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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL – PLANPROGRAM - 
MEKNADSBEHANDLING  

 

 

Rådmannens innstilling: 

 
Planutvalget innstiller som følger ovenfor Kommunestyret. 

 

1. Kommunestyret i Skånland kommune  egengodkjenner i henhold til Plan- og 

bygningsloven § 11-13 revidert planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  2017-

2030. 

2. Innkomne merknader anses ivaretatt. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer og endringer i 

formuleringer som ikke har betydning for innhold. 

4. Planen kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Bakgrunn/Saksutredning/Merknadsbehandling 

 

Følgende innspill har kommet inn i forbindelse med høring av planprogrammet: 

 

Sametinget ber om at planprogrammet omarbeides slik at det tar hensyn til at Skånland 

kommune er i ferd med å bli en del av samisk språkforvaltningsområde. Det tas hensyn til 

innspillet og gjort tilføyninger under pkt. 2.1.2 – samisk språk, kultur og næringsliv. 

Kommunen tar også merknaden med i det videre arbeidet.  

 

Kystverket ber om at det tas inn ett tema i kommuneplanens samfunnsdel om maritim næring 

og samferdsel. Skånland kommune tar hensyn til dette og tar med temaet i det videre arbeidet 

med kommunenplanens samfunnsdel og har justert planprogrammet i henhold til dette.  

 

Forsvaret viser til utvkling rundt Evenes flystasjon. Skånland kommune avventer 

konsekvensutredningen rundt etablering og vil ta hensyn til denne så langt det lar seg gjøre i 

kommuneplanens samfunnsdel. Utviklingen rundt flystasjonen vil utvilsomt kunne bidra sterkt 

til samfunnsutviklingen, kanskje spesielt i sør-kommunen. Slik adminsirasjonen ser det, vil det 

videre arbeidet ta alt det hensyn som vi kan ta, men utfordringen nå er at vi ikke har tydelige 

signaler om annet enn omfanget av bygningsmasse og antall ansatte ved flystasjonen. Utover 



dette har vi lite konkret, og kommuneplanarbeidet videre må – inntil noe annet foreligger -.  

forsøke å se inn i glasskula. Hva kan vi tilrettelegge for, hvilke innvrikner bør vi ta høyde for 

osv. Kommuneplanarbeidet forutsetter en nær dialog med forsvaret. Men – pr nå må vi tas 

tilling til det vi har av opplysninger. Alternativet er å avvente hele planarbeidet – dette er lite 

aktuelt. 

 

Avinor har ingen merknader til planene.  

 

Innspillet fra Rødt Skånland viser til mer detaljerte tema som Skånland kommune vil utdype 

nærmere i selve samfunnsplanen. Vi anser at innspillene til Rødt vil bli ivaretatt gjennom den 

prosessen vi har skissert. Det gjøres derfor ingen spesielle justeringer i planprogrammet 

utover det som allerede er beskrevet i dette. 

  

Vardobaiki omtaler også tema som kommunen vil gå inn mer detaljert på i selve 

samfunnsplanen. Vi anser også her at innspillet til Vardobaiki samiske senter blir ivaretatt 

gjennom den prosessen som er skissert i planprogrammet. Det gjøres derfor heller ikke her 

ingen spesielle justeringer i planprogrammet utover det som allerede er beskrevet i dette 

 

Mattilsynet har ingen merknader/innspill til planprogrammet.  

 

Fylkesmannen i Troms ba den i brev den 28.03 utsatt frist til fredag den 31.03 for å komme 

med innspill. Dette var greit for Skånland kommune, og innspill ble mottatt hos 03.04.  

Fylkesmannen går inn på flere temaer i detalj som demografi/økonomi, miljø, naturmangfold, 

verneområder, vannmiljø, helse, landbruk, barn og unge, universell utforming samt 

sjumilssteget.  

Planprogrammet justerer i henhold til dette.  

Flere av punktene vil uansett være helt sentrale i arbeidet med samfunnsplanen, og vil bli 

vurdert sammen med Fylkesmannen i den videre prosessen.  

 

Troms fylkeskommune viser til dokumentet «Kartlegging av helsetilstand i Skånland 

kommune» og påpeker at dette tas med som ett oversiktsdokument. Det henvises også til 

temaet klimatilpasning og påpekes manglende momenter, dette hensyntas i planprogrammet.  

 

Statens vegvesen har ingen merknader til planprogrammet.  

 

Konklusjon: 

Innkomne merknader tilsier at utkastet som har vært gjenstand for offentlig ettersyn, er et 

godt grunnlag for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel for Skånland kommune.  

 

Adminsitrasjonens konklusjon er at planprogrammet nå anbefales behandlet og godkjent med 

de endringene som er gjort i selve dokumentet. Endringene imøtekommer til merknadene som 

er kommet inn, og er av en slik karakter at planprogrammets hovedform og innhold ikke er 

endret slik at det er gjenstand for noen ny høringsrunde. 

 

Utover dette er det viktig å få presisert at Skånland kommune er avhengig av et nært 

samarbeid med berørte parter /sektormyndigheter i prosessen. I dnene sammenhengen nevner 

vi at vi er oppsatt i Planforum i tromøsk i bgynnelsen av mai. Fram til da vil vi har skaffet oss 

en del kunnskap om oppsrarten av prosessen som gjør tidpunktet gunstig. Her vil vi be om de 

rådene vi trenger. Sagt på en annan måte – vi skal, vil og må spille på lag med alle de som har 



inngitt innspill til planprogrammet. Denne medvirningen ønsker vi fordi dette vil gi oss en best 

mulig plan.  

 

Vi viser til at de metodevalgene vi gjør med hensun til medvirkning, er nye for oss. I Skånland 

kommune har vi ivaretatt medviningslravet i Plan- og bygningslovgidvningen gjennom 

«tradisjonelle» tiltak som folkemøter, annosering på hjemmeside og utleggelse av planfordlag 

på gitte stedr vi kommunen.  

 

I denne prosessen gjør vi  - for oss – helt nye grep. 

Bruken av Work-shops er for så vidt ikke ny, men den formen vi legger opp til, er det for oss.  

Videre er ønsket vårt om å implementere dette i skolen, nytt, sammen med den dialogen vi 

skal legge best mulig opp til ved bruk av sosiale medier. 

På en måte kan vi si at vi flytter de «tradisjonelle» folkemøtene, inn i cyberspace. Dette mener 

vi er et riktig grep basert på erfaringen om at folkemøter når færre og færre (lavt oppmøte), 

samt at bruken av sosiale medier gir oss muligheten til «flere møter» i form av mange innspill 

der flere kan «drodle sammen» i de såkalte «trådene». Vi har forventinger til dette, men vi ser 

også at dette krever at vi tenker nytt og følger opp. 

Vi antar også at et kontinuerlig fokus over tid, vil kunne bidra til et bedre og mer helhetlig 

resultat, enn et folkemøte eller to i løpet av hele prosessen.  

 

Forholdet til kommunestruktur, behandles ikke for seg i denne planen eller i forarbeidet til 

den. Dette er et strategisk valg som er gjort utfra ønsket om å få en «egen plan» for Skånland 

som da kan være grunnlaget bfor en «sammensmelting» for begge kommunene.  

Dette er det delte meninger om er riktig. Vi forholder oss til at dette er et veivalg som er 

fattet – og i så måte riktig for Skånland kommune i 2017. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen viser til saksutredningen og den pågående planprosess. Vi er i godt gjenge med 

tiårets viktigste planarbeid. Følgende innstilling fremmes: 

 

Planutvalget innstiller som følger ovenfor Kommunestyret. 

 

1. Kommunestyret i Skånland kommune  egengodkjenner i henhold til Plan- og 

bygningsloven § 11-13 revidert planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  2017-

2030. 

2. Innkomne merknader anses ivaretatt. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer og endringer i 

formuleringer som ikke har betydning for innhold. 

4. Planen kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. 

 

 

 

Torbjørn Simonsen 

rådmann 

 

 

 

 


