Referat fra møte i DP 8.1
Til:
Kopi til:
Fra:

Møtedeltakerne
Prosjektorganisasjonen
Alf Rørbakk

Saksnr./Arkivkode
17/1005-19

Dato
05.06-18

Sted
Lenvik rådhus
Mandag 04.0618 kl 11 – 13
(formøte dp
8.1.2 og 8.1.3
fra kl 10)

Tilstede
Geir Inge Sivertsen
Fred Flakstad
Roar Åge Jakobsen
Knut Johnsen
Jørn Aarsland
Steinar Konradsen
Sylvia Friedrich
Hege Vigstad
Audun Sivertsen
Alf Rørbakk

Andre møtende
Estela G. Novo

Under sak
1-7

Forfall
Wenche Pedersen

Referent
Alf Rørbakk

Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
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Referat fra forrige møte
Ikke gjennomgått

2

Visjon for Senja kommune
Visjon må ses på i sammenheng med
kommuneplanens samfunnsdel. Det ønskes en prosess
med bred involvering før visjon kan vedtas.
Vedtak:
Arbeidet med visjon jobbes med i egen prosess
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Planprogram
Forslag til planprogram (utkast datert 02.06-18) ble
gjennomgått. Det ble også drøftet om planstrategi skal

Oppfølging
Ansvar/frist

legges inn i planprogrammet for å effektivisere
arbeidet. En viktig begrunnelse utover effektivisering
av tidsbruk og planressurser, er at man nå skal
utarbeide en ny kommuneplanens samfunnsdel for en
ny kommune, dvs man har ingen kommuneplan som
kan rulleres eller videreføres. I løpet av 2020 må det
nye kommunestyret vedta ny planstrategi.
Vedtak:
Det foreslås at planstrategien innarbeides i
planprogrammet. Sak legges fram for fellesnemnda
om dette.
Planprogrammet ble så gjennomgått. Det mangler
ennå en oppsummering av folkemøtene (2 av i alt 11
gjenstår). Oppsummeringen forutsettes å bakes inn i
hovedutfordringer (side 7) og fokusområder (side 8).
Det ble drøftet om det var behov for nytt møte i DP
8.1 før planprogrammet legges fram for fellesnemnda
med forslag om utlegging til offentlig ettersyn og
høring. Det ble også drøftet at kommunelegen sjekker
med FHI om vi kan få en felles folkehelseoversikt for
kommunene. En slik Profil er viktig når man skal
utarbeide kommuneplanens samfunnsdel.

Vedtak:
Planprogram/planstrategi anbefales slik den foreligger
med forbehold om innarbeiding av oppsummering fra
folkemøtene. Endelig planprogram sendes
medlemmene i DP 8.1 for kommentarer før utsending
til fellesnemnda.
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Næringsplan
Det ble drøftet om næringsplan skal inngå som del av
samfunnsplanen eller om den skal utarbeides som egen
plan.
Vedtak:
Næringsplan skal være underordnet samfunnsdelen ( i
planhierarkiet), men utarbeides som egen plan. Fram
til 2020 ivaretas næringsplan gjennom eksisterende
regional næringsplan og kommunenes egne planer.
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Framdriftsplan
Framdriftsplan for planprogram med utlegging til
offentlig ettersyn og høring før sommerferien og
vedtak i kommunestyrene i oktober 2018 er greit. Det
tas så sikte på å utarbeide første utkast til

kommuneplanens samfunnsdel innen mars 2019.
Planutkast drøftes da i planforum. Utlegging i april
2019, og endelig vedtak høsten 2019.
Vedtak:
Framdriftsplanen tas til etterretning
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Barneby-konseptet
I henhold til intensjonsavtalen skal barneby-konseptet
videreføres i Senja kommune. Det ble drøftet om
begrepet og innholdet bør tilpasses den nye
kommunen og ikke være knyttet til byen som begrep.
Vedtak:
Barneby-filosofioen skal ivaretas i Senja kommune og
tas inn i visjonsarbeidet.
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Neste møte i DP 8.1
Fastsettes til 12.09-18 kl 13.00 i Vangsvik

