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Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 til offentlig høring og offentlig 
ettersyn 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Formannskapet vedtar at forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021- 2032 for Kvænangen 
kommune sendes på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 med 
høringsfrist 27. august 2021. 
 
 
Ingress: 
Kommunestyret ble i sak 21/41orientert om planprosessen for kommuneplanens samfunnsdel 2021-
2032. Denne saken gjelder godkjenning av et planforslag for høring og medvirkning. Kommunestyret 
har delegert vedtak om offentlig høring til Formannskapet som planutvalg i delegasjonsreglementets 
punkt 6 l om plansaker 
 
Saksopplysninger: 
 
Kvænangen kommune gjennomfører planprosessen i samsvar med planprogrammet som ble vedtatt 
av kommunestyret i desember 2020. Første halvår i 2021 har vært preget av smittevernrestriksjoner, 
noe som har forsinket deler av medvirkningen. Kommunen har gjennomført utredninger om Covid-
19, FNs bærekraftsmål og om et nytt utdanningssenter. Dokumenterte innspill fra gjennomført 
medvirkning og utredninger følger vedlagt. 
 
Med bakgrunn i planprogrammet, utredningene og innspill fra medvirkningen har 
kommunedirektøren utarbeidet et forslag til samfunnsdel. Satsingsområdene, arealstrategier og en 
rekke andre plantemaer blir presentert med delmål og strategier. 
 
I henhold til plan og bygningsloven § 11-4 skal kommuneplaner legges til høring og offentlig ettersyn. 
Det vil også bli arrangert lokale møter i høringsperioden. Innspill og merknader skal innarbeides i 
planen før denne legges frem til endelig politisk behandling. Planutkastet og andre relevante 
dokumenter gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Høringen gjennomføres i 
sommerferietiden. For å få en bredest mulig oppslutning i høringsrunden, anbefaler 
kommunedirektøren en lengere høringsfrist enn norm. 
 
 
Vurderinger: 
Kommunedirektøren vurderer at forslaget til samfunnsdel for perioden 2021-2032 bygger på et solid 
kunnskapsgrunnlag, et planprogram som kommunen har fått god tilbakemelding på, grundige 



utredninger samt innspill fra medvirkningen. Administrasjonen har i sine analyser tatt hensyn til 
nasjonale og regionale føringer, en rekke relevante offentlige reformer, dokumenterte erfaringer fra 
andre kommuner samt kommunens egenart. Planforslaget er et godt bidrag til å gjøre styringen av 
kommunen mer helhetlig og systematisk. 
 
 
 
Vedlegg: 
Kvænangen kommune - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032- forslag til offentlig høring og 
medvirkning sommeren 2021 
Veiledningsnotat for bedre kobling mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging i 
kommunene 
veiledningsnotat---bedre-kobling-mellom-samfunnsplan-og-okonomiplan2 
Referat fra innspillsmøte med unge voksne -11.02.21 
Rapport fra digital innspillsrunde 
Innspill fra FAU 
Innspill fra 3. og 4. klasse 
Drømme Kvænangen- innspill fra barnehagebarn 
2021-03-18 Kvænangen kommune - Kommuneplanens samfunnsdel - utredninger 
 
 


