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Behandling av kommunal planstrategi

Rådmannens forslag til vedtak:
Planstrategien vedtas som Gildeskål kommunes planstrategi for perioden 2020-2023.

Vedlegg
1

Samfunnsdel med planstrategi

2

Særutskrift Sentrumsutvikling Gildeskål - Gildeskålmodellen sluttrapport

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen et år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Strategien bør inneholde en
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig
arealbruk, miljøutfordringer, sektorens virksomhet og en vurdering av planoppgaver som skal
prioriteres i løpet av fireårsperioden. Planutvalget behandlet planforslaget 07. april 2020 og
vedtok å sende på høring med høringsfrist 02. juni 2020.

Vurdering:
På grunn av utsendingsfristen for politiske saker skrives denne saken før høringsfristen er
gått ut. Høringsfristen er samme dag som formannskapet har møte. Eventuelle høringsinnspill

blir lagt frem for formannskapet og ellers innarbeidet i saken før behandling i
Kommunestyret.
Kommunal planstrategi er en oversikt over hvilke planer Gildeskål kommune skal utarbeide,
revidere eller avvikle i inneværende kommunestyreperiode 2020-2023.
Det er videre vurdert behovet for nye planer, revidering av planer, samt om det er
hensiktsmessig å ta ut planer fra tidligere planstrategi. Det er gjort vurderinger av planer
både på tvers av- og innen de enkelte sektorene i kommunen. Dette er oppsummert i
tabellen i kapittel 3.3. En klar prioritering av planer er viktig for politikere og innbyggere og
for å kunne disponere ressursene til kommunens administrasjon godt og effektivt. I arbeidet
med planstrategien er det lagt stor vekt på kommunens egen vurdering av utfordringsbildet
Gildeskål, i tillegg til regjeringens forventninger og føringer for kommunal planlegging.
Gildeskål kommune skal legge til rette for en bærekraftig utvikling, som er til det beste for
den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner (Plan- og bygningsloven § 1-1). FNs
bærekraftsmål skal være førende for den overordnede samfunnsplanleggingen i Gildeskål
kommune.

Konklusjon:
Planstrategien har vært på høring. Det redegjøres for viktige høringsinnspill, og rådmannen
anbefaler at planstrategien vedtas som Gildeskål kommunes planstrategi for perioden 20202023.

