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GODKJENNING AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 - 2019.
Det vises til:
./. Forslag til kommunal planstrategi 2016 – 2019.
 Uttalelser fra høringsinstanser.

Saksfremlegg:
Etter hvert kommunevalg skal alle kommuner i Norge utarbeide en planstrategi. Dette er en oversikt over
de planene som kommunen mener vil være nødvendig å utarbeide i kommunestyreperioden.
Planstrategien skal ta utgangspunkt i de målene og strategiene som er nedfelt i kommuneplanens
samfunnsplan. Som kjent er ikke samfunnsplanen endelig vedtatt, men målene og strategiene er likevel
hentet fra forslaget til den planen.
Planstrategien har vært lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring til samtlige nabokommuner,
fylkeskommunen og utvalgte statlige institusjoner. Vi har fått uttalelse fra følgende aktører:
Instans

Uttalelse

Eventuell
implementering

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen ser det som viktig
at kommuneplanens samfunnsdel,
arealdel og kommunedelplan for
Márkan blir vedtatt i 2017. Videre
mener Fylkesmannen at
folkehelseutfordringer bør inngå i
strategien.

Det foreslås at følgende
setning implementeres
under grunnlag for
planbehov: Det er
nødvendig å fortrydelige
punkt 3.2. under helse og
velferd som uttrykkelig
fastslår at
folkehelseperspektivet skal
ligge til grunn i alle
relevante planer som
kommunen utarbeider;
både overordnede planer,
virksomhetsplaner,
tiltaksplaner mm.

Statens vegvesen

Statens vegvesen peker på at
Trafikksikkerhetsplanen 20142020 vil være viktig for å ivareta
tryggheten i trafikken. Statens
vegvesen peker også på de store
avstandene som gir utfordringer
mtp. transportbehovet. De mener
at det da er viktig å ha fokus på
lokalisering av bolig,
arbeidsplasser og næringsliv for
på den måten å redusere
transportbehovet. Det påpekes
også at kommunen bør arbeide for
å tilrettelegge for et universelt
utformet transportsystem, samt å
tilrettelegge for gode forhold for
gående og syklende, dette også i
et folkehelseperspektiv.

Direktoratet for
mineralforvaltning

Ingen merknader

Sametinget

Ingen merknader

Det vil ikke være
nødvendig med revidering
av foreslåtte planstrategi,
men dette bør hensyn tas
når kommunen jobber med
påpekte områder.

Høringsuttalelser som er vurdert tatt med i forslag til kommunal planstrategi 2016 - 2019 er markert med
rød tekst i den reviderte versjonen.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til Planstrategi for Kautokeino 2016 - 2019 slik den er lagt frem og
med de endringer som er tatt med etter høringen.

