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Sakens gang 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

41/22 10.06.2022 Formannskapet 

39/22 23.06.2022 Kommunestyret 

 

Kommunal planstrategi 2022-2024 og Planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel 2023-2034 

Kommunedirektørens anbefaling 

Kommunestyret vedtar Kommunal planstrategi 2022-2024 og Planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 2023-2034. 

 

 

 

Formannskapets behandling av sak 41/2022 i møte den 10.06.2022: 

Forslag 

 

Behandling  

Under denne saken møtte miljøvernsjef Margrethe Wika og seniorrådgiver i Bedriftskompetanse Bror 

Myrvang. 

Bror Myrvang presenterte arbeidet som er gjort og videre planer for kommuneplanen. 

Formannskapet vedtar kommunedirektørens anbefaling som innstilling til kommunestyret.  

 

Vedtak 

 



Kommunestyret vedtar Kommunal planstrategi 2022-2024 og Planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 2023-2034. 

 

Kommunestyrets behandling av sak 39/2022 i møte den 23.06.2022: 

Forslag 

 

Behandling  

Under denne saken møtte miljøvernsjef Margrethe Wika. 

Seniorrådgiver i Bedriftskompetanse, Bror Myrvang, møtte via teams, og presenterte arbeidet som er 

gjort og videre planer.  

Ingen endringsforslag. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak 

Kommunestyret vedtar Kommunal planstrategi 2022-2024 og Planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel 2023-2034.  

 

 

Vedlegg 
1 2022-05-09 Merknadsbehandling etter offentlig høring og medvirkning  
2 A NFK_Uttalelse - Høring og medvirkning Planstrategi og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel - Vega kommune 
 

3 B Statsforvalteren i Nordland_Innspill til planstrategi og oppstart av kommuneplanens 
samfunnsdel - Vega 

 

4 C Sametinget_Vedrørende høring av kommunal planstrategi 2022-2024 og planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel for 2023-2034 for Vega 

 

5 D Fiskeridir_Vega kommune - Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2034. 
Fiskeridirektoratets uttalelse. 

 

6 E Kystverket  
7 F ArnljotArntsen_Uttalelse  
8 G Statens vegvesen_42255-2Uttalelse til Kommunal planstrategi 2022-2024 og 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023-2034 
 

9 H Dirmin  
10 I Husbanken_Informasjon om at høring er videresendt Statsforvalteren  
11 J Vega Bondelag_Innspill til kommunal klimaplan  
12 J Vega Bondelag_Innspill_epost  
13 K Vega eldreråd_De eldre nog den digitale hverdag  
14 K Vega eldreråd_Digitalt utenforskap  
15 K Vega eldreråd_Innspill_epost  
16 K Vega eldreråd_Referat møte 18.mars 2022  



17 K Vega eldreråd_Referat møte 20.april 2022  
18 L IL Vega_høringuttalelse  
19 M Stiftelsen Vegaøyan verdensarv innspill til planprogram for Vega kommune 25april2022  
20 N 2022-03-25 Eldreråd og Rådet for  personer med funksjonsnedsettelser Vega 25. mars 

2022 
 

21 O Referat Rådene 25.mars 2022  
22 P 2022-03-24 Ansatte i kommunen Vega 25. mars 2022 kl. 18  
23 Q 2022-03-24Lag og foreninger Vega 25. mars 2022 kl. 15.  
24 R Folkemøte Vega 22. mars 2022 kl. 18.  
25 S 2022-03-22 Ungdom uten fritekst  
26 T 2022-03-22 Møte med næringslivet  copy (1)  
27 U sikkerhetstiltak-i-norske-kommuner-i-forbindelse-med-russlands-invasjon-av-ukraina  
28 V Ukrainske flyktninger  
29 2022-05-25 Planstrategi og planprogram med kunnskapsgrunnlag  

  



Bakgrunn for saken 

Kommunestyret vedtok 24. februar 2022 i sak 2022/74-1 oppstart av planlegging og offentlig høring 
av forslag til kommunal planstrategi 2022 – 2024 og planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 
2023-2034. Samtidig med høringen har kommunen gjennomført en omfattende medvirkning i 
lokalsamfunnet. 

Høring og medvirkning er nå avsluttet, innspillene er behandlet og plandokumentet er justert av 
administrasjonen, i samsvar med innspillene. Vedlegget viser alle innspillene, og administrasjonens 
behandling av de. Originaldokumenter er også vedlagt. 

Administrasjonen har i tillegg lagt til informasjon om mulige ukrainske flyktninger og 
bioenergiinitiativet som er kommet til underveis i planprosessen. Innspillene fra møtet med Nordland 
fylkeskommunes regionale planforum 16. februar 2022 er også tatt hensyn til. 

Vurdering 

Høringspartene og medvirkningen har tilført planprosessen mange, verdifulle innspill. Noen innspill 
er relevante for Kommunal planstrategi 2022-2024 og Planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 2023-2034, mens andre passer best for samfunnsdelen, når denne skal utredes og 
forfattes senere i år. 

Vega kommune erfarer meget god oppslutning om alle hovedlinjene i både planstrategien og 
planprogrammet.  

Den offentlige høringen har vært en viktig, første test av Vega kommunes strategi om å redusere 
antall kommunedelplaner, og heller innlemme flere detaljer i kommuneplanens samfunnsdel. 
Innspillene går helt klart i retning av at Vega kommune bør forfølge denne strategien, selv om det 
ikke finnes erfaringer fra andre kommuner å lene seg på.  

Hovedmålet Vega i verden for kommuneplanens samfunnsdel behøvde en konkretisering, som nå er 
på plass. Administrasjonen anbefaler også et par endringer i innbyrdes prioritering av 
satsingsområdene; boligutvikling og kommunikasjon.  

Vega Bondelag har levert et spesielt omfattende og utviklingsorientert innspill, som stemmer godt 
med bioenergiinitiativet. Bioenergiinitiativet er et utfall av kunnskapsgrunnlaget og analysene som 
ble gjort i planprosessen i januar og februar i år. Administrasjonen har i nært samarbeid med 
ordføreren forberedt et verksted om saken 1. juni 2022. 
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