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KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020-2023 GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / 
KAUTOKEINO KOMMUNE 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  

Kommunalleder Sindre Murud 
 
Det vises til:   

 Plan- og bygningslovens § 10-1 
2 Høringsinnspill fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
3 Høringsinnspill fra NVE 
4 Høringsinnspill fra Sametinget 
5 Høringsinnspill fra Statens vegvesen 
6 Høringsinnspill fra Troms og Finnmark fylkeskommune 
  

 
Vedlegg:  

1 Kommunal planstrategi 2020-2023 – Forslag til offentlig ettersyn 04112020 
  

 
 
Sakens bakgrunn:  

Den kommunale planstrategien er en oversikt over kommunens planer, og en 
prioritering av det kommunale planarbeidet. Kommunestyret skal minst en gang i hver 
valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi, jfr. plan- og bygningslovens § 10-1. 
 
Formålet med planstrategien er at den skal vise en politisk prioritering av det totale 
planbehovet i kommunestyreperioden, og herunder være grunnlag for å vurdere om 
gjeldende kommuneplan eller deler av denne helt eller delvis skal revideres. 
 
Kommunestyret vedtok 14. mai 2020 oppstart av kommunal planstrategi 2020-2023, 
noe forsinket på grunn av nedstengning i forbindelse med pandemien. Kommunestyret 
diskuterte videre innholdet i kommunal planstrategi i møtet 18. juni 2020. 
 
Varsel om oppstart av kommunal planstrategi ble annonsert og sendt ut 1. Juli 2020. I 
forbindelse med oppstart av kommunal planstrategi kom det inn 5 høringsuttalelser.  



 
Det er det faste utvalget for plansaker, formannskapet, som avgjør om forslag til 
kommunal planstrategi legges ut til offentlig ettersyn. 11. november 2020 vedtok 
formannskapet å legge ut forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 til offentlig 
ettersyn. 
 
Vurdering:  

Innholdet i de 5 høringsinnspillene er i stor grad ivaretatt i planstrategien. Hvordan de 
ulike innspillene er vurdert, kommer fram i dokumentet (planstrategien). Det kan blant 
annet nevnes at Fylkesmannens anbefaling om å gi helse- og omsorgsplanen status 
som kommunedelplan er et innspill som er særlig vektlagt. Dette fordi 
kommunedelplaner sikrer en bred medvirkning, og våre politikere får vedtatt opplegget 
for arbeidet med planen gjennom et planprogram. 
 
Gjennom kommunestyrets drøfting av innholdet i kommunal planstrategi, kom det 
mange gode og konkrete innspill. Særlig godt var det at anbefalingene til innhold sa noe 
om prioriteringene. Innspillene i kommunestyret 18. juni er selvsagt sterkt vektlagt, da 
det jo er politikerne som bestemmer kommunal planstrategi, og gjør de viktige 
prioriteringene av planarbeidet. 
 
I kommunestyret ble det også sterkt etterlyst en helhetlig helse- og omsorgsplan, og 
dette er som nevnt tatt med i forslaget. Videre kom det klare signaler om å prioritere 
kommunedelplan i Máze foran rullering av kommunedelplan for Márkan. Dette er et 
signal som også gjenspeiles i forslaget. 
 
Hvordan kommunestyrets innspill er tatt med i forslaget til kommunal planstrategi, er 
beskrevet i kapittelet «Lokale politiske føringer» i dokumentet. 
 
Eventuelle innspill som kommer i forbindelse med offentlig ettersyn vil bli ettersendt så 
snart de foreligger. 
 
Forslag til vedtak:  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1, vedtar kommunestyret Kommunal 
planstrategi 2020-2023, forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn 13.11.2020. 
 
 
 
 
 

  



SAKSPROTOKOLL I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG 
SOSIAL - 02.12.2020  
 
 
Meannudeapmi:                    

Berit Kristine Utsi (JSL) oaččui virgelobi dii. 13:30. Son ii lean mielde meannudeamen 
dán ášši.  
 
Jođiheaddji ovddidii mearrádusevttohusa. 
Mearrádusevttohus dohkkehuvvui ovttajienalaččat.  
   
Cealkámuš, ovttajien:                           

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1, vedtar kommunestyret Kommunal 
planstrategi 2020-2023, forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn 13.11.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAKSPROTOKOLL I HOVEDUTVALG FOR KULTUR, NÆRING OG 
TEKNISK - 03.12.2020  
 
 

Meannudeapmi:  

Lávdegotti oktasaš evttohus Mikkel Ailo Gaup (BB) bokte:  
 
Kommuneplan for Márkan fremskyndes til 2022  
 
Lávdegotti oktasaš evttohus dohkkehuvvui ovttajienalaččat.  
 
Jođiheaddji ovddidii mearrádusevttohusa. 
Mearrádusevttohus dohkkehuvvui ovttajienalaččat.  

Cealkámuš, ovttajien.:  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1, vedtar kommunestyret Kommunal 
planstrategi 2020-2023, forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn 13.11.2020. 
 
Kommuneplan for Márkan fremskyndes til 2022  
 

  



SAKSPROTOKOLL I FORMANNSKAPETS INNSTILLINGSMØTE 
- 08.12.2020  
 
 
Formannskapets behandling:  

Ordfører fremmet forslag til vedtak.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
  

Formannskapets innstiling, enst.:  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1, vedtar kommunestyret Kommunal 
planstrategi 2020-2023, forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn 13.11.2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET - 17.12.2020  
 
 
Kommunestyrets behandling:                   

Forslag fra ordfører Hans Isak Olsen (GDL):  
 

Eldreplan «Lev hele livet» tilføres lista over prioriterte planoppgaver. Planen skal 
forelegges kommunestyret for vedtak i 2022.  
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre kommunal planstrategi i tråd med 
kommunestyrets vedtak.  
 
Forslag fra ordfører Hans Isak Olsen (GDL) ble enstemmig vedtatt.  
 
Ordfører fremmet formannskapets innstilling med den vedtatte endringen til vedtak.  
Formannskapets innstilling med den vedtatte endringen ble enstemmig vedtatt.  
 
   
Kommunestyrets vedtak, enst.:                           

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1, vedtar kommunestyret Kommunal 
planstrategi 2020-2023, forslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn 13.11.2020. 
 
Eldreplan «Lev hele livet» tilføres lista over prioriterte planoppgaver. Planen skal 
forelegges kommunestyret for vedtak i 2022.  
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å endre kommunal planstrategi i tråd med 
kommunestyrets vedtak.  
 


