planretningslinjer for samlet bolig‐, areal‐ og transportplanlegging
Folkehelseloven, Lov om Helse og omsorgstjenester
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivilt beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
Kommunereform – nye oppgaver til større kommuner (Meld. St. nr. 14; 2014‐2015)
Nye folkevalgte regioner‐rolle, struktur og oppgaver (Meld. St. nr. 22; 2015‐2016)
Nytt inntektssystem for kommuner (Stortinget)
Nasjonal transportplan, Nasjonal havnstrategi

Regionale planer, strategier og andre føringer













Regional forvaltningsplan (2016‐2021) Vannregion Troms
Regional transportplan
Havbruksstrategi for Troms
Strategi for økt verdiskaping i marin og maritim næring
Digital næringsutvikling i Troms (strategidokument)
Mineralstrategi for Nord Norge
Strategi for kreativ næring i Troms
Strategi for næringsliv i Troms, Strategiplan unge i Troms
Regional plan for handel og service
Regional plan for reindrift
Regional plan for idrett og anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Regional bibliotekplan og regional plan for kultur
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9.

Planprosess og opplegg for medvirkning

Organisering av planarbeidet
Den politiske involvering i planarbeidet er svært viktig. Fellesnemnda, kommunestyrene og Rådmenn
i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy og samlet prosjektorganisasjon Senja 2020 vil i sine møter framover
bli løpende orientert om framdrift i planarbeidet, med framlegging av og diskusjon rundt
drøftingsnotater.
Innenfor prosjekt Senja 2020 har Delprosjekt 8.1 (kommuneplanens samfunnsdel) samt dens
tverrsektorielle faggrupper ROS, Næring, Plan, Folkehelse og Barn og unge ansvar for videre arbeid
med samfunnsdelen og prosessgjennomføringen. Det vil bli etablert tverrsektorielt arbeidsgrupper for
hvert satsingsområde med formål om å utarbeide grunnlagsdokumenter og drøftingsnotater for sitt
område, med situasjonsbeskrivelse og diskusjon knyttet til viktige utfordringer og muligheter for Senja
kommune, samt utkast til mål og strategier for å møte disse.
Senja 2020, DP 8.1 og de ulike fag‐ og arbeidsgrupper ha ansvar for å planlegge og gjennomføre
temamøter og medvirkningsarenaer for de ulike satsingsområdene. På disse møtene vil også
Fellesnemnda og kommunestyrene og Rådmenn i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy bli invitert.
Plan ID
Forslagsstiller
Styringsgruppe
Planmyndighet

Senjakommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy
Fellesnemnda
Fellesnemnda og Berg, Lenvik, Torsken og
Tranøy kommunestyre; DP 8.1 innstiller til
fellesnemnda

Utarbeidelse planprogram og planforslag
samfunnsdel

DP 8.1 i samarbeid med FG 8.1.2/3

Faggrupper

FG 8.1.1 – 8.1.5: ROS, Næring, Plan, Folkehelse,
Barn og unge
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Medvirkning og dialog
Plan‐ og bygningsloven forutsetter at alle kommunale planprosesser skal sikre åpenhet, være
forutsigbar og sikre medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Grundige
medvirkningsprosesser er en klar styrke ved planarbeidet.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell
tilrettelegging for å kunne delta, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til
å delta direkte skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.
Senjakommunene / prosjekt Senja 2020 har en kommunikasjonsstrategi med mål om:




Flere innbyggere – og spesielt barn, unge og unge voksne – skal delta i
samfunnsdebatter og i samfunnsbyggende prosesser
Det skal gjennomføres planprosesser som bidrar til å fremme engasjement, ideer og
synspunkter blant innbyggerne og i kommuneorganisasjonen

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil derfor vektlegge og legge til rette for medvirkning
og god dialog omkring de valgene som tas i planarbeidet. Politiske målsetninger som krever innsats
og endring bør forankres i kommunesamfunnet som helhet.
Formålet med medvirkning er å bedre beslutningsgrunnlaget for planer, å forankre planprosessen i
befolkningen og sikre god forankring av planarbeidet i egen organisasjon. Medvirkning i planarbeidet
skal bidra til å skape forståelse mellom innbyggere og beslutningstakere om felles utfordringer.
God kommunikasjon er viktig både for å sikre innspill, men også for at de politiske veivalg som tas
og konsekvensene av disse blir forstått.
Skal Senja kommune lykkes med å lage en visjon med satsinger og målsetninger som mange aktører i
Senja kommune slutter opp om, må det gode medvirkningsprosesser og dialoger til.
Hovedmålgruppene for medvirkning og dialog er innbyggere og sentrale aktører som næringslivet og
interesseorganisasjoner som sammen er med å avgjøre Senja kommunens utvikling.
Eldrerådene og Rådene for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil involveres i arbeidet.
Det lages et eget opplegg for medvirkning av barn, unge og unge voksne.
Berørte myndigheter vil involveres gjennom direkte møter og formelle høringsprosesser. I tillegg vil
forslag og prinsippsaker legges fram for diskusjon i regionalt planforum. I planforumet skal statlige og
regionale interesser klarlegges og søkes samordnet underveis i arbeidet med regionale planer.
Det vil også være dialog med nabokommunene.
Planprogrammet og planforslag skal i tillegg sendes på formell høring til alle statlige, regionale og
kommunale myndigheter og aktuelle interessegrupper som blir berørt av planforslaget.
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Faser for medvirkning
1.
2.
3.

Planprogramfase
Planfase
Høringsfase

Første og tredje fase er tradisjonelt brede faser som gjelder kommuneplanarbeid som helhet, mens
medvirkning og dialog i planfasen er knyttet til konkrete tema og problemstillinger.


Planprogramfasen er oppstart på planprosessen. I denne fasen settes agenda for planarbeidet
og hovedtemaene velges.



I planfasen drøftes ulike tema som grunnlag for planforslaget. Det vil også bli gjennomført et
politisk seminar om visjon, utviklingsalternativene og satsingsområdene i denne perioden.



I høringsfasen legges forslaget ut på offentlig høring. Det viktigste i denne fasen er å presentere
forslag til visjon, satsing med mål og strategier. Åpne informasjonsmøter er mest aktuell. I
tillegg vil det bli gitt informasjon på nettet og i media.

Medvirknings‐ og dialogarenaer












Fellesnemnda (som interkommunalt planutvalg)
Barn og unge og unge voksne, ungdomsrådet
Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Næringslivet
Prosjekt Senja kommune (alle delprosjekt)
Folkemøter, nærdemokratiutvalgene
Drøftingsmøter med Fylkesmannen i Troms og andre relevante sektormyndigheter
Alle partiene som er representert i de fire kommunestyrene
Rådmennene / kommuneorganisasjon Berg, Lenvik, Torsken, Tranøy
Regionrådet
Andre (ikke organiserte innbyggere)
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10.

Utredningsbehov, grunnlagsdokument, kommunale overordnete
planer, strategier, osv.

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging understreker at det er viktig med gode og effektive
planprosesser, og at kommunen målretta planleggingen.
Kommuneplanens samfunnsdel bør utformes som et kort og konsist dokument som ikke er
altomfattende.
I senjakommunene og i sammenheng med kommunereformprosessen er det gjort flere relevante
utredninger innen ulike fagfelt. Det er gjort kartlegging, utredninger og vurderinger som til sammen
utgjør kunnskapsgrunnlag for beslutninger. Innen enkelte områder kan det likevel være behov for å
hente inn ytterligere kunnskap.

Grunnlagsdokument / Kilder

















Intensjonsavtale mellom Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune
Styringsdokument for gjennomføring av kommunereformen; Senja kommune 2020
Statusbildene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune
Regional næringsplan
ROS samt beredskapsplan / samfunnssikkerhet
Folkehelseprofiler
Ungdata
FN s barnekonvensjon
Barnebyprosjekt
Strategiplan for digitalisering
Demokratiundersøkelse (KS)
Telemarksforskning, rapport TF‐notat 2016
Evaluering – gjeldende samfunnsdel for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune
Utredninger knyttet til Midt Tromspakken
Frivillighet – hvordan organiserer kommunen samarbeid med frivillige
Annet

Dette er ikke en fullstendig oversikt over grunnlagsmateriale eller behov for dette i den videre
planprosessen.
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11.

Framdrift

Aktiviteter

Pol. utvalg / ansvar

Tid

DP 8.1, FG 8.1.1 – 8.1.5

Januar – juni 2018

Fellesnemnda

27. juni 2018

PLANPROGRAM
Planstrategi 2018 ‐ 2021
Utarbeidelse av forslag til
planprogram
Politisk behandling av forslag
til planprogram
Offentlig ettersyn ‐ høring
Dialog‐ og arbeidsmøter

Fastsettelse av planprogram

Juli – august 2018
Koordinerende ansvar:
DP 8.1, FG 8.1.1 – 8.1.5; Senja
2020
Fellesnemnda innstiller til
kommunestyrene i Berg,
Lenvik, Torsken og Tranøy

Juli – september 2018

Oktober – november 2018

PLANFORSLAG – kommuneplanens samfunnsdel
Utredninger og vurderinger iht.
planprogram og utarbeidelse
av plandokumentene
Medvirkningsprosesser:
dialogmøter, pol. verksteder,
dialog‐ og arbeidsmøter
Konklusjon på
problemstillinger, visjon,
satsingsområder
Vedtak om utlegging til
offentlig ettersyn
Offentlig ettersyn ‐ høring
Vedtak av kommuneplanens
samfunnsdel Senja kommune
2020 ‐ 2032

September 2018 – februar
2019
Koordinerende ansvar: DP 8.1,
FG 8.1.1 – 8.1.5; Senja 2020

September 2018 – februar
2019

Fellesnemnda
DP 8.1, FG 8.1.1 – 8.1.5; Senja
2020

Februar 2019

Fellesnemnda

Mars 2019
April ‐ Mai 2019

Berg, Lenvik, Torsken, Tranøy
kommunestyre

Høst 2019

21

Planprogram kommuneplanens samfunnsdel; Senja kommune 2020 ‐ 2032, dat. 19. juni 2018

12.

Interkommunal planstrategi 2018 – 2021 (Berg, Lenvik, Torsken og
Tranøy)

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.
Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling,
herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av
kommunens planbehov i valgperioden.
Fellesnemnda vedtok i møte 21.2.18 å varsle oppstart med kommunal planstrategi 2018‐2021, og
planprogram til kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune 2020‐2032.
Ny kommune skal være i drift fra 1.1.2020. Det er derfor et overordnet mål at det nye kommunestyret
som velges høsten 2019, kan vedta kommuneplanens samfunnsdel, handlingsplan og økonomiplan
som de viktigste styringsdokumenter for den nye kommunen tidligst. Av hensyn til dette, legges det
opp til en prosess der interkommunal planstrategi 2018 – 2021, og planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel utarbeides i løpet av 2018 og kommuneplanens samfunnsdel for Senja kommune
utarbeides i 2019.
Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har per dags dato et vedtatt plan‐ og forskriftsverk som er gjeldende
innenfor den respektive kommune. Politiske og administrative beslutninger, tjenesteproduksjon samt
forvaltning og drift i den enkelte kommune skal baseres på dette samlete planverket.
Deler av kommunens samlete plan‐ og forskriftsverk vil miste sin gyldighet når de fire
senjakommunene opphører å eksistere fra og med den 1.1.2020.
Noen planer vil beholde sin gyldighet også etter den 1.1.2020, men dens virkeområde er begrenset til
det geografiske område planen opprinnelig ble vedtatt for.
Hovedintensjonen til den interkommunale planstrategien 2018 ‐ 2021 er at Senja kommune er
beslutningsdyktig basert på et felles plan‐ og forskriftsverk fra første dag.
Forvaltning, drift og tjenesteproduksjon innenfor Senja kommune skal i størst mulig grad bygge på
likhetsprinsippet ‐ uavhengig av den geografiske beliggenheten innenfor Senja kommune.
Den interkommunale planstrategien 2018‐2021 fastlegger hvilke planprosesser de 4 Senjakommunene i
fellesskapet skal starte opp og vedta inntil Senja kommunestyre senest ett år etter konstituering,
utarbeider og vedtar ny kommunal planstrategi for Senja kommune.

I planstrategi 2018‐2021 indikeres også hvilke nye planprosesser som bør settes i gang etter at Senja
kommunestyre har konstituert seg. Denne behovsanalysen skal vurderes nærmere under arbeidet
med kommuneplanenes samfunnsdel for Senja kommune og være et innspill til arbeidet med ny
planstrategi for Senja kommune 2021 – 2024.
Planvedtak inntil 1.1.2020
Interkommunale planer eller planrevisjoner, med hjemmel i plan‐ og bygningsloven som skal vedtas
før 1.1.2020 må legges fram til politisk behandling i hvert enkelt kommunestyre i Berg, Lenvik, Torsken
og Tranøy. Fellesnemnda innstiller til kommunestyrene.
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12.1 Prioriterte planoppgaver i perioden 2018 – 2021 (interkommunal
planstrategi)








Kommuneplanens samfunnsdel Senja kommune 2020 – 2032
Interkommunal revisjon av Kystsoneplanen (Sør og Midt Troms)
VAO‐kommunedelplan for alle 4 senjakommunene – arbeidet settes i gang før 1.1.2020
Helhetlig ROS inkl. beredskapsplan for Senja kommune; skal være vedtatt før
samfunnsdelen Senja kommune 2020 – 2032 vedtas
Oppbygging av et plan‐ og meldesystem for Senja kommune
Oppbygging av et digitalt planregister for Senja kommune (tilgjengelig på nett)
Annet relevant plan‐ og forskriftsarbeid (hjemlet i pbl og annen lovgivning); oppstart
avklares/fastsettes etter mandat i prosjekt 2020 og fellesnemnda og i samarbeid med
Senja 2020, DP 9.1, bl.a.:
 Overordnet kriseberedskapsplan helse (akuttmedisinsk beredskapsplan,
pandemiplan, smittevernplan er på plass / eksisterer)
 Plan for arbeid med rus/psykiatri i Senja kommune
 Helse‐ og omsorgstrappen / tjenestebeskrivelser
 Forslag til vedtekter for barnehager og kulturskolen
 Plan for tilsyn i barnehage (må ferdigstilles og vedtas høst 2019)

12.2 Påbegynt / nytt planarbeid som skal videreføres i regi av den enkelte
kommunen inntil 31.12.2019
Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune har vedtatt egen planstrategi og den enkelte
kommunen jobber videre med gjennomføring av planstrategiene i tråd med føringer/vedtak
gitt av kommunestyrene.
Oppfølging / rullering av vedtatt samfunnsdel for Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy avsluttes /
føres ikke videre fom. høst 2018.
Kommuneplanens arealdel for de 4 senjakommunene videreføres som kommunedelplan inn i
Senja kommune fom. 1.1.2020. Arbeidet med å lage en helhetlig arealdel (land‐ og sjødel) for
Senja kommune bør prioriteres som et av de første planoppgaver i planstrategi for Senja
kommune 2021 – 2024.
Tranøy kommune har startet arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel og
områderegulering for Vangsvik og Stonglandseide etter eget vedtak i kommunestyret.

 Berg kommune; planstrategi 2016 – 2020
(rev. i K‐sak 38/18, den 03.05.18)
 Lenvik kommune, vedtatt planstrategi 2016 – 2019
(Rullert i K sak 161/17, den 14.12.17)
 Torsken kommune, planstrategi 2016 ‐ 2019
 Tranøy kommune, planstrategi 2012 ‐ 2015
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12.3 Tilgjengelige planressurser
Berg kommune



1 årsverk arealplanlegging (fast)
1 årsverk (midlertidig)

Lenvik kommune





2,5 årsverk arealplanlegging inkl. 0,5 årsverk fagleder plan
1 3‐års engasjement marin arealplanlegger (utgår januar 2019)
0,5 årsverk samfunnsutvikler
1 årsverk teknisk konsulent digitalt kartforvaltning/planregister/sømløse baser

Torsken kommune


0,5 årsverk arealplanlegging

Tranøy kommune


1,5 årsverk arealplanlegging

Finansielle planleggingsressurser i senjakommunene:
Utover arbeidsgiverkostnader (drift/lønn) er det ikke avsatt planleggingsmidler i drifts‐ eller
investeringsbudsjett.

12.4 Kritiske suksessfaktorer for gjennomføring av planarbeid og
planstrategi 2018‐2021






Avsette tilstrekkelige interne (evt. ekstern) planressurser
God framdrift
Effektivt samarbeid mellom DP 9.1, og prosjekt Senja kommune i sin helhet
Beslutningslinjene – alle vurderinger og kommunikasjonen innen prosjektet må være
entydige og dokumentert
Annet
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12.5 Andre relevante arbeid som kan ha betydning for kommunal
planlegging, og som settes i gang / videreføres før 1.1.2020





Midt‐Troms pakken
Byregionprogrammet
Status/oversikt – kommunale idrettsanlegg
Ulike kommunale forskrift/vedtekter:














Politivedtekter
Gebyrforskrifter
Forskrift om bruk av utbyggings‐ og justeringsavtaler
Teknisk forskrift (vei, vann og avløp)
Forskrift for rekreasjonsløyper (snøscooter)
Annet

Kartlegging – viktige friluftsområder
Annet relevant plan‐ og forskriftsarbeid (inkl. tema‐ og sektorplaner etter særlovgivning)
som må være på plass før 1.1.2020. Oppstart av aktuelt plan‐ og forskriftsarbeid som ikke
er hjemlet i plan‐ og bygningsloven besluttes i prosjektledelsen og/eller Fellesnemnda
etter mandat.
Mulig forprosjekt bærekraftig besøksforvaltning
Visit Senja ‐ Reisemålsutvikling (prosjekt)
Visit Senja – Merke for bærekraftig reisemål (prosjekt)

12.6 Innspill til planstrategi for Senja kommune 2021 – 2024









Rullering / revisjon kommuneplanens areal‐ og sjødel (inkorporeringen av de fire
kommunedelplanene til en kommuneplan for Senja kommune (areal‐ og sjødel); inkl.
rullering av alle gjeldende reguleringsplaner, kommunedelplaner, og temaplaner
(arealrelatert) innenfor Senja kommune; se pkt. 6
Næringsplan (etter at samfunnsdelen er vedtatt)
VAO kommunedelplan for Senja kommune
Land‐ og skogbruksplan for Senja kommune
Ulike kartleggingsoppgaver – viktige frilufts‐ og naturområder, kulturminner, m.fl.
Helhetlig gang‐ og sykkelveistrategi for Senja kommune
Annet
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