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Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 15.10.2020  

Behandling: 

 

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Formannskapets vedtak lyder som følger: 

 

1. Forslag til planprogram for Nesseby kommune legges ut til offentlig høring, jfr. Plan- og bygningsloven § 

11 – 13. 

 

2. Høringsfristen settes til 27. november. 

 

 

 

 

 

Forslag til planprogram for Nesseby kommune til offentlig høring 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

3. Forslag til planprogram for Nesseby kommune legges ut til offentlig høring, jfr. Plan- og 

bygningsloven § 11 – 13. 

 

4. Høringsfristen settes til 27. november. 

 

 

Bakgrunn for saken 

Kommunestyret vedtok den 15.09.20 «Kommunal planstrategi 2020 – 2023».  Planstrategien 

legger føringer for hvilke planer som skal utarbeides i perioden.  I dette inngår bl.a. at 



kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides for perioden 2021 – 2032.  I forbindelse med 

kommuneplanens det lovpålagt å utarbeides og vedta et planprogram.    

 

På samme møte, sak ps 49/20, vedtok kommunestyret å delegere formannskapet myndighet til å 

vedta forslag til planprogram og legge den ut på offentlig høring. 

 

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, behovet for utredninger og hvordan 

medvirkning fra befolkningen, fagetater, næringsliv, stat og fylke skal foregå, jf kapittel 5 samt 

§ 11-13 krav om medvirkning og offentlig høring av planprogrammet.  
Planprogrammet har også en kunnskapsdel som legger grunnlaget for en fremtidig 

kommuneplan. 

 

Den 24. september avholdt politisk ledelse og administrasjonen et møte med Regionalt 

Planforum ov lyd/bilde.  Tilbakemeldingene planprogrammet var i hovedsak positive.  

Innspillene vil bli tatt med sammen med innspillene som kommer inn under høringsrunden. 

 

Høringsfristen for planprogrammet settes til 27. november.  Dette betyr at endelig 

planprogrammet kan vedtas av kommunestyret på møtet den 15. desember. 

 

 

Visjonen for samfunnsdelen er: «En sjøsamisk kommune» 

 

Hovedmålene som er satt i planprogrammet er i prioritert rekkefølge: 

- Styrke og modernisere de kommunale tjenestene 

- Øke sysselsettingen lokalt, samt bidra til kommunal og regional vekst. 

- Videreutvikle den sjøsamiske identiteten og lokalsamfunnets egenart. 

 

Følgende mål er tallfestede: 

- 1.200 innbyggere i 2032 

- Antall sysselsatte øker til 500 innen 2032 

- 100 nye boliger innen 2032 

 

Satsingsområder: 

- Barn og unge 

- Gode liv 

- Folkehelse 

- Næringsutvikling 

- Boligutvikling 

- Unjárgga Sjøsamisk Senter 

 

Planprogrammet bygger på innspill fra politisk verksted om fremtidsutviklingen og vektlegger 

også dokumenterte erfaringer om kommunal utvikling fra kunnskapsinstitusjoner.  Den 

offentlige høringen skal sike medvirkning fra innbyggerne og andre høringsparter. 

 

Det vises også til vedlagte planprogram 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Kommuneplanens samfunnsdel- planprogram 2021-2023 

 

 

 

 


