
 
 

 

Leknes 21 oktober 2019 

 

Sak 37/19  Regionalt samarbeid. Planstrategi i de enkelte kommuner: 

vurdering av felles planbehov i Lofoten  
 

Plan- og bygningslovens § 10-1 sier at Kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest 

innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien 

bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder 

langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens 

planbehov i valgperioden. Kommunene skal innhente synspunkter fra statlige og regionale organer 

og nabokommuner.    

Fylkesmannen i Nordland anbefaler at 

kommunene samarbeider om plan-

utfordringer som går på tvers av 

kommunene. Noen samfunns-

utfordringer er regionale og bør 

behandles som sådan for å få best mulig 

planer å styre og arbeide etter. 

Eksempler er samfunnssikkerhet og 

klima- og energiplanlegging. Andre 

planbehov kan vurderes løst regionalt 

på grunn av geografiske, demografiske 

eller andre likheter, der felles 

kunnskapsgrunnlag kan være 

hensiktsmessig. Fylkesmannen nevner 

også regionalt plansamarbeid som en 

god måte å dele plankompetanse og 

ressurser på. 

Lofotkommunenes planavdelinger er forholdsvis små, og planleggerne har hatt stor nytte og glede av 

å samles regionalt for å diskutere samfunnsutfordringer, planfaglig utvikling og samarbeid. 

Fylkeskommunens organisering av plannettverk har vært en viktig arena for å samle Lofotens 

plankompetanse de siste åra. Et utfall av plannettverksmøte var i 2018 organiseringen av 

Interkommunalt klimanettverk for Lofoten. Fagfolk fra alle Lofotkommunene, Fylkesmannen og 

fylkeskommunen deltar i nettverket, som er støttet av Miljødirektoratet. Det overordnede målet er å 

bidra til rullering av klimaplanene i alle kommunene. Første utkast til kunnskapsgrunnlag og status 

for klimautslipp i Lofoten ble fremlagt og diskutert i Lofotrådet 13. juni 2019. Dette er et eksempel på 

hvordan plankompetansen i Lofoten samarbeider, i dette tilfellet på et tema som fremmer 

interkommunal planlegging og som øker den enkelte kommunes kunnskap og kompetanse.   

Vestvågøy kommune har mål om at kommunal planstrategi behandles i kommunestyret i februar 

2020, for at den skal bli et reelt styringsverktøy i valgperioden. Dette betyr at det i høst er jobbet 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-1#KAPITTEL_2-4-1


 
administrativt med planbehov, som skal legges frem i en workshop med kommunestyret 1/11. 

Innspill fra kommunens fagpersoner er at flere planarbeid kan dra nytte av regionalt samarbeid. 

Dette gjelder konkret naturmangfoldsplan, kulturminneplan og besøksforvaltning.  

På denne bakgrunnen inviteres Lofotrådet til å diskutere om like eller lignende samfunnsutfordringer 

på områder som krever planarbeid i kommende valgperiode bør løses gjennom interkommunalt 

samarbeid.  

 

Forslag til vedtak:  

Lofotrådet viser til saksutredningen «Planstrategi: vurdering av felles planbehov i Lofoten» og til 

diskusjonen i Lofotrådets møte den 23.10.2019. Lofotrådet ber kommunene i Lofoten om å starte et 

regionalt plansamarbeid, rådmannsutvalget får i oppgave å vurdere hvilke planer som egner seg best 

for et slikt samarbeid. Dette som ledd i gjennomføringen av nylig vedtatt strategi for Lofotrådet, «Ett 

Lofoten». 

 


