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Planstrategi 2016-2019 - Gildeskål kommune - vedlegg til Kommuneplan 2015-2027

Rådmannens forslag til vedtak:
Gildeskål kommunes planstrategi for 2016-2019 vedtas slik den foreligger i denne sak.

Vedlegg
1

Gildeskål kommunes planstrategi 2016-2019 (et vedlegg til Kommuneplan 20152027)

Bakgrunn for saken:
Arbeidet er hjemlet i Plan- og bygningslov av 2008, som slår fast at kommunen skal
utarbeide en kommunal planstrategi ved inngangen til hver ny valgperiode som grunnlag for
kommunens videre planlegging.
Strategien skal vedtas senest ett år etter kommunestyrets konstituering. Hensikten er å gi
det nye kommunestyret mulighet til å sette fokus på de planoppgaver som bør startes opp
eller videreføres for å legge til rette for en positiv og ønsket utvikling i kommunen.
Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Kommunal planstrategi er følgelig ikke en
arena for å vedta mål og strategier, men en arena for å vurdere planbehovet i
kommunestyreperioden.
Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte
rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal
planstrategi.
Vurdering:
Rammen for arbeidet med planstrategien er de overordnede føringer gitt i kommuneplanen,
vedtatt i kommunestyret 1. mars 2016. Planstrategien er å anse som et vedlegg/
tilleggsdokument til denne.
Planstrategien skal oppsummere kommuneplanens samfunnsdel gjennom å vise hva
kommunen må jobbe videre med for å gå i den retning kommunestyret har bestemt i vedtatt
kommuneplan.
Planstrategien skal ha utvikling av Gildeskålsamfunnet som fokus, og skal være et strategisk
virkemiddel og reelt og effektivt styringsverktøy for det videre plan- og utviklingsarbeidet i
perioden 2016-2019.
Utarbeidelse av kommunal planstrategi skal også bidra til:
 Politisk forankring, oversikt og kontroll med de planer som skal gjennomføres
 Tydeliggjøring av politisk prioritering gjennom innsats og retning
 Bedre oversikt og styring av planarbeidet og sammenhengen mellom planene
 Grunnlag for oppgaveprioriteringer i årlig handlings- og økonomiplanarbeid
 Økt forutsigbarhet for administrasjonen ved prioritering av planoppgaver, og
derigjennom skape rom for å kunne følge disse opp
 Et konkret dokument som brukes aktivt og referes til
Kommuneplanens overordnede målsetninger og strategier for å nå disse, speiler de
utfordringer Gildeskålsamfunnet står overfor i årene som kommer. Planstrategien er et
verktøy for å svare på disse utfordringene og nå kommunens overordnede mål.
Det er viktig å være bevisst på at kommunen gjennom gode plandokumenter i form av
kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel med økonomiplan, ikke trenger så mange
andre planer.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at Gildeskål kommunes planstrategi for 2016-2019 vedtas slik den
foreligger i denne sak.

