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uttalelse tll oppstart av arbe¡d med kommuneplanens samfunnsdel 2020-
2432 og høring av planstrategi for Steigen kommune

Statens vegvesen viser til deres brev datert 12.09.2019.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),

Statl ige planretn¡ n gslinjer for samordnet boli g -, areal- og tran sportplanleg ging,
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av
fylkesveg på vegne av folkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport.

Steigen kommune har vedtatt å starte opp arbeid med kommuneplanens samfunnsdel, der
planprogrammet for kommuneplanen og planstrateg¡er for neste kommunestyreperiode er
utarbeidet som et felles dokument. Den kommunale planstrategien er en plan for
planleggingen i kommunen.

Steigen kommune har utarbeidet en grei og oversiktlig planstrategi som beskriver den videre
planleggingen og planbehovet i Steigen. Vi har ingen merknader til oppstarten av dette
planarbeidet eller til selve planstrategien.

Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland
Med hilsen

lvar Heggli

fung. seksjonsleder Jørn Ø Olsen
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Uttalelse til planstrateg¡ for Steigen kommune - Kommuneplanens
samfunnsdel 2020 - 2032

Vi viser til høring av planstrategi (samfunnsdel) for Steigen kommune, Forsvarsbygg gir høringssvar til
denne t¡rye saker for å ivareta forsvarssektoren sine arealbruksinteresser. Utgangspunktet vil alltid være
at Forsvarets faste tilstedeværelse har bakgrunn i en nasjonal avgjørelse om lokalisering, og at den
militære virksomheten som dermed er tiltenkt å være på stedet må kunne videreføres optimalt.
Forsvarets aktivitet er avgrenset i Steigen kommune. HovedaktivÍteten er kn¡rttet til sþte- og øvingsfelt i
sjø:
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Forsvarets aktivitet er ikke nevnt i oppstart Vi ber om at kommunen foretar en vurdering av Forsvarets
interesser og arealbruksbehov i planprosessen, slik at arealbrukskonflikt kan unngås i annet planarbeid
etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder særlig i sjø, og vi viser her til vår arealplanveileder:

https ://www.fo rsvarsbygg.nolnoþubl i kasj oner/arealplanlegging/

Bjørn Bergesen

Leder arealplan
Eiendomsforvaltning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signerL
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STEIG EN KOM MU

Steigen

l{æringsforum

Steigen kommune

LEINESFJORD
til:

Deres saksnr . 19 | 420-6 PUD/GS

15. oktober 2019

HøRINGSUTTAIEISE:

PIjNSTRATEGI FOR STEIGEN KOMMUNE MED PUNPROGRAM FOR TOMMUNEPTANENS

SAMFUNNSDELaOaO.aO3¿. METDING AV OPPSTART OG OFFENTTIG ETTERSYN

Vi viser til brev av L2.9.2OL9 om planoppstart vedlagt høringsutkast til planstrategi.

Steigen Næringsforum víl herved uttale følgende:

Vi ser positivt på intensjonen om at politisk styr¡ng i større grad skal skje gjennom plan og delegering.
(utkastets side 4). Vi registrerer at man víl forankre revidert strategisk kommuneplan til å være
styrende for politiske vedtak, eller for utviklingen i samfunnet eller organisasjonen Steigen
kommune. Dette mener vi víl kunne bidra til økt forutsigbarhet, noe som er viktig for næringslivet.
(utkastets side 5).

Under avsnitt 6.2. <Næringsutvikling> på utkastets side 9 mener vi at kommunens framtidige rolle
som tilrettelegger for næringsutvikling er beskrevet unØdvendig defensiv, hvis formuleringen
<Framover må vi derfor forvente at kommunen i mindre grad vil kunne holde en slik aktiv rolle> er
ment å ha generell betydning.

Deramot finner vi at beskrivelsene i fortsettelsen under delavsnittet <Utfordringen på side 10 i større
grad bygger opp til plan om å tilrettelegge for utvikling av både etablerte og nye næringer.

Det er behov for å få på plass en helhetlig delplan for en voksende opplevelses- og besøksnæring
(turisme og reiseliv), som både ivaretar vekstpotensialet og sorn legger til rette for en bærekraftig
utvikl¡ng.

Vi ser et sterkt behov for at kommunen får på plass et dedikert næringsapparat / <næringssjefr så

snart som mulig.

V¡ støtter behovet for nye hovedplaner for vann og avløp (utkastets side 11), som kan være styrende
for å sikre næringslivet og innbyggerne forskriftsmessig og driftssikker tilgang, enten det gjelder
kommunale eller private vann- og avl6ps¿nlsgg,

Boligsosial plan bør etter vårt skjønn også belyse hvordan kommunen vil påvirke tilfrigivelse og

utbygging av private tomter og arealer, for å stimulere og legge t¡l rette for bosetting i hele

kommunen. (utkast side 11).

Vi foreslår at strategisk plan gir føringer til å se kultur som en synergi til næringsutvikling, og

omvendt, og vurdere hvordan former for samhandling mellom kunst- og kulturutvikling og

næringsutvikling kan bidra til gjensidig styrking og vekst. {utkast side 13).

Org.nr. 994444212 Konto nummer4509 27 37522
Postadr.: Steigen Næringsforum, v/styreleder Åshild Movik, Nordskotveie n 220,8283 Leinesfiord
Epost: info@stei¡enforum. no eller aashild.movik@hotmail.com
Mobil telefon 913 45 323 

ì



$eigen
l{æringsforum

Side 2.

Vi ser positivt på at det legges opp til rullering av strategisk næringsplan i 2020 og at det legges opp
til utarbeidelse av ny strateg¡plan for turisme ¡ 2020. Viforeslår imidlertid at planen benevnes
<Strategiplan for reiselivet opplevelses- og besøksnæringenr. Det vil etter värt skjønn fange bredere
og mer framtidsrettet enn (turismeD.

Som nevnt foran stottêr v¡ prioriteringen om ny hovedplan for vann og avløp, men skulle gjeme ha
sett at planene kunne utarbeides tldligere enn2O2U2O22.

Forúvrig har vi ingen kommentarer til delplanstrategien (utkast side 17).

Vi ønsker Steigen kommune lykke til med den videre planprosessen.

Med vennlig hilsen

STErcEN Í{ÆRINGSFORUM

Åshild Movik

styreleder

Org.nr.9944442l2 Konto nummer4509 27 3L522
Postadr.: Steigen Næringsforum, v/styreleder Åshild Movik, Nnrrlskotveie n 220,8283 Leinesfjord
Epost: info@stþieenforum.no eller aashild.movik@hotmail.com l

Mobiltelefon 913 45 323 ,!i
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Uttalelse - Planstrategi for Steigen kommune med planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032

Nordland folkeskommune viser til oversendte høringsutkast fra Steigen kommune d.12.09.2019
Mottatt til saksbehandling 19.09.2019. Høringsfrist er 24.1O.2019.

Formålet med kommunal planstrategi er å synligjøre hvilke planoppgaver kommunen skal starte
opp og hvilke planer som skal videreføres. Kommunal planstrategi er således et verktøy for å
prioritere planarbeid i kommunestyreperioden. Kommunen skal gjennom planstrategien ta stilling til
om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Kommunen har etter plan- og bygningslovens
(pbl) S 10-1 plikt til å vedta en kommunal planstrategi senest ett år efter at nytt kommunestyre er
konstituert. Det er likevel et poeng at kommunal planstrategi vedtas tidlig i planperioden, da denne
er politikernes styringsverktøy for perioden.

Kommunal planstrategi skal sette fokus på de planbehov og de planoppgaver kommunen bør
starte opp eller videreføîe, og omfatter kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av
kommunesamfunnet.

Kommunal planstrategi er ikke en plan, og er derfor heller ikke en arena for å vedta mål og
strategier. Kommunen bør ínnhente relevant kunnskap fra statlige og regionale organer og
kommuner. Arbeidet kan i stor grad foretas administrativt, men må ha politisk forankring og
medvirkning. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før
kommunestyrets behandling. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi.

Planstrategi og planprogram kan samordnes dersom det er klart at kommunen vil revidere
kommuneplan. Arbeidet med planprogrammet må da tilpasses den kommunale planstrategien.
Dersom samfunnsdel og kommuneplanens arealdel skal utarbeides/revideres samtidig, bør det
utarbeides et samlet planprogram.

Både de statlige sektororgan og de interne kommunale faglige avdelingene må gis anledning til å
komme med innspill til planprogrammet, slik at viktige planoppgaver og aktuelle utredningsbehov
kan fanges opp og bli vurdert tidlig i planprosessen. Dette vil bidra til å avklare hvilke planoppgaver
som prioriteres, minske risikoen for å bruke planressurser til planer som ikke lar seg gjennornføre
ogÍøre til økt forpliktende deltagelse tidlig i planprosessene.

Nasjonale forventninger til kommunal planlegging gir gode føringer for planleggingen, i medhold av
S 6-1 a plan- og bygningsloven.

Adresse Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Tlf.: 75 65 03 00
E-post: post@nfk.no Naring og regional utviklíng

Tim Christian Moseng
Tlf: 75 65 03 10

Løpenr Såksb€h.
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Besøksadresse Prinsensgate''l00



Nærino_oo reoional utviklinq
Det er svært posltlvt at Stelgen kommune får vedtatt kommunal planstrategi tidlig i den nye
kommunestyreperioden. Dette setter politikerne istand til å utøve sin politikk i hele perioden.
Steigen kommune har valgt å samordne kommunal planstrategi og planprogram, noe som er både
tidsbesparende og et godt grep.

Steigen kommune går inn for en full revidering av samfunnsdelen, men har nylig vedtatt arealdel.
Det må derfor tas høyde for at overordna arealpolitiske føringer også kommer tydelig frem i den
nye samfunnsdelen, slik at planene samstemmes og utfyller hverandre. En moderne samfunnsdel
skal være langsiktig, men må ta høyde for hyppigere rullering i et samfunn i endring. Dette for å
kunne være oppdatert og et mer strategisk redskap. En rullering hvert tierde år iforbindelse med
rullering av planstrategien anbefales fremover. På denne måten øker en realisme og oversikten i

ressurstilgangen i planleggingen.

Det er veldig positivt at planstrategien tydeliggjør mulighetene i ny kommunelov, med hensyn til at
økonomiplanen kan inngå eller uþjøre kommuneplanens handlingsdel. Det vises her til planfaglig
råd: httos://www.ks.no/faqomrader/samfunnsutviklino/samfunnolanleoginq/olanfaqliq-rad-
samfu n nsdelen-som-oolitisk-stvrinosverktovl

Planstrategien ivaretar overordna føringer. Et utvalg fra FNs 17 bærekraftmàl bør kunne være et
utgangspunkt for påfølgende planprosess for samfunnsdelen. I tillegg kan det være en fordel også
inkludere Meld. St. 18 (2016-20171 Berekrafrige byar og sferke distrikt.

Dokumentet gir en grei oversikt over utviklingstrekk og utfordringer for Steigen kommune.

Både nasjonale og regionale myndigheter legger stor vekt på at kommunene i sin næringspolitikk
skal tilrettelegge for utvikling av akvakulturnæringen innenfor bærekraftige rammer.
I Salten og ellers i Nordland opererer en rekke selskaper med fokus innenfor akvakultur og eksport
av sjømat. Steigen kommune bør iforbindelse med sitt kommuneplanarbeid aktivt involvere
relevante aktører med sikte på utvikling av akvakultur- og sjømatnæringen.

For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i S 4-1. Planprogrammet skal
gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for
medvirkning, spesiell i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke Altg¡n-qtive¡'som vil
bli vurdert og behovet for utredninger. Arbeidet eller vurdering av alternativer kan også inngå som
del av foreliggende prosess. Planprogrammet beskrevet i dokumentet er kortfattet og tydelig.

Framdriftsplanen for planprosessen virker gjennomtenkt og realistisk. Medvirkning i form av
folkemøter er dog ikke alltid like vellykket. Dst bør i tillegg vurderes bruk av moderne
komm u n ikasjons plattforme r,

Plan oq miliø
Det er positivt at det grønne skifte og klimatilpqsning løftes frem som et prioritert tema i arbeidet
med kommuneplanens samfunnsdel. Vi ser at kommunen ikke legger opp til revisjon av
kommuneplanens arealdel i perioden. Dette med bakgrunn i at planen er forholdsvis ny og
kommunens ressurssituasjon. Det er imidlertid positivt at kommunen skalgå gjennom og
oppdatere gamle reguleringsplaner.

Det er i stor grad gjennom arealbruken at kommunen kan følge opp en satsning på klima- og
energiplanlegging samt klimatilpasning. Vi anbefaler derfor at kommunen beskriver fremtidig
arealbehov og utarbeider en arealstrategi som kan gi føringer for arealbruken.

Arealbruken i kommunen skal være i tråd med ñTlkesplanens mål for arealforvaltningen:

2



Arealforualtningen i Nordland skal være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for
næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal skje pä grunnlag av kunnskap og
oppdate fte kommuneplaner.

Fyl kesplanens areal politiske retn ingsl injer omfatter følgende fem tema :

. By- og tettstedsutvikling
¡ Naturressurser, kulturminner og landskap
r Næringsutvikling
r Kystsonen
. Klima og klimatilpasning

Vi ber kommunen vurdere i hvilken grad de ulike temaene bør gi føringer for arealbruken uttrykt i
samfunnsdelen. Vi gjør samtidig oppmerksom på at fylkeskommunen har meldt oppstart av
revision av arealpolitikk for Nordland.

Klima- og klimatilpasning er et sektorovergripende hensyn som krever samarbeid og en helhetlig
strategisk tilnærming. Vi anbefaler derfor at kommunen søker samarbeid med de andre
kommunene i Salten i plan- oo klimanettverk. Det er i denne sammenhengen mulig å få støtte
gjennom klimasats, slik som Salten Klimanettverk fikk ¡ 2018. Fylkeskommunen bidrar gjerne til
tilrettelegging og gjennomføring av møter.

Viviserfor øvrig til statlige planretningslinjerfor klima- oo enerqiolanlegoinq ogklimatilpasnino
som blant annet gir føringer for innholdet i planer som behandler klima- og energispørsmål og krav
til planprosess og beslutningsgrunnlag.

Folkehelse
Samfunns- og arealplanlegging legger vilkår for helsetilstanden i ulike grupper i befolkningen. God
planlegging styrker folkehelsen gjennom å fremme faktorer som virker positivt på helse og
livskvalitet, bidra til en mer rettferdig sosialfordeling av faktorer som påvirker helsen, og beskytte
mot risikofaktorer.

Folkehelseloven pålegger kommunene å ha oversikt over helsetilstand og positive og negative
påvirkningsfaktorer for helse. Oversikten skal være skriftlig og inngå som grunnlag for arbeidet
med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i

planskategien (folkehelseloven S 5 og 6). Oversiktsdokumentet skal omfatte opplysninger om og
vurderinger av: a) befolkningssammensetning, b) oppvekst- og levekårsforhold, c) ffsísk, biologisk,
kjemisk og sosialt miljø, d) skader og ulykker, e) helserelatert atferd og f) helsetilstand
(folkehelseforskriften $ 3). For mer informasjon, se Helsedirekloratets veileder til oversiktsarbeidet:
https://helsedirektoratet.no/ListslPublikasjoner/Attachments/50/God-oversikt-en-forutsetning-
forgod-folkehelse-lS-2110.pdf. Lenker til verktøy i oversiktsarbeidet er tilgjengelig på

f,lkeskommunens nettsider: httos://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/oversikt-folkehelse/verktov-
ioversiktsarbeideU .

For veiledningsmateriell knyttet tilfolkehelse og kommunalplanlegging, se Kommunetorget
trttp:/¡vww.Xommunetorc ), Læringsportalfor regional og lokal
planlegging (htto://helomolan.no/ ), Helsedirektoratets veiledningsside om systematisk
folkehelsearbeid (httos:/lhelsedirektoratet.no/folkehelseifolkehelsearbeid-i-
kommunen/svstematiskfolkehelsearbeid ), samt erfaringer fra prosjekt om
helsekonsekvensvurderinger (http://ostfoldhelsa.no/resultater-fra-erfarinqsfolket-forelisqer/ ). Det
vises også til Regional folkehelseplan Nordland (2018-2025) som ble vedtatt av folkestinget i

desember 2017
(https://www.nfk.nolinnsvn.asox?response=iournalpost detalier&iournalpostid=Z017077765&scrio
0/o20turi=/innsvn.aspx&skin=infolink&Mid 1 = 1 56 1 5& )
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Samferdsel
Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av
all kollektivtrafÏkk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele fylket. Trafikksikkerhet for alle
reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort fokus. I tillegg er lokalisering av nye boligfelt og
andre byggeprosjekt, i forhold til rutetraseer og transportkonidorer et viktig saksfelt.
Havneutbygginger og havnestruktur i kommunen, også sett i sammenheng med nabokommunenes
tilbud, er også av stor viktighet innenfor vårt ansvarsområde.

Høringsdokumentet nevner at godt utbygd infrastruktur kan væ¡e avgjørende for nyetableringer,
men også for å holde oppe eller beholde næringsliv og bosetting. I tillegg poengteres at det er
viktig med god kommunikasjon mellom bygdene innad i kommunen, og tilog fra kommunen.
Det er viktig da at effektiv, miljøvennlig og helsefremmende persontransport vektlegges.

Samferdselsavdelinga har hatt ansvaret for utarbeidelsen av handlingsprogram for
kollektivtransport under Transportplan Nordland. Det vil de neste årene gjennomføres en grundig
gjennomgang av kollektivtilbudet i hele fylket for å se om eksisterende løsninger kan forbedres
eller bør endres. I denne prosessen legger Samferdselsavdelinga opp til samarbeid med
kommunene /regionene.

Under Transportplan Nordland er det også utarbeidet og vedtatt handlingsprogram for aktiv
transport, intermodale godstransporter samt fylkesveger og fflkesvegfergesamband. Disse kan
lastes ned fra X'eill llyperkoblingsreferansen er ugyldig. - Fylkestingsak 097/13.

Mye av ansvaret for både transportinfrastruktur og transporttilbud er plassert i andre
forvaltningsnivå enn kommunen. Vi vil likevel understreke at kommunale myndigheter også har en
rolle og et ansvar i planlegging og utvikling av ett best mulig kollektivtilbud for kommunens
innbyggere. Det er derfor viktig at kommunen legger nasjonale og regionale planer til grunn for
kommunale prosesser, og at arbeidet er basert på dialog med fylkeskommunen.

Veien videre
Nordland fylkeskommune ser positivt på innholdet og føringer i foreliggende forslag til kommunal
planstrategi med planprogram. Det er ønskelig at kommentarene over blir vurdert. Med dette
ønskes Steigen kommune lykke til videre med planarbeidet /planprosessen.

Med vennlig hilsen

Hanne Østerdal
nærings- og utviklingssjef

Tim Christian Moseng
saksbehandler

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:
Steigen kommune
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Betraktninger fra Lev i Steigen

Lev iSteigen:
- ersamfunnsutvikling.
- presenterer Steigen ut som en attraktiv plass å leve i, flytte til og oppleve som turist.
- formidler kultur til tilflyttere, turister og ikke minst fastboende som forebygging av

fraflytting. Kultur gir bolyst og bl¡-værende-lyst.
- hjelper grendene, som er avhengige av kultur som er god, var¡ert, godt formidlet og

lett tilgjengelig.
- er ofte brukt som turistinformasjon i mangel på andre alternativer i kommunen.

Kulturfeltet i Steigen er ikke dekket og forankret i administrasjonen, og Ste¡gen går dermed
direkte glipp av midler til drift og formidling av kultur.

Steigen bør ha en overordnet kulturplan. lden bør idretç kulturminner, tur¡sme, folkehelse,
bibliotek, Lev i Steigen, Allhuset, kultursal, friluftsliv og det frívillige lagsliv være underlagt.
Dette vil samle kulturen og kunne gi langsiktig strategisk oversikt og utvikling, noe som er
svært v¡kt¡g for å leve godt og lenge i Steigen.

Steigen har mangfoldet, folkene, engasjementet, kunstformene, kunnskapen og ikke minst
dugnadsånden. Men bindeleddet mellom fylket og lags-l¡vet finnes ikke i Steigen.
Kommunen har ikke en tydelig representant som koordinerer, forankrer og besørger kultur i

Steigen. Midler fra fylket til kulturlivet í Steigen blir da vanskeligere å få tak i for frivillig og
organisert kultur. Dette fører til at det faller et tyngre arbeid på hver enkelt organisasjon å

sØke midler og stØtte til sine spesifikke aktiviteter. Det utløser sjelden de store summene og
er prisgitt ildsjeler med kompetanse på byråkrati og søkeprosesser.

Et rikt og godt stimulert kulturliv er avgjØrende ijobben med å forhindre fraflytting.
Punktene over er derfor svært vikt¡g å få inn i planprogrammet og kommuneplanens
sa mfu n nsde I 2O2O-2O32.

MVH
Espen Hjertaas
Prosjektleder i Lev i Steigen
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Uttalelse til planstrategi for Steigen kommune med planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel2A2O-2032 - Melding av oppstart og
offentlig ettersyn

Vi mottok brev fra dere 16.09.2019

Vår uttalelse påpeker hensyn som bør tas i planlegginga for å sikre det samiske naturgrunnlaget
saml problemstillinger og veiledere som er aktuell for dette. Steigen kommune befinner seg i

samisk tradisjonelt område. Sametinget foruenter at planleggingen legger til rette for at det
sarnrske natur og kulturgrunnlagef slkres.

Sikring av det samiske natur og kulturgrunnlaget i planlegginga
Vi minner om at kommunal planlegging skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur,
næringsutvikling og samfunnsliv jamfør PBL $ 3-1. Det bør konkretiseres i planstrategien og
samfunnsplanen hvordan kommunen vil sikre naturgrunnlaget for samisk kultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv. Status, potensial og konsekvenser for det samiske i

kommunen bør fremkomme. Dette kan omhandle samisk næring, språk, kulturminner eller
andre sider ved samfunnet som kan være avgjørende for utviklinga av det samiske fremover.
Her vil vi vise til Sametingets planveileder som verktøy. Sametingest planveileder finner dere

her: https:l/www.sametinget.no/Politikk/Saker-og-dokumenter?subsection=673
Samt nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som også viser til samiske
hensyn som reindrift og kulturminner. Det bør henvises til dette i deres plandokument for
planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel.

Vi registerer at strategisk plan for oppvekst skal prioriteres i samfunnsplanen .l dette arbeidet
bør kommunenen gjøre en kartlegging av sfafus, utfordrínger og muligheter for à styrke samr.sk
sprâk og kultur i oppvekstsektoren.

Sametinget mener at kommunen vil ha fordel av å tilstrebe seg en tidlig og god dialog med
reindrifta i planspørsmå|, ikke minst fordi de er brukere av store areal i kommunen. Det bør
vises til i plandokumentene at reindrifta og andre samiske arealinteresser skal medvirke i
kommunale plansaker og sikres arealer. Slik at det samiske natur og kulturgrunnlaget sikres i

planlegginga. Jamlør plan og bygningslovens $ 3-1, c hvor lovkommentaren også understreker
at det skal utredes for reindrift på distriktsnivå i plansaker der reindriften berøres. Nasjonale
forventninger til kommunal planlegging QA19) viser også til at arealene til reindriften skal sikres
iplenleggingen.

I Steigen kommune er det samiske kulturminner og stort potensiale for videre funn. Det er viktig
å synliggjøre historiske kulturminner og potensiale for dette i kommunens i samfunnsdel. Dette
kan vise til Steigen sin identitet og tilknytning til det samiske. Det er positivt at kommunen skal
lage kulturminneplan i 2021 som vist til i planstaralegien, dette kan gi et godt verktøy for videre
planlegging og for å sikre og formidle samiske kulturminner. Sametinget vil som delegert
rnyndighet for samiske kulturminner kunne være behjelpelig med dette planarbeidet.
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Aktuelle problemstillingerfor kartlegging av det samiske i kommuneplanarbeid:
- kartlegge utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske befolkningen i kommunen,
-kartlegge utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer i kommunen som reindrift,
{ordfiske og utmarksnæringer itillegg til landbruket
- gjøre en vurdering av status, muligheter og utfordringer i forhold til samisk språk og kultur i

barnehage og skole
- undersøke om det finnes behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å ivareta og styrke
den samiske identiteten hos bam og voksne
-ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskap og forståelser på lik linje med
forskningsbasert kunnskap vurdere om der er behov for å utrede folkehelseutfordringer blant
den samiske befolkningen

Vi ønsker Steigen Kommune lykke til med det videre planarbeidet og ber dere ta kontakt om det
er spørsmål til vår uttalelse.

Vanudagáj/Med hilsen

Sten Olav Heahttá
fágajodiheaddji/fagleder

Dât tjála le eleHrâvnálalþI dâhkkidunþ vuollâjtjálek sâddldurá.l
Dette dokumontet er elektrcnls( gpdkjent og sendes uten signatur.

Girje vuosstrijvállde / Hovedmottaker:

Steþen Kommune Rådhusêt

Silje Hovdenak
sen ionáddeadd i/sen ionådg iver

8283 LEINESFJORD
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Dirrktoratet for mineralforvattnlng
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Uttalelse til melding om oppstart og offentlig ettemyn av
planstrategi for Steigen kommune med planprogram for
kommuneplanens samfunnsdel 2020-2035

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren forSvalbard (DMF}vísertil
ovennevntesak, datert 12. septembe r2OI9.

DMF erstatenssentralefagmyndighetvedforvaltningogutnytt¡ngavmineralske
ressurser, ogskal bidra tilstØrst muligsamletverdiskaping basert på en forsvarligog
bærekraftig utvinningogbearbeidíngav míneraler. Viforvalterlovom erverv og
utvinning av mineralske ressurser(mínerallwen), oghar itilleggetsærligansvarforat
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

Sentrale mål i mineralfonaltningen erå sikre tilgângen til mineralressursene iframtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukkerframt¡dig
utnyttelse.

Om planen
Steigen kommunestyre vedtok den 30. april 2OL9 à starte opp arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel. Planoppstart omfatterforslagtil planstrategi og

forslagtil planprogram for samf unnsdelen.

Viktige føri nger for mineralressurse r I planarbeldet
I Nasjonale forventningertil regionalog kommunal planlegging 2079-2023, vedtatt ved
kongeligresolusjon 14. mai 2019 heterdetat Norge harviktige mineralressursersom
kan gi grunnlagfor verdiskapingog arbeidsplasser. Regional og kommunal planlegging

er et viktigverktøyfor å sikre tilgjengelighet til mineralforekomstersom kan være
aktuelle framtidige uttak, samtidig som miljø- og samf unnshensyn ivaretas.
Mineraluttak har langtidshorisont, og det er behovforstørre forutsigbarhet knyttet til
i nvesteringer, uttak og oppryddi ng.

Uttak av byggeråstoffer(pukk, grus, sand) til bygge- oganleggsformål med korte
transportavstanderog reduserte klimagassutslipp, erviktig. God arealplanlegging kan
bidra til dette. I tillegg er det viktig at mineralske masseravgod kvalitetgjenvinnes
som byggeråstoffer, derdette ermulig. Dettekan redusere presset på bynære grus- og
pukkressurserog behovetfor massetransport. En helhetlig vurdering av
massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddelforå avklare
dette.
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Regie ri n gens forventl inse(
Fylkeskommunene og kommunenesikrerviktige mineralforekomster is¡ne planerog
avveier utvin ning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Tilgangen til, og
lagringav, byggeråstofferses i et regionalt perspektiv.

Salte nstrategie r 201G20ãl
Steigen komrnune eren del av en strategiplan for kommunene i Salten. Formålet med
planen erå fremme bærekraftig vekstog utvikling tildet besteforalle som borog
virkeriSalten. Saltenstrategien pekerpåat Salten harstorenaturressurserogser
muligheterforverdiskaping, eksempdvis mtp mineraler ogdel (grønne skiftetr.
Regíonrådetjobberogsåforå avdempe avstandsulemper, og være pådriverfor
utbygging avvegog bane. Det settes ogsåfokus på internasjonalisering inæringsliv og
Fauske som velfungere nde loglstlkk-knutepunkt.

Uttalelse fra DMF

Mineral ressurser i Steigen kommune
I følge Norgesgeologiske undersøkelse (NGU)I erdet peridag reg¡strert
14 forekomsteravgrus og pukkav lokal betydning, samten rekke registreringerav
mal mer, industrimineraler og naturstein. Fl ere av forekomste ne beskives med
potensialefor utvinning. I følge vår kartdatabase som viser bergrettigheterog
masseuttak2 harkommunen tr€ messeuttak i drift, hvorav alle tre produsererpukk
Massene beskrives av NGUtilå ha varierende kvalitet

DMF registrererat kommunen har avsattflere områderti I råstoffutvinning i
kommuneplanens arealdel, men vi menerdetmangler en samlet oversikt over
mineralressursene i kommunen.Vi spørderforom kommunen haren oversiktoverhr¡a
de tre nge r av byggeråstoff for å real ise re sine utbyggi npprosjekter og i nf rastruktur
innenforneste planperiode? Hartilgjengelige massertilfredsstillende kvalitet, oghvor
henter kommunen og byggenæringen byggeråstoff med egnet kvalitettilsine
byggeprosjekterfra? Har kommunen noen tankerom hvordan síkre gode
m i ne ralf orekomster for f remtiden ?

Bærekraft
PlanstrategienfremheverplanleggingsometviktigverktøyforåmØtede nasjonale
forventnlnger tll kommunalplanlegglng om å skape et bærekraftig samfunn.
Kommunen ønskerå gjøre dette gjennom blantanneten offensiv klimapolítikk ogen
forsvarlig ressursforvaltning. Videre fremhever planprogrammetflere tema med
relevans til bærekraftig mineralforr¡altning som viktige tema i kommuneplanarbeidet
her kan spesielt nevnes det grønne skiftet, klimatilpasning, nærirgssatsing og
kommunal ¡nfrastruktur. DMF ber derforkommunen om å forvalte sine
mineralressurser, da det ofte erøkonomisk gunstigogklimavennlig å benytte lokale
ressursei'mêd koñ transportavstand3. Planstrategien viserogså til at regjeringen har
bestemt at FNs bærekraftmål skalvære det politiskehovedsporet foråta tak i vår tids

tNGU's databaserovermineralressurser;hnps://www.nru.no/emne/kartinnsvn
2DMF kartover bergrettigheter og masseuttak; httgs://minit.dirmín.no/kart/f
¡ DMF Mineralstatistikk;
httos //dí rmi n.nols ites/defa ul t/fl l es/5106_di rmi n 2O18 ooos laL1809.pdf
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største utfordringer, ogat det derfor er viktigat bærekraftmålene bliren del av
grunnlaget for samf unns- og areal pl anlegginge n.

Strategisk næri ngsplan

Planstrategien peker på at strategisk næringsplan skal rulleres. Næringsplanens
oppgaverer bl.a. å forbedre rammebetingelsene for eksisterendevirksomheter, og
samtidig legge til rette fornye bedrifterogarbeidsplasser. Dette eri tråd med
nasjonale føringerfor mineralressurser og Saltenstrategier 2016-2020.

DMF menerdet erviktig at kommunen tar inn mineralressurser som tema i denne
planen. Lokale mineralressursergirgrunnlagforverdiskaping, arbeidsplaser, og
tilgangtil byggeråstoff. Strategien fremheverogså atfor å nå målsetningene erdet
viktigmed etgodtog gjensidigsamarbeid mellom kommunen ogprivatevirksomlreter.
Synliggjøring av mineralressurser i næringsplan og samfunnsdel, og konkrete tiltak ¡

kommuneplarpns arealdel, vilstimulere oggiforuts¡gbarhettil mineralnæringen.
Lokalisering ogavgrensning avformålvedrørende råstoffutvinning børskje idialog
med næringen. En slikdialogvil gi kunnskap om markedsgrunnlagog ofte gí mer
detaljert informasjon om ressursenes egnethetog utbredelse.

Massehåndterins
DMF oppfordrertil at planprogrammet også utarbeider mål knyttettil håndtering av
overskuddsmasserfra utbyggingsprosjekt, da utnyttelsesgrad, gjenvinningog lagring av

overskuddsmassereren del av en helhetlig og bærekraftig mineralforvaltning,jfr.
Nasjonale forventnínger og DMF mineralstatistíkk. Mål og handlingsplanerbørha
fokus på;

¡ mulígheterogbegrensningerknyttettil gjenbrukavmasser
r (korte)transportavstander
r oversikt overlagringsplasser og deponier med beskrivelse

av type masser som lagres, om massene kan utnyttes og hva de kan brukes til
. formålstjenlig lagring av ulike typer masser med tanke på framtidig utnyttelse

Kunnskapsgrunnlag
DMF berSteigen kommune om å bygge et kunnskapsgrunnlagfor å imøtekomme
nasjonale forventninger, Saltenstrategier, den kommunale planstrategiens mål om
bærekraftig ressursforvaltning og kommunens mål forstrategisk næringçlan. For å

skape etgodt og omforent grunnlag for ressursforvaltningen og mineralressursersom
næringsgrunnlag, anbefalervi at kommunen samkjører planleggingen av
mineralressurserisamfunnsdel ogsenere areal delmed strategisk næringsplan og
Saltenstrategien. Dette vil også løfte forvaltningen opp på regionalt nivå, noe som er
formål stjen l¡g i forvaltn i nge n av m i ne ralressurser.

For nærmere informasjon om mineralloræn med tílhørende forskrifter, se

hjemmesiden vårpå www.dirmin.no. Herfinnerdu også vår digitale kartløsning, som
er et nyttigverktøyforoppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheterm.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.
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Vennlig hilsen

lne Cecilie MorkOlsen
seniorrådgiver

Motta kere:

Steigen kommune

Kopi til:

Dokumentet er elektronlsk slgnert og har derfor lkke hûndskrcvne s¡gnaturct
Saksbeha ndl er: Ash¡ ld crønl ien Østmoe

Àshild Grønlien Østmoe
seniorrådgiver

8283 LEINESFJORDRå d huset
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i';- j\7 STEIGEN KOMMUN E

Storgt. 38, Boks 103, 8001 Bodø
Telefon: 75 54 407A
Telefax: 75 54 40 7l
E-post: nordland@fi skarlaget.no
No 938 275 696

Steigen kommune

Bodø, 24.10.2019
Ark. 191228-2-601.2/EK

HøRING PLANSTRATEGI MED PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLAI{ENS
SAMFUNNSDNL . UTTALELSE

Viser til høringsbrev datert, 12.9.2019 om planstrategi for Steigen kommune med forslag til
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel2020-2032. Høringsfrist er satt ti|24.10,2019.

Nordland Fylkes Fiskarlag er positiv til at kommunen har igangsatt dette arbeidet slik at en filr
avklart hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere og fastsatt utfordringer, mål og strategi
for den videre styring av kommunen.

Høringsdokumentet slår fast at Steigens næringsliv i hovedsak går godt. I kapittel 6.2. står det
at Det er slor aktivitet i sjøretta næringer, primært alankultur der Steigen nå har hele
verdikjeden etablert i kommunen. Det er investert mye i nye driftsbygninger i landbrulæt.
Tjenester rettet mot disse næringene går derþr også godt. Videre står det at For de
tradisjonelle fislæriene er det tilbalcegang i antall båter/lwoter, mye på grunn av dårlig
rebuttering.

Steigen er en middels stor fiskerikommune sammenlignet med andre nordlandskommuner og
Nordland Fylkes Fiskarlag mener detbør nevnes at Steigen i dag har 44 registrerte
yrkesfiskere og 30 fiskefartøy.Det er viktig at kommunen tilrettelegger slik at en beholder
disse fiskerne og det bør iverksettes et program for å motivere til en øh satsing på frskeri og
at en i større grad utnytter ressursene i området. Det er positivt at kommunen vil vurdere
mulige tiltak for rekruttering til primæmæringene, spesielt fiske.

Det er i Fiskeridirektoratets kartverktøy registrert tre fiskedhavner i Steigen; Helnessund,
Røssøy og Nordfold. Her er det også fiskemottak, i tillegg er det mottaksanlegget i Dyping.
Lokale mottaksstasjoner er avgjørende for frskeriene og det bør stimuleres til at dissE fortsatt
kan driftes.

I kapittel 7 vurderes det fremtidige planbehovet og det slås fast at kommuneplanens arealdel
for land og sjø er forholdsvis ny og kommunen ser ikke noe stort behov for en revidering av
planen. Dette er også ut fra en vurdering av kommunens plankapasitet og økonomiske
situasjon. I planstrategien hêter det også at Det kan i perioden oppstå et øktfokus på ølænde



arealbehovfor alwakulturnæring,en, men dagens kommuneplan lilretteleggerþrtsatlþr noen
nye lokaliteter. Det er agså unntal<svis mulig å behandle sølcnader om dispensasjonfra
lrommuneplanen hvis det þr eksempel kan begrunnes i ny tekrnlogi og hvís ulemper þr andre
interesser blir små. Det foreslås videre at framtidig arealbehov på land og sjø drøftes i
kommuneplanens samfi,¡nnsdel, slik at den kan være førende for neste revidering av
kommuneplanens arealdel.

Nordland Fylkes Fiskarlag er generelt skeptisk til at fremtidige akvakulturlokaliteter
planavklares giennom dispensasjonsadgangen. Det er enkle saksbehandlingsprosesser med
begrenset høring og involvering sammenlignet med arealplanprosesser, i tillegg til at
dispensasjoner vanskeliggiør en helhetlig forvaltning. Det er heller ingen kav i
dispensasjonsbestemmelsene i PBL til at tiltak som akvakultur skal konsekvensutredes. Vi ber
om at kommunen sikrer fiskernes ressursområder dersom det åpnes for behandling av
d ispensasjonssøknader.

Sjøområdene i Steigen kommune er attraktive for både lokale fiskere og fiskere fra andre
kommuner. Det er en forutsetning for fiskerinæringa at andre næringer og aktiviteter ikke går
på bekostning av hav- og fiordmiljø,ville fiskebestander eller driftsgrunnlaget og lønnsomhet
for fiskerne. Kommuncn bør i samarbcid mcd dc lokalc fiskcrnc forsøkcr ô lcggc arcnlmcssige
og andre forhold til rette slik at det blir mulig å fortsatt drive fiske i og utenfor
kommunegrensen.

Planstrategien legger til grunn at godt utbygd infrastruktur kan være avgjørende for
nyetableringer, men også for å beholde næringsliv og bosetting. Villfisk hansporteres fra
mottakene både med båt og bil, og sjømatnæringen i Steigen er avhengig av god infrastruktur.
Fersk fisk har begrenset holdbarhet og er avhengig av effektiv transport fra distriktene og
videre ut i markedene. Det bør jobbes videre for et optimalt transporttilbud av passasjerer og
gods i Steigen og godt vedlikeholdte veier.

Marin forsøpling er en stor utfordring for miljø og samfunn. For å hindre at søppel kommer på
avveie ber vi om at kommunen har fokus på og sikrer at det er gode og velfungerende
søppelhåndteringssystemer, både i havner, mottaksstasjoner og ellers.

Fiskeridirektoratet har nylig kunngiort utbetalinger fra Havbruksfondet til kommunene og

frlkeskommunene, og Steigen kommune vil motta et betydelig beløp. I denne sammenhengen
viser vi til vårt brev datert 23.05.19 til kommunene i Nordland og fylkeskommunen der
fiskarlaget oppfordrer kommunene til å bruke penger fra Havbruksfondet til å styrke
næringslivet, herunder fiskerinæringen. Brevet følger for ordens skyld vedlagt. Nordland
Fylkes Fiskarlag vi på nytt oppfordre Steigen kommune til å bruke deler av disse pengene til å
styrke fiskerinæringen.

For øvrig anbefales det at det underveis i planarbeidet tas kontakt med Steigen- og Hamarøy
Fiskarlag slik at fiskarlaget kan konsulteres og orienteres underveis i prosessen.

Med hilsen
NORDLAND FYLKES F'ISKARLAG

thôal,cff"d"^et^-
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Steinar Jonassen

Elisabeth Karlsen



Kopitil
Steigen og Hamarøy Fiskarlag
Nordland filkeskommune
Fiskeridirektoratet region Nordland
Fylkesmannen i Nordland
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Storgt.38, Boks 103, 8001 Bodø
Telefon: 75 54 4A70
E-posl nordland@fïskarlaget.no
No 938 275 696

Til
Kommunene i Nordland
Nordland Fylkeskommune

Bodø, den n.As.ß
Ark. t81257-2/548.4/SJ

TILDELING AV MIDLER F'RA HAVBRUKSF'ONDET - LOKAL BRUKAV
lVtrDLENE

Nordland Fylkes Fiskarlag viser til beslutning i Stortinget i 2015 om at det skal opprettes et
havbruksfond. Beslutningen gikk ut på at fra og med 201ó skal 80 prosent av inntektene fra
framtidig vekst i oppdreftsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor
(kommuner og fylkeskommuner). Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er at kommunene får
87,5 o/o og fflkeskommunene 12,5 o/o av det tilgjengelig beløpet.

Alle kommuner og frlkeskommuner, som i følge Akvakulturregisteret har klarerte lokaliteter
for oppdrett av laks, wret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene. Jo
høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert
med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som fordeles vil tilfalle dem. Det er
Fiskeridirektoratet som er ansvarlig for utbetalingene. Fordeling av midlene skjer med
bakgrunn i klarert lokalitetsbiomasse hvert år pr L september kl. 12.00. I oktober für
kommunene og fylkeskommunene utbetalt pengene.

Etter det vi har erfart bruker kommunene de tildelte midlene til ulike formål i lokalsamfunnet.
Hvordan Nordland Fylkeskommune bruker sine midler til kjenner en ikke til. Det er langt på
vei forståelig at kommunene som ofte sliter med å få budsjettene til å gå opp bruker pengene
til skoler, svømmebasseng, sykehjcm m.v. eller de går inn i det ordinære driftsbudsjettet.
Imidlertid er det også slik at den økende oppdrettsvirksomheten på kysten har en negativ
effekt i forhold til den tradisjonelle fiskerinæringen. Næringens rammebetingelser har dermed
blitt dårligere og det er mange eksempler på konflikter langs kysten mellom fiskeri og
oppdrett. Det nevnes arealkonflikter, miljømessige utfordringer fra den daglige driften og ikke
minst de negative konsekvensene som mangeårig bruk av avlusingsmidler har ført til. Særlig
mener vi at dette har gått ut over rekefisket i svært mange fiorder på hele kysten.

Mange kommuner har de siste årene opplevd en sterk tilbakegang i antallet aktive fiskefartøy
og fiskete. Denne utviklingen bør kommunene og Nordland Fylkeskommune være innstilt på
å stoppe. Med mindre det iverksettes tiltak for å snu utviklingen vil den hadisjonelle



fiskerinæringen om få år være svært liten i mange kommuner. Dette vil fti store negative
konsekvenser for mange kystsamfunn. Nordland Fylkes Fiskarlag kan ikke forctå annet enn at

dette er en utvikling som kommunene og fylkeskommunen ønsker å stanse.

På denne bakgrunn vil Nordland Fylkes Fiskarlag foreslå at kommunene avsetter en del av
tilskuddet fra Havbruksfondct til næringsrettede tiltak innenfor den tradisjonelle
liskcrinæringen både for å sikre rekruttering til yrket og for å styrke rammebetingelsene lokalt
for den eksisterende fiskerinæringen. Ekempler på det kan være å yte økonomisk og annen
bistand til yngre tiskere som ønsker å etablere seg med egetfartøy og at forholdene legges til
rette med sikte på at fiskeme skal fä en enklere hverdag. Mange steder er det også lokale
ressurser som er lite utnyttet og her ser en for seg at kommunene kan bidra til å ñ i gang
lokale fìskerier til beste for kommunens øvrige næringsliv som helt klart vil se ringvirkninger
av en økende fiskeriaktivitet.

Det samme gjelder Nordland Fylkeskommune som vi ber om å etablere ordninger som kan
bidra til å styrke fÏskerinæringen iNordland bl. a giennom rekrutteringsordninger,

I denne sammenhengen vil en oppfordre til at det tas kontakt med det lokale fiskarlaget i
kommuncn og / ciicr Nordiand Fyikcs Fiskariag for å ffi innspiii og cÍrøftc hvilkc tiitak dct cr
mest nødvendig å sette i verk og hva som kan sikre ikke minst at yngre {iskere både forblir i

fiskeryrket og at nye kan rekrutteres inn i yrket.

Med hilsen
NORDLAND FYLKES FISKARLAC

Steinar Jonassen
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NIVEs innspill - Varsel om oppstart - Planstrategi og planprogram for
Kom m u n eplanens samfunns del 202A-2032

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 13.09.2019.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal selctormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
gn¡nnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har fÌitt ansvar for å
bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann giennom kunnskap om avrenning i tettbebygde
strøk (urbanhydrologi) og veiledning til kommunal arealplanlegging.

Det er veldig bra at Steigen kommune i sitt videre planarbeid vil ha fokus på klimautfordringer, som er
beskrevet i <6.7 Klima og miljø> i forslaget til planstrategi/planprogram.

Overvann
NVE kan se at det kan være en utfordring med overvann i Steigen kommune. NVE viser blant annet til
<Klimaprofil Nordland> side 7: <<Episoder med kraftig nedbør ventes å øke vesentlig både i íntensitet og
hyppighet, og sorn nevnt i çvsnitt 1.2 om nedbør anbefoles det inntil videre et klimapåsløgpå minst 40 %
p'å regnsþll medvarighet under 3 limer. Utfordringene med overvannventes å bli større enn i dag, og
det er dedor viktig å ta hensyn til dette i overvannsplanleggingen...>>.

Under henvisning til <6.7 Klima og mi[o i forslaget, kan det evt. vurderes/utarbeides en

kommunedelplan for overvann, som fremmer ulike klimatilpasningstiltak og som kan implementeres i
en evt. ny hovedplan for vann og avløp.

Konklusjon
Steigen kommune ligger innenfor et område hvor det forventes både mer og mer intens nedbør. Det
anbefales derfor at kommunen tas hensyn til spesifikt overvannshåndtering i det videre planarbeidet
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NVE har ikke ytterligere merknader

Med hilseir

Knut Aune Hoseth

tegionsjef

Kopi til:

Fylkesmannen i Nordland

Ingrid JohannaVerbaan
seniorrÅdgiver

Dohnnentet sendes uten uderskrift. Det er godlçjent ì henhold til ínterne rutiner,
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Uttalelse til planstrateg¡ med planprogram - Komm
samfunnsdel 2020 -2A23 - Steigen kommune

Det vises til oversendelse av 12.09.2019 i forbindelse med høring av planstrategi og forslag til
planprogram for kommuneplanens samfu nnsdel.

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 har ñTlkeskommunene og
kommunene fått økt handlingsrom og større ansvar for å sikre nasjonale og vesentlige regionale
interesser i planlegging.

Det er også fastsatt at FNs bærekraftmål skal utgjøre en del av grunnlaget for samfunns- og
arealplanleggingen. Disse ser miljø, økonomi og sosial utvikling ísammenheng. Disse målene glelder
for alle land og skal fungere som et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling
gjennom å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører i â realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og
realisering av bærekraftmålene i Norge. For det første som ansvarlig planmyndighet. For det andre
som forvalter av velferdstjenester, sosiale og ffsiske infrastruktur som påvirker befolkningens
levekår og utviklingsmuligheter.

Den kommunale planstrategien er et overordnet planverktøy som skal gi politisk prioritering av
planinnsatsen og skal omhandle langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen som
samfun nsutvikler og kom munen som tjenesteleverand ør.

Planstrategiprosessen bør også bli en anledning for kommunestyrene til å diskutere om kommunen
har forutsetninger for å møte fremtidens utfordringer alene, eller om kommunen heller bør bygge
en større og sterkere kommune sammen med nabokommuner

Diskusjonen om utfordringene bør bygge på et mest mulig oppdatert kunnskapsgrunnlag og vi
legger derfor ved lenker til en del nyttige databaser som kommunen kan benytte i arbeidet med
kunnskapsgrun nlag og utfordringsbilde.
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Steigen er en mindre kystkommune med ca, 2500 innbyggere. Kommunen har hatt en
befolkningsnedgang på 15 % siste 20 år. En framskrivning av den demografiske uwiklingen viser at
andelen eldre i forhold til personer i arbeidsfør alder vil øke i befolkningen i årene fremover:

2019 2025 2t!¿0

2019
Il:lll

,,#åu

SAMLET

Figur 1. Utdrag Ny kommune>

SAMLET SÀMLÊÏ

Denne figuren viser antall personer i arbeidsfør alder i forhold til to ulike grupper av eldre i 2019,
2025 og 2040. Arbeidsfør alder er 20-66 år, mens de eldre aldersgruppene er 67 år og over. Dette vil
på sikt gi store utfordringer på pleie- og omsorgssiden hvor tjenestebehovet vil øke i årene
fremover.

Pleie og omsorg
Anslått framtidig tjenestebehov i årsverk per 100û innbyggere 20-66 år

2017 2025 2W
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Figur 2. Utdrag <Ny kommunet

Steigen kommune ble i 2018 meldt ut av ROBEK etter en systematisk jobb med økonomístyring og
gode inntekter fra Havbruksfondet. Netto driftsresultat ble snudd fra en negativ trend til positívt
(9,3%). Handlingsrommet er fortsatt lite med disposisjonsfond (1 %) og en høy gieldsgrad (98 96).

Generelt er små kommuner med små økonomier sårbare for uforutsette svingninger i utgiftene.

Fylkesmannen viser i tillegg til regjeringens Meld. St. 18 P016 - 2017) Meldlngtil Stortineet
Berekraftige byar og sterke distrikt som ble lagt fram 17 .A2.2017 .l meldingen introduserer
regjeringen mål for regional- og distriktspolitikken. Målet er regional balanse gjennom vekstkraft,
likeverdige levekår og bærekraftige regÍoner i hete iandet. Alle kommuner kan påvirke lokal
vekstkraft. Et variert boligmarked, tílgang på kommersielle tjenester og inkludering av tilflyttere er
viktige innsatsområder for å møte demografiske endringer.
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Den 18.10.2019 la Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger fram en ny melding om
framtidens distriktspolitikk Meld. 5t, 5 12!19-2020) Levende lokalsamfunn for frem!¡¡Len -
P.islriktsmeldingen

Regjeringen legger vekt på å sÇrke kommuneplanens samfunnsdel, slik at kommunene blir bedre i

stand til å løse sine oppgaver som samfunnsutvikler. Gjeldende samfunnsdel er vedtatt i 2006 og det
er besluttet å revidere den. Samfunnsdelen må være godt forankret, overordnet og samlende for
kommuneorganisasjonen. Den må peke ut en retning både for planleggingen og virksomheten i

sektorene, for arealplanleggingen og for økonomiplanen.

Vi ser at planstrategien ikke legger opp til revisjon av kommuneplanens arealdel. Samfunnsdelen bør
likevel inneholde en arealstrategi, jf. nasjonale forventninger til helhetlig planlegging (kap. 1, om
planleggíng som verktøy for helhetlig og bærekraftig utviklíng). Til grunn for dette bør det foreligge
et arealregnskap som kan sammenholdes med forventa behov framover. Dette innebærer at det bør
foreligge en oversikt over tilgjengelige utbyggingsmuligheter til ulike formål som sees i sammenheng
med forventet befolkningsuft¡kling fif. kap. 6 i rundsk!ivT-1492 - <Kommuneplonprosessen -
sa mÍu n nsdel en - ho ndl ì ngsd el ed.

Planlegging for reduserte utsllpp av klimagasscr og kllmetilpasning

Det går fram av planstrategien at klima- og energiplanen er fra 2009, ogat revisjon skal
giennomføres i forbindelse med utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel. Vi kan imidlertid
ikke se at dette er noe prioritert tema i oversikten over viktige tema i kommuneplanarbeidet, ut over
at klimatilpasning er særskilt nevnt her.

I henhold t¡l statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning skal dette
være tema i kommunenes overordnede planlegging, jf. retningslinjenes pkt 3. Det foreligger nå
forbedret statistikk og verktøy for beregning av kommunale utslipp og effekt av tiltak, inkludert
konsekvenser av arealbruksendrÍnger. Vi vil derfor oppfordre kommunen til at kunnskapsgrunnlaget
for samfunnsdelen oppdateres med en analyse som både viser utslipp fra ulíke sektorer i

kommunen, og klimafotavtrykket fra kommunens egen virksomhet. Dette vil være nødvendig som
grunnlag om kommunen skalfølge opp kravet som planretningslinjene stiller. Det går også bl.a. fram
av nasjonale forventninger at FN's bærekraftsmål skal ligge tilgrunn for samfunns- og
arealplanleggingen, og at planarbeidet skal bygge på oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Vi er kjent med at det er etablert et interkommunalt plan- og klimanettverk i Salten. Samarbeid om
kunnskapsgrunnlaget for klima- og energiplanlegginga bør vurderes i denne sammenhengen. Det er
bl.a. grunn til å forvente at kostnader knyttet kjøp av konsulenthjelp til å få utført analyse av
kommunalt klimafotavtrykk vil kunne reduseres på denne måten fif. www.klim¿kost.no ).

Landbruk og relndrlft

Nøsjonole og regionale føringer og möl
De nasjonale forventningene tll reglonal og kommunal planlegging peker på at et bærekraftig
velferdssamfunn er avhengig av at det skapes verdier og arbeidsplasser i hele landet. Regjeringen
vektlegger at kommunene legger t¡l rette for vekst i sysselsetting og produksjon i grønt og
bærekraftig næringsliv. Primærnæringene innenfor landbruket (Jordbruk, reindrift og skogbruk) er
sentrale her.



@ 5ide:4/8

Fra dagens regiering og Storting er det en tydelig holdning til at jordvernet skal vektlegges i større
grad enn tidligere. Nasjonaljordvernstrategi ble i 2015 vedtatt av Stortinget med klare forventninger
om å redusere omdisponering av dyrket jord og dyrkbar jord. Målet er at årl¡g omdisponering av

disse jordbruksressursene ikke skal overstige 4000 dekar. Strategien ble i forbindelse med
statsbudsjett for 2A19 oppdatert og viderefører i stor grad de samme forventingene, i tillegg til to
nye tiltak.

I slutten av 2018 sendte landbruks- og matminÌsteren ut et brev til ñTlkesmennene for å klargjøre
jordvern som nasjonal eller vesentlig regional interesse i kommunenes planlegging. Brevet viser
tydelig hvilke vurderingskriterier som er aktuelle når Fylkesmannen skal fremme innsigelser med
bakgrunn ijordvern.

For Nordland har Fylkesmannen fulgt opp de nasjonale målsettingene og vedtatt en <Strotegisk plan

for jordvern iNordldnd>. Denne planen beskriver hvordan forvaltningen, og særlig kommunene, skal

følge opp jordvernhensynet i arealplanleggingen. I vår strategiske plan har vi som mål at det ikke
skal omdisponeres mer enn 200 daa dyrka og 200 daa dyrkbar jord i Nordland per år. Helst bør årlig
omdisponering være lavere enn dette.

Jordbruk og skogbruk

For å nå sentrale og regionale mål forventer vi at kommunen gjør gode faglige vurderinger av
alternative arealer. Jordvern må også vektlegges i større grad enn tidligere i alle planprosesser for å
unngå unødvendig omdisponering.

Kommunene er den viktigste jordvernmyndigheten. Plan- og bygn¡ngsloven og jordloven, med blant
annet S 8 om driveplikt, er verktøy som kommunen kan bruke for å nå målet om å redusere tap av
matjord. Som lowerk kan de også bidra til langsiktige og forutsígbare rammevilkår for
landbruksnæringen. Vi anbefaler derfor at landbruket blir såpass konkret behandlet i

samfunnsdelen at planprogrammet sier noe om behovet for eventuelle utredninger. Dette omfatter
eventuelle jordvernutfordringer, landbruket sine langsiktige behov for produksjonsareal og om det
er spesielt tilrettelagt for utvikling av nye næringer innenfor landbruket.
Steigen kommune er en av de største jordbrukskommunene i Nordland. Steigen kommune sin

holdning til landbruket må synliggjøres som et sentralt tema i kommuneplanens samfunnsdel. Dette
har å gjøre med at denne delen fastsetter mål og strategier for utviklingen i kommunen, samtidig
som den legger politiske premisser for arealdelen.

I arbeidet bør kommunen se landbruksnæringen sin verdiog muligheter i sammenheng med
sysselsetting og bosetting, men også når det gjelder å opprettholde kulturlandskapet, det biologiske
mangfoldet og matproduksjon. Godt planarbeidet vil legge til rette for at landbruksnæringen har
gode og langsiktige rammevilkår slik at ví når nasjonale målsettinger om økt matproduksjon i takt
med befolkningsvekst.

Steigen kommune har et produktivt skogareal på ca. 130.000 dekar, hvorav skogreist areal utgjør ca.

43.000 dekar. Det skogreiste arealet består i hovedsak av norsk gran, som vokser godt med god

kvalitet. I dag kan ciet hogges ca. 20.000 mr åriig i Steigen kommune. i iiden fremover vii ciette øke til
60.000 mr årlig. Steigen er et område hvor eksport av skogsvirke i stor grad må utføres med båt. Noe
som krever kaianlegg med gode lagringsmuligheter. Likeledes vil det kreve at det offentlige veinettet
er av en standard som takler tømmervogntog24 meter lange og 60 tonn totalvekt. Skogen er en

viktig del av løsningen på klimautfordringene fremover, og representerer på f,lkesnivå et betydelig
karbonlager og opptak av COz.
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Reindrift
I følge regieringens veileder Reindrlft og planlegging etter plan og bygningsloven punkt 4.3.3 skal
komrnunen vurdere reindriftens rnulige innvirkning på kommunens samfunnsuwikling.
Kommuneplanens samfunnsdel er ett viktig dokument som legger føringer for framtidige
prioriteringer og strategier. Prioriteringer og strategier er nødvendig for å sikre arealgrunnlaget for
reindrift og reindriftas sameksistens med andre næringer, lokalt, regionalt og nasjonalt. Eksempler
her er at ressursgrunnlaget ikke skal forringes, og at kommunen legger til rette for næring og
industri som kan og vil bidra til at reindriften fortsatt kan eksistere i kommunen.
Samfunnsdelen kan ta for seg samspillet mellom ulike næringer, og hvordan kommunen kan være
en pådriver for god dialog og samhandling mellom ulike nærínger og interesser. I denne
sammenhengen kan det også være naturlig å omtale samhandling og dialog mellom landbruk og
reindrift, for å forebygge konflikter.

Gjennom kommuneplanens samfunnsdel kan kommunen lage arealpolitiske retningslinjer som
legger føringer for arealdisponeringer i arealdelen. Her bør reindrift inngå som et tema, hvor
kommunen tar stilling til hvordan viktige reindriftsinteresser skal tas hensyn til i planleggingen.
Reindrifta har stor betydning for samisk kultur og samfunnsliv, og har uvurderlig verdi som språk-,
kultur-, identitets- og næringsaktør i samiske områder. Kommunal planleggíng som ívaretar
reindrifta og bidrar tilvidereuWikling av reindriftsbasert virksomhet, vil være positivt for samisk
språk og kultur i kommunen.

Oppvekst og levekår for barn og unge

Vi finner det positívt at kommunen skal lage en oppvekstplan, jf. kap. 9 Plonstrotegi, der det går fram
et den skal inngå i kommuneplanens samfunnsdel. I den forbindelse bør kommunen vurdere å lage
en helhetlig oppvekstplan som ivaretar alle barn fra fødselen av, og som omfatter hele
utdanningsløpet - fr¿ barnehage til og med videregående opplæring. Den bør omfatte kulturskole og
fritidstilbud for barn og unge. I tillegg bør barnevernområde dekkes, samt kommunens tiltak mot
barnefattigdom. Her nevner dere selv at det er viktig med tverrfaglig oppfølgíng og tidlig innsats
spesielt for sårbare trupper.

Når man skal planlegge for og med barn og unge på ulike områder er det viktig å ha oppdatert
kunnskap om dem. Steigen kommune hargjennomførtUngdotoundersøkelse i2019, jf.
http://www.ungdata.no/Fylker-og-kommuner/Nordland/Steigen. Resultatene bør kommunen bruke
som en del av kunnskapsgrunnlaget i planleggingen.

Også svar fra Elevundersøkelsen, som ligger på https://skoleporten.udir.no/ og som årlig
$ennomføres for elever pâ7. og 10. klassetrinn, kan bli brukt som kunnskapsgrunnlag i

samfunnsplanlegginga. Undersøkelsen-forteller noe om hvordan elevene opplever skolen på ulike
områder.

Når det gjelder medvirkning, jf. kap,10.4, forstår vi det slik at intensjonen å få til medvlrkning også
for ungdom bl.a. $ennom oppsatte møtepunkter. Barn og unges medvirkning er viktig å tenke på
også i kommuneplanarbeidet. Dette må da skje ved særlig tilrettelegging for barn og unge gjennom
åpne prosesser. tidlig medvirkning og bred involvering. Kommunens ungdomsråd, skolenes elevråd
og barn- og unges talsperson er viktig i den sammenheng. Vi ser at det ikke er utarbeidet en klar
plan for hvordan medvírkningsprosessene for barn og unge skal foregå, og anbefaler at dette blir
tatt høyde for.
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Fylkesmannen kjenner til kommuner som har ben¡tet seg av MED ungdom ifokus -
httn://ungdom.com/ - som blant annet har som oppgave å bidra til gode prosesser i planlegging ved
gjennomføring av medvirkningsarbeid for barn og unge. Denne gruppäs arbeid har sitt utspring i

Barnekonvensjonen. Se også regleringens nettsted:
https://www.regjeri ngen. no/no/temalkommuner-og-
regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrativeilederen/kommunen-ot-innbyggerne/rned:
ungdom-i-fokus/id26 1 71 56/

Kommunen har identifisert at e¡ stor utfordring er eldre og dårlig vedlikeholdte bygninger og anlegg.
Sammenhengen mellom et godt fysisk og psykisk læringsmiljø, et godt læringsresultat og god helse
og trivsel, er godt kjent og dokumentert. I tillegg er dette viktig í det forebyggende arbeidet for god
helse i et langt livsløp. Her bør kommunen sette opp en plan for å ivareta også det ffsiske leke- og
læringsmiljøet i planperioden. Vi viser til Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp om miljø og
helse sonr særlig har fokus på barnehager og skoler jf. https://www.helsedlrektoratet.no/tema/miljo-
og helse.

Arbeidet med Helsefremmende skoler og bornehager er et v¡ktig, forebyggende arbeid som bygger på
og er forankret i opplæringsloven og folkehelseloven. Fylkesmannen har registrert at Steigen er med
på denne satsingen i regi av Nordland Fylkeskommune jf.
https://www.nfk.no/tjenester/folkehelse/b¿rn-og-ungdom/. Det er viktig at Steigen har en plan for
hvordan dette arbeidet skal følges opp, og ikke bare blir en plakat på veggen.
Noen av utfordringene er kvalifisert personale lfagfolk både i skoler og barnehager, samt behov for
kantinuerlis neclacocisk r,¡tvikline i op¡:rvekstsektorpn- Kommunen må være ooomerksom oå hvilke"9r---o'o-'_ _ s
muligheter som ligger for kompetanseheving på området. Her finnes det ulike mlrlighefer håde i regi
av Utdann¡ngsdirektoratet , se https://www.udir.no/kvalltet-og-kompetanse/n¿sjonale-satsingerlny-
modell-for-kompetanseutvikling-i-skole/ - og Nord universitet. Eventuelle tilskuddsordninger til
satsinger for barnehager og skoler blir fortløpende langt ut på våre nettsider.

Universell utforming likestilling og bol¡gsosiale hensyn

Fylkesmannen vil også be om at prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming gjøres
gjeldende i all planlegging, slik at samfunnet og de lsiske omgivelser tilrettelegges for alle og gir like
mu ligheter for samfun nsdeltakelse.

I den nasjonale strategien Bolig for velferd (2O14-2020) fâstsettes nasjonale mål og prioriterte
innsatsområder for det boligsosiale arbeidet. Nettstedet veíviseren,no viser hvordan kommr¡nen kan
jobbe med Bolig for velferd i det praktiske.

Fylkesmannen viser til at kommunenes ansvar for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet er hjemlet
i flere lover og bestemmelser. Men for å sikre effektive og helhetlig innsats på området, er det viktig
at kommunen løfter fram boligpolitiske og boligsosiale hensyn i sin overordnede planlegging på

tvers av sektorer.

Kommunen sitter på mye oppdatert informasjon om boligsosiale forhold som de har kartlagt
gjennom arbeidet med boligsosial plan - som de tidligere har fått tilskudd fra FMNO v/ SVA for å
utarbeide (plan vedtatt i september 20'19). Hovedtrekk i utfordíngsbilde fra boligsosial plan kunne
med fordel vært referert til i planstrategien, når de snakker om befolknlngsutvlklingen generelt -

fordi omfang og variasjon i utfordingsbilde som de beskriver, vil kreve en del innsats i en kommune
med totalt 2576 innbyggere (pr 2019), Det pekes i planstrategien på at utfordringene nå på det
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boligsosiale feltet handler om å giennomføre tiltakene i boligsosial plan (side 11). Samtidig foreslås
det i planstrategien (side 17), at det i tillegg til boligsosial plan og rullering av samfunnsdelen, også
skal utarbeides en ny boligpolitisk plan, ny plan mot vold i nære relasjoner, ny bosettings om
integreringsplan for flyktninger, samt at ny plan for oppvekst skal inngå i samfunnsdelen. Videre skal
rusmiddelpolitisk handlingsplan, helse og omsorgsplan samt hêndlingsplan for folkehelse revideres.
Steigen kommune berømmes for å jobbe godt med det boligpolitiske og velferdspolitiske feltet her.
De har foretatt en grundig kartlegging av boligsosiale utfordringer, og de har ambisjoner om
ytterligere planer som tangerer området. Spørsmålet er nå rner om det er mulig å se de ulike
velferdspolitiske områdene mer i samrnenheng når de nå skal utarbeide ny samfunnsdel? Poenget
er at dersom de nå ser at de har utfordringer mht å gjennomføre tiltakene i boligsosial plan, så kan
man kanskje anta at de kanlagte husholdene med boligsosiale utfordringer, er mange av den
samme husholdene som vil danne grunnlag for en del av de andre overnevnte planene? I

planstrategien på side 9 opplyses det at den strategiske planleggingen i Steigen tar sikte på å utvlkle
tjenestetilbudene særlig rettet mot barn og unge samt de eldre. Samtidig er det giennom arbeidet
med bolígsosial plan kartlagt inntil 44 husstander innenfor alle målgrupper på det boligsosiale feltet
(barnefamilier, unge voksne, vanskeligstilte i overgangsfaser, rus/psykiatri, flyktninger, eldre,
bostedsløse, økonomisk vanskeligstilte og funksJonshemmede) med omfattende behov for
veiledning og praktisk bistand, hvorav en del av disse husstandene ikke bor tilfredsstillende i dag,
Det viktige for Steigen kommune, med den store bevisstheten de har rundt å integrere boligsosiale
hensyn i den helhetlige kommunale planleggingen, er kanskje å kostnadsberegne de mest sentrale
tiltakene og beslutte hvllke tiltak som åntâs å gi best mulig effekt for lnnbyggerne og kommunen i

utøvelsen av det velferdspolitiske arbeidet?

Helse og omsorg

Kommunene har plikt til å fremme befolkningens helse, trivsel og miljømessige forhold og bidra tilå
forebygge psykisk og somat¡sk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på

helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgever og med de virkemidler kommunen er
tillagt. 5e lov om folkehelse for en utdyping av de forpliktelser kommunen har.

Kommunene skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og
negat¡ve faktorer som kan virke inn på denne, jf. Lov om folkehelse 5 5. Oversikten skal være skriftlig
og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og
årsaksforhold. Kommunen skal være særlig oppmerksom på trekk ved utviklíngen som kan skape
eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Oversikten må
oppdateres årlig med tanke på hvilke faktorer det er nødvendíg âfølge spesielt med på og om
utfordringene endrer seg, slik at tiltak settes inn der utfordringene for kommunens befolkning er.
Oversiktsdokumentet er et vlktig grunnlagsdokument for utarbeidelse av samfunnsdelen av
kommuneplanen.

Folkehelseinstituttet utarbeider hvert år folkehelseprofiler for kommuner, bydeler og folker.
httos://fhi"no/folkehelseprofller På folkehelseinstituttet sine nettsider finnes det brukerveiledninger
på ulike befolknlngsundersøkelser som er nyttige i utarbeidelsen av oversiktsdokument over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer. I tillegg til folkehelseprofilene, er lokal kunnskap fra
helsetjenesten og andre sektorer viktíg å inkludere i kommunens oversiktsdokument.

56 i samme lov omtaler kommunens forpliktelser for å bruke oversikten som grunnlag for arbeidet
med kommunens planstrategi. En drøftíng av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i

strategien, Jf. plan- og bygningsloven 5 10-1 . Aktuelle spørsmål/vurderinger og tips:
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- Har kommunen god nok kunnskap på de områder som innebærer de største utfordringene?
- Danner oversikten grunnlag for planstrategien?

- Helsedirektoratet har utviklet et praktisk hjelpemiddel til kommunenes tverrsektorielle
folkehelsearbeid; Veivisere i lokale folkehelsetiltak. Veiviserne utgiør en kunnskapsbase og
faglig plattform for lokalt forebyggende arbeid og skal være en hjelp til kommunen for å

gjøre folkehelsearbeidet kunnskapsbasert og systematisk.
- kommunetorget-www.kommunetorget.no

Vi viser for øvrigtil Leve hele livet - Èn kvalitetsreform for eldre, som starter 01.01.2019. Målet med
denne reformen er at alle eldre skalfå bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

I kapittel 6.3 i høringsutkastet er Helse, omsorg og forebygging og folkehelse omtalt. Det er pos¡tivt
at det foregår en ny kartlegging av helsetilstand samt besþ¡ttelsesfaktorer og risikofaktorer i Steigen
kommune. Ut fra denne kartlegglngen bør kommunen velge uL rle f¿ktorer surt er spesielt viktig å
følge med på, oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal være løpende. Det er viktig at
kommunen er særlig oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale
eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

Steigen kommune påpeker i høringsutkastet at folkehelsearbeidet har ligget nede siden 2017, men
at folkehelsekoordinator i 50% stílling nå er på plass.

F.ll,--*---^-..¡lEiâ-^-F-.f-ll.^L^l--L^v-'^,^ll^-^1"^-^-^æàara¡Àa.1^-t¡il.þ:ã-t -ll^-^ld^'^-rylñeillldllllrll vll llilltllt ullr dL rúal{ca¡EasÈ UÈløaÈl ci¡¡C 5CäLiiíeí û8, ûi-'t gí i¡e íiûí VíKi,¡t ôi a¡¡¡e 5Ëä,iiiíëi
bidrar i planlegging og gjennomføring av folkehelsearbeidet. Det er nødvendig med bred forankring,
folkehelse angår hele befolkningen og har betydníng for helsetilstanden i kommunen i mange år
framover.

Med hilsen

EgilJohansen (e.f.)

Kommunal- og beredskapsdirektør
LillHildonen
seniorrådgiver

D oku m entet er el ektron isk god kje nt

Kopitil:
Nordland fflkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø
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Uttalelse til melding om Planstrategifor Steigen kommune med
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel zozo - 2032

Vi viser til deres brev datert I2.9.19 med oversendelse av planstrategi og planprogram for
oppstart av arbeide med kommuneplans samfunnsdel, samt høring av planprogrammet.

Fiskeridirektoratet region Nordland takker for å bli invitert til å få ta del i arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel. Vi mener Steigen kommune har lagt opp tiì en ryddig, god og

demokratisk prosess for utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel2020-2032.

Fiskeridlrektoratets mlll, rolle og erbeidsoppgaver

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gielder arealforvaltning er å sikre eksistens og

utviklingsmuligheter for marine næringer - fiskeri og akvakultur - herunder å ta vare på marint
biologisk mangfold. Dette oppnås best ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av

þstsonen.

Fiskeridirektoratets regionkontorer har som en viktig oppgave å medvirke i kommunal
planlegging etter plan og bygningsloven når fiskeri- og havbruksinteresser i IVst- og sjøområder
berøres, deriblantavgi uttalelse i dispensasjonssaker etter lovens kapittel 19.

Innsigelse

Fiskeridirektoratet har innsigelseskompetanse på vegne av fiskeriinteressene. Som statlig
myndighet kan Fiskeridirektoratet fremme innsigelse i spørsmål som er av nasjonal eller
vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for vårt
saksområde. Det er opp til Fiskeridirektoratets regionskontor â avgjøre om et spørsmål er av
nasjonal eller vesentlig regional betydning.

FISKERI0IREI(T0RATET Postadresse: Postboks r85, 58o4 Bergen I lelefon: 55 z3 Bo oo

Organisasjonsnr:gjt2oJ4zo I E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no I lnternett: www.fiskeridir.no



Retten til å fremme innsigelser på vegne av havbruksinteressene ligger i dag hos

fyll<eskommunene. Fiskerimyndighetene skal imidlertid komme med innspill også i tilknytning
til akvakultur i ordinære kommunale planprosesser.

Omplanområdet

Steigens geografìske plassering har gjennom tidene gitt rikelig tilgang på havets ressurser.
Fiskeri er fremdeles en viktig næring for Steigen selv om det har vært en tilbakegang i antall
fartØy og fiskere de siste årene.

I fiskermanntallet er det per dags dato 33 yrkesfiskere (blad B) i kommunen og 11

deltidsfiskere (blad A). I tillegg drives det utstrakt fritids- og turistfTske; en nærings som er i
vekst på nasjonalt nivå og som i Steigen har fått økende betydning de siste årene. I Steigen er

akvakulturnæringen representert med bedrifter som omfatteralle i produksionsprosessen.

Akvakulturnæringen er en betydelig aktør i kommunen både direkte, i form av

sysselsetting og skatteinntekter, men også i form av avledet virksomhet som oppdrag fra
servicenæringer, underleverandører m.v.

Generelt om planlegging i lr¡rsBonen

I Regjeringens veileder (
https://www.regjeringen.no/no/dokumenterfkommuneplanprosessensamfunnsdelen/
id67941t/ ) (kap. 2.2) heter det;

<Et viktig prinsipp i ny plan- og bygningslov er at det skal uære sterkere kobling mellom
samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen skal gi føringer for kommuneplanens arealdel,
for eksempel folketall.s- utviklíng og uthygging.smønster. Arealdelen skal uære et
kartmessig bilde av prioriteringer og satsinger i samfunnsdelen, samtidig som
kommunens arealressurser ag infrastruktur påuirker utuiklingsmulighetene.t

Veilederen er fra2072, men anses å være like aktuell i dag hva angår ovennevnte.

Av tildelingsbrevet for Fiskeridirektoratet for 2019 heter det under avsnittet om marin
arealforvaltning.

<For at potensialet for sjømatproduksjon fra norske lgtst- og havomrâder kan utnyttes på
en bærekraftig måte skal Fiskeridirektoratet bidra til at frskert- og havbruksnæringens
interesser blir ivaretatt i plan- og arealprosesser. Dersom innsigelser fremmet er det
víktig at disse er solid faglig underbygd. Det skal i størst mulig grad arbeides for
sameksistens mellom sjømatproduksjon ogannen næring.rvirksomhet i lcyst- og
havomrâdet>

Under regjeringens langsiktige mål og stratgier står blant annet følgende:

<Regjeringen vil legge til rette for forutsigbar og bærekraftig vekst i havbruksnæringen i
tr;åd med Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk
lakse- og ørretoppdrett og Innst 361 S (2014-2015). Rammene som legges for næringen,
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skal gi mulighet fbr en økning av produksjonen i et langt perspektiw innenfor rammer
som er akseptable for miljøet>

Fiskeri- og havbruksnæringen er viktige brukere av siøareal, Kommuneplanlegging legger
premissene for denne bruken. ,{ sikre tilstrekkelige arealer for utviklingen av fiskeri- og
havbruksnæringen gjennom aktiv deltagelse i planleggingsprosesser, er derfor et prioritert
område for fiskerimyndighetene. I regjeringens veileder uttales det at samfunnsdelen skal gi
fgringer for kommuneplanens arealdel. Det er derfor viktig å få lagt tydelige føringer for
bevaring av eksisterende næring og tilrettelegging for utvikling innen fiskeri- og

havbruksnæringen, i samfunnsdelen, slik at en har noe å bygge videre på i arbeidet med
arealdelen. For Steigen kommune, som vedtok arealdelen i juli 2016, vil samfunnsdelen måtte
utarbeides på en måte som samsvarer med arealdelen, og slik at prioriteringer i samfunnsdelen
er å kjenne igjen i arealplankartet.

I kommuneplanens samfunnsdel bør det defineres arealstrategier der fiskeri- og

havbruksnæringa nevnes som konkrete bevarings- og satsningsnæringer. Arealstrategiene bør
være i tråd med både nasjonale forventninger for kommunal planlegging samt de arealpolitiske
retningslinjene for Nordland $rlke, om å bygge inn fleksibilitet i planen.

Hentet fra heftet <Nasionale forventninger til regional og kommunal planlegging20lg-2023>
vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019 heter det blant annet (Under overskriften
<<Ressursbasert næringsutviklimng> (kap. 2.4)):
cRegieringen vil legge til rette for økt verdiskaping og arbeidsplasser basert på havets ressurser,
og for forutsigbar og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen. Regjeringen prioriterer også
arbeidet for rent hav og en lønnsom utuiHing av havbruksnæringen. Fylkeskommunal og
kommunal planlegging er viktig for å sikre Êskeri- og havbrul<snæringenes langsiktige
arealbeho7 samtidig som andre samfunns- og miljøinteresser blir iuaretatt ...>

Under kapittel B i Fylkeskommunens hefte <Arealpolitikk i Nordland>, med arealpolitiske
retningslinjer står følgende:

I þtstsonen skal det være en samordnet og helhetlig arealdisponering; der land og sjø ses i
sammenheng;

Av Fylkeskommunens arealpolitiske retningslinjer vil vÍ trekke frem følgende, som er særlig
relevant for interessene Fiskeridirektoratet skal ivareta i planprosesser:

a) Kommunene bør i kommuneplanens arealdel planlegge hele kommunens sjøareal.

b) Kommunene oppfordres til å utarbeide interkommunale kystsoneplaner som avklarer og

vurderer arealbruken i dag og i framtida,
c) Planlegging i sjø og på land må ses i sammenheng, og avklare ferdsel, farleder, fiske,
akvakultur og natur- og friluftsområder.
d) Planleggingskonteksten i kystsonen er kompleks og dynamisk. Kunnskapsgrunnlaget er
under utvikling på flere områder. Det gjør det viktig både å avklare arealbruken samtidig som
det bygges inn fleksibilitet i planene.

Vår referanse: tglt3zzz
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j) Arealpianlegging på alle nivå må sikre at akvakulturnæringen får tilstrekkelige og

tilfredsstillende arealer til en bærekraftig produksjon.

k) I gyte- og oppvekstområder for fisk skal det ikke igangsettes virksomhet som kan skade disse

områdene. Hensynet til marint biologisk mangfold skal vektlegges i forvaltningen. Slike områder,
samt viktige fiskeområder skal avsettes i kommuneplanen.

Fiskeridirektoratet region Nordland vil også understreke betydningen av at fiskarlag lokalt,
havbruksaktører, fiskeindustri og tilknyttede næringer deltar i planleggingsprosessen, og gis

anledning til å defÌnere og dokumentere sine interesser når det kommer til fremtidig utvikling
av næringsvirksomhet.

Fiskeridirektoratet ser frem til å delta i det videre arbeidet med utarbeidelsen av

kommuneplanens samfunnsdel for Steigen kommunep.

Med hilsen

Håvard Dekkerhus
seksjonssjef

Per Sagen

seniorrådgiver

Brevet er godkient elektonisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Salten
Friluftsråd

Salten 18.10.19

Innspill til planstrategien for Steigen
Vi viser til tilsendt utkast til planstrategi og kommer med noen konkrete innspill

Kom mu ne plø ne n s so mfu n n sd e I
Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer og strategier i kommunen. Friluftsliv
er viktig for svært mange. Det er den aktiviteten, på tvers av klasse og alder, som aktiviserer flest. Utøvelse
av friluftsliv er viktig for folks livskvalitet, livsmestring og bolyst. Mange praktiske ferdigheter, immateriell
kulturarv, lokalkunnskap og lokal tilhørighet videreføres og forsterkes i dag i stor grad kun gjennom
friluftsliv. Videre er naturopplevelse og friluftsliv den viktigste driveren for at turister velger å oppsøke vår
region. Samtidig kan målrettet satsing på friluftsliv som nærmiljøaktivitet og nærferieform, bidra tilå
redusere klimaavtrykket til egen befolkning. Det er også viktig å være bevisst på at friluftsliv er en av få

arenaer hvor folk i dag ivaretar og utvikler kompetanse som er avgjØrende når viktige samfunnsfunksjoner
faller bort og derfor viktig for å bygge robuste lokalsamfunn (for eksempel det å holde seg tørr og varm,
ferdsel uten bruk av motor, høsting, varme og matlaging uten bruk av strØm osv). Derfor ber friluftsrådet
kommunen om å:

Legge inn friluftsliv som et viktig strategisk virkemiddel i utviklingen i kommunen og omhandle dette når

samfunnsdelen av komm uneplanen vurderes og/eller revideres.

Kommu ne plo ne ns ø reo lde I
Arealplanen skal i prinsippet legge føringer for all arealbruk i kommunen. Tilgang på arealer er avgjørende
for utøvelse av friluftsliv. Friluftsliv er svært viktig for folks livskvalitet, helse og kulturell forankring og

dermed en viktig interesse i arbeidet med arealplanen. For å avklare friluftslivets arealinteresser, ber
friluftsrådet kommunen om å:

Legge inn revisjon av kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i planstrategien

Kunnskapsbasert forvaltning er et viktig prinsipp i arealplanleggingen. Kartlegging og verdsetting av

friluftslivsområder er verktøyet for å dokumentere og verdivurdere friluftslivets arealinteresser.

Kartleggingen er også nyttig i dispensasjonssaker, utbyggingssaker og for å vurdere behovene for kjøp eller

avtalefestet bruk av områder til friluftsliv. I Salten ble arbeidet med denne kartleggingen avsluttet i 2OI2.

Alle kommunene er kartlagt. På grunn av endringer i arealbruk/disponering, folks friluftsvaner, besøkende

og ny kunnskap må disse kartleggingene revideres med jevne mellomrom. Friluftsrådets vurdering er derfor

at de fleste kommunene i regionen bør revidere sin kartlegging i lØpet av de neste fire årene. Med den

bakgrunnen ber vi kommunene vurdere behovet for revisjon av friluftslivskartleggingen i planstrategien.

Friluftsrådet kan bidra i revisjonsarbeidet om ønskelig og dette kan gjøres i sammenheng med utarbeidelse

av en ferdselsåreplan (se under).

Legg inn sluttfØring av ferdselsåreplan i planstrategien

Ferdselsåreplaner er et nytt verktØy for mer målstyrt utvikling og drift av stier, ruter, løyper og leder. Dette

er helt avgjØrende infrastruktur for friluftslivet. Salten friluftsråd samarbeider nå med

medlemskommunene om å utarbeide slike temaplaner. Målet vårt er at alle kommunene skal ha slike

planer innen utgangen av 2O22.

Ferdselsåreplanene er nyttige redskap for:

¡ Bedre og mer målrettet ressursbruk (frivillige, private, kommune)

¡ Bedre rolleavklaring mellom partene som bidrar (frivillige, private, kommune)

o Kanalisering og konfliktavklaring knyttet ferdsel (med økende/endret ferdsel fra lokale og turister)
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o Ä sikre bedre kartfesting av stier, ruter, løyper og leder (viktig for redning, friluftlivsutøvere,
gru nneiere, i utbyggingssaker og area lpla ner)

o Avklare behov for kjØp eller avtaler om bruk

Ferdselsåreplanene endrer ikke i seg selv ansvaret for stier, ruter, løyper og leder i kommunen, men gir en

status, oversikt over hva som gjøres av hvem.

Ferdselåreplanen er i utgangspunktet en temaplan og binder ikke i seg selv arealbruk, kommunens eller

noen andres ressursbruk. Hvis det er ønskelig, gjøres det ved at resultatene fra ferdselsåreplanen

innarbeides i kommunens ordinære planverk (for eksempel kommunedelplan for fysisk aktivitet og

naturopplevelse som er en delav kommuneplanens arealplan).

Kommunedelplon for fysisk oktivitet og nøturopplevelse

Kommunedelplanen er kommunens viktigste verktØy i arbeidet med organisert idrett, egenorganisert
aktivitet og friluftsliv. Vi ber kommunen om å legge et forsterket fokus på egenorganisert aktivitet,
friluftsliv, skolegårder og nærmiljø som føring for planen.

Kommunedelplanen danner grunnlaget for å kunne sØke spillemidler. Kommunene har tradisjonelt vektlagt
behovene til organisert idrett i denne planen. Med et forsterket fokus på folkehelse, ber friluftsrådet
kommunene legge sterkere vekt på egenorganisert aktivitet og friluftsliv. Størst effekt har tiltak på

allment tilgjengelige areal i nærmiljøet. I så måte peker skolegårdene, turveiene og stiene seg ut som særlig
viktige områder å fokusere i dette planarbeidet. Dette er også i tråd med fylkeskommunens krav om at
kommunene nå skal lage to uavhengige prioriterte lister i planen, en for egenorganisert aktivitet og en for
orga n ise rt id rett (jf sa ma rbeidsavta lene om fo I kehe lsea rbeidet).

Oppvekstplan

Oppvekstplanen legger føringen for barns og ungdoms oppvekst i kommunen og dermed også rammene for
den viktigste ressursen et samfunn rår over på sikt. Det å bidra til en robust, frisk og kompetent

oppvoksende generasjon med et trygt rotfeste, er overordna viktig. Friluftsrådet ber derfor om at

kommunen:

Legger inn Helsefremmende skole og barnehage som førende og forpliktende for/i Oppvekstplanen

Alle kommunestyrene i Salten har gjort vedtak om at deres skoler og barnehager skal være

helsefremmende. Gjennom et prosjektsamarbeid med Salten friluftsråd er dette målet på god vei til å nås.

Det er bra. Vi ser like fullt at det er viktig at dette arbeidet blir forpliktende gjennom planforankring i

planverket for oppvekstsektoren i de enkelte kommunene. Dette for å sikre at det helsefremmende

arbeidet blir en naturlig og forpliktet del av skole- og barnehagehverdagen over tid og ikke bare et løft, som

sakte glemmes.

Legger inn lokal identitet som en viktig premiss for/i Oppvekstplanen

Salten friluftsråd vil oppfordre kommunene til å sette konkrete, lokale kompetansemål på ferdigheter eller

kunnskap som er viktige for elevenes lokale identitet, kunnskap og kjennskap om og til nærmiljøet sitt .

Dette kan knytte seg både til ferdigheter i friluftsliv (for eksempel lokale høstingstradisjoner, ferdselsformer

eller bålbrenning), lokale kulturminner (kunnskap om sagn, steder og gjenstander),

naturelementer/fenomener og immateriell kulturarv (for eksempel det å kunne sette opp et håndsnøre,

fiske og lage fískekaker). Vi mener at dette er viktige bidrag for å bære lokal kunnskap/tradisjon videre, til
et trygt fotfeste og mer robust ungdom.
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PIaner og involvering ov Sølten friluftsråd i kommunenes planarbeid
Salten friluftsråd har begrenset kapasitet på oppfølging av planer og må derfor avgrense behandlingen til
de som er viktigst for vårt ansvarsområde. Friluftsrådet er også et fagorgan som opptrer på vegne av

kommunene. Vi ønsker derfor å bli involvert tidlig i planprosessene. Med bakgrunn i det ønsker vi som

hovedregel å få tilsendt meldinger om planoppstart og gi våre innspill da og bare unntaksvis opptre som en

høringspart i den ordinære hpringen før vedtak.

Følgende planer ønsker vi å få tilsendt fra medlemskommunene for behandling:
o Planstrategien

o Kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel)

o Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse eller tilsvorende
o Oppvekstplan eller tilsvorende

Ønsker medlemskommunene innspill til planer utenom dette, kan dere selvsagt be spesielt om det.

Med hilsen

BjØrn Godal

Faglig leder
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