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Forventningsnotat Ibestad kommune: 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Bakgrunn 
Ibestad kommune arbeider med kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032. 

Offentlig høring av planprogrammet ble avsluttet 20. august 2019. Politisk 

behandling kan forventes å finne sted i september og oktober, med stadfesting 

av planprogram som målsetting. 

Medvirkning og innhenting av planfaglige innspill 
Ibestad kommune vektlegger medvirkning lokalt. Prosessen startet med 

folkemøter i 2018. I uke 24 ble planprogrammet presentert for fire 

interessegrupper (seniorer, voksne, ungdom og næringslivet) i innspillsmøter.  

Kommunen har gjennomført en egen utredning om hvordan FNs bærekraftmål 

kan inkorporeres i planprosessen. 

Kommunen har hatt et fagmøte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark om 

samfunnsplanlegging.  

Kommunen ønsker å opprettholde medvirkningen og innhentingen av 

planfaglige innspill. Både prosess og det endelig planprodukt er av interesse.  

Utfordringer 
Ibestads utfordringer er gjort rede for i planprogrammet. Se vedlegg. Den 

administrative behandlingen av dette dokumentet ikke er ferdig. 

Kommunens demografiske utfordringer, som veier tungt i analysen, tror vi er 

klassiske og kjente for mange distriktskommuner. Løsningen ligger ikke i 

sysselsetting alene – samfunnet og kommunens tjenester må styrkes over en 
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bred front for å styrke den lokale bærekraften. Statlige og regionale 

forventninger og retningslinjer øker kompleksiteten og kravene til en helhetlig 

og koherent plan for samfunnsutviklingen.  

Problemstillinger for regionalt planforum 
To problemstillinger for regionalt planforum: 

 Ibestad kommune har inkorporert FNs bærekraftmål i planprogrammet. 

Det er lite praksis på dette området blant kommunene i Troms. Vi ønsker 

å lytte til planforums syn på vår framgangsmåte før vi forfatter selve 

planen. Vi ønsker oss en prinsippdiskusjon om FNs bærekraftmål i 

kommunalt planarbeid, også i forbindelse med at kommunen igjen 

begynner med arealdelen etter nyttår.  Vi lytter veldig gjerne til hvordan 

statlige og regionale aktører legger bærekraftmålene til grunn, eller 

tenker å gjøre det. 

 Ibestad kommune ønsker også å drøfte «beste praksis» for utredning, 

utarbeidelse og utforming av selve plandokumentet (samfunnsdelen). 

Hensikten er å ruste oss for ferdigstillelse av planen. 

Ibestad kommune er forberedt på å innlede med en orientering.  

Hamnvik, 6. september 2019 

 

 

Rådmannen 


