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1 PLANSTRATEGI 
 

Hjemmelsgrunnlag 

 
Arbeidet er hjemlet i Plan- og bygningslov av 2008, som slår fast at kommunen skal utarbeide en 
kommunal planstrategi ved inngangen til hver ny valgperiode som grunnlag for kommunens videre 
planlegging. 
 
Strategien skal vedtas senest ett år etter kommunestyrets konstituering. Hensikten er å gi det nye 
kommunestyret mulighet til å sette fokus på de planoppgaver som bør startes opp eller videreføres 
for å legge til rette for en positiv og ønsket utvikling i kommunen. 
 
Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Kommunal planstrategi er følgelig ikke en arena 
for å vedta mål og strategier, men en arena for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden.  
 
Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for 
kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi.  

 

Ramme og formål 
 

Rammen for arbeidet med planstrategien er de overordnede føringer gitt i kommuneplanen, vedtatt i 
kommunestyret 1. mars 2016. Planstrategien er å anse som et vedlegg/tilleggsdokument til denne.  
 
Planstrategien skal oppsummere kommuneplanens samfunnsdel gjennom å vise hva kommunen må 
jobbe videre med for å gå i den retning kommunestyret har bestemt i vedtatt kommuneplan.   
 
Planstrategien skal ha utvikling av Gildeskålsamfunnet som fokus, og skal være strategisk virkemiddel 
og reelt og effektivt styringsverktøy for det videre plan- og utviklingsarbeidet i perioden 2016-2019, 
jf. fig 2.1 «Gildeskål kommunes plansystem» gjengitt nedenfor.     
 
Utarbeidelse av kommunal planstrategi skal også bidra til: 

 

 Politisk forankring, oversikt og kontroll med de planer som skal gjennomføres 

 Tydeliggjøring av politisk prioritering gjennom innsats og retning 

 Bedre oversikt og styring av planarbeidet og sammenhengen mellom planene 

 Grunnlag for oppgaveprioriteringer i årlig handlings- og økonomiplanarbeid 

 Økt forutsigbarhet for administrasjonen ved prioritering av planoppgaver, og 
derigjennom skape rom for å kunne følge disse opp 

 Et konkret dokument som brukes aktivt og referes til   

 
 

 

 

 

 



3 
 

2 PLANSYSTEM 
 

Gildeskål kommunes plansystem 
 

 

Fig. 2.1 Gildeskål kommunes plansystem (ref. Utviklingskompetanse AS) 

 

I bunn for alt planarbeid ligger et kunnskapsgrunnlag basert på utviklingstrekk og utfordringer i 

samfunn og kommuneorganisasjon. Modellene tydeliggjør kommuneplanens overordnede aspekt 

med planstrategien som kommunens styringsverktøy for det videre plan- og utviklingsarbeidet.  

Fig. 2.2 Forenklet plankretsløp (ref. Gildeskål kommune) 

Kunnskapsgrunnlag/ 

Utfordring 
Mål og strategier 

Plan - og 
utviklingsbehov 

Gjennomføring og  
evaluering 



4 
 

3 SENTRALE UTFORDRINGER - OPPSUMMERING AV 

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 
 
Kommunens sentrale utfordringer skal håndteres gjennom kommunens plan- og 
utviklingsarbeid de neste fire år, disse utfordringene er tidligere dokumentert gjennom: 

 Planprosessen i forkant av vedtatt kommuneplan pr. 1.mars 2016 (2013-2015)  

 Kommunens kvalitets- og effektiviseringsprosjekt - fase 1 med hhv «Ståstedsanalyse» og 
«Ressursanalyse» utarbeidet av Bedriftskompetanse (2014), fulgt opp av en intern fase 2 
benevnt «Fortettet omsorg og service» (2015) 

 Saksutredninger kommunereform (2015-2016) – 0-alternativet/intensjonsgrunnlag (Bodø) 

 Økonomiplan 2016-20019/Årsbudsjett 2016 (vedtatt desember 2015) og årsmelding 2015 

 Oversiktsdokument folkehelse (2016) og Folkehelseinstituttets årlige folkehelseprofil 2016 
 

Kommuneplanens overordnede målsetninger og strategier for å nå disse, speiler de utfordringer 
Gildeskålsamfunnet står overfor i årene som kommer. Planstrategien er et viktig verktøy for å svare 
på disse utfordringene og nå kommunens overordnede mål.  
 

Kommuneplanens samfunnsdel er bygd opp av fire temadeler med tilhørende arealvurdering: 
 

Tema 1 - Befolkning/bosetning og boliger 

 Gildeskål har 2250 innbyggere i 2027 - med en relativ større andel barnefamilier og 
yrkesaktive (20-66 år)  

 Kommunen er en attraktiv bo-region for arbeidspendlere 

 Gildeskål har en moderne infrastruktur tilpasset innbyggernes behov 

 Kommunen har fokus på utvikling av tettstedene i kommunen 

 Gildeskål er preget av trivsel og bolyst 
 

Tema 2 - Levekår - oppvekst, kultur, helse og folkehelse (inkl. klima og miljø) 

 Legge til rette for gode levevilkår for alle aldersgrupper i Gildeskål med særlig fokus på 
folkehelsearbeid, spesielt blant de unge 

 Gildeskålskolene- og barnehagene er blant de tre beste i Saltenregionen 

 Gildeskål skal ha en verdig og moderne tilpasset eldreomsorg 

 Kommunen er kjent for gode kultur- og fritidstilbud for alle innbyggere 

 Gildeskål har en tydelig klima- og miljøpolitikk 
 

Tema 3 - Verdiskapning og næringsutvikling 

 Gildeskål har 100 flere arbeidsplasser enn vi har i dag 

 Kommunen har flere kompetansearbeidsplasser enn i dag 

 Kommunen har arbeidsplasser med utgangspunkt i Gildeskåls naturlige fortrinn 

 Naturressursene i Gildeskål er bedre utnyttet i en næringslivssammenheng 

 Kommunen har en tydeligere identitet, profilering og merkevarebygging for verdiskapning; 
spesielt innenfor reiselivsnæringen 
 

Tema 4 - Kommuneorganisasjonen – kompetanse, rekruttering og økonomisk 
bærekraft 

 Gildeskål kommune skal være åpen, offensiv, innovativ og sette innbyggeren i fokus  

 Kommunen skal ha fokus på å rekruttere, beholde og utvikle gode medarbeidere  

 Kommunes medarbeidere skal ha fokus på omdømmebygging gjennom kontinuerlig å 
kvalitetsutvikle alle tjenester med basis i en sunn og bærekraftig økonomi 

 Gildeskål kommunen skal være en foregangsorganisasjon innen folkehelse i kommunen 

 Gildeskål kommune skal ha et høyt nærvær i kommuneorganisasjon (lavt sykefravær) 
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Befolkningsutvikling   

 
Utviklingen de siste 10 år svinger noe. Tallene viser en fallende trend fra år 2005 med 2.178 ned til 
1.996 i år 2010, noen mindre oppganger og nedganger i perioden 2011-2013, før det går opp til 2.023 
i år 2014 og ned til 2.014 i år 2015.  
 
Ifølge SSB har befolkningsutviklingen i Gildeskål kommune økt til 2.043 pr. 1.januar 2016. Dette er en 
økning fra 2015 på 1,4 %.   
 
SSB’s ulike prognoser for befolkningsutvisning viser følgende:  

 

 

Fig 3.1 SSB’s prognoser for befolkningsutvikling i Gildeskål kommune i perioden 2016-2027, totalt 
 
I Økonomiplan 2016-2019 er det tatt utgangspunkt i en høy prognostisert befolkningsutvikling, denne 
prognosen tar ikke høyde for lokale forutsetninger og forhold. I Kommuneplanens samfunnsdel for 
perioden 2015-2027 er det satt en overordnet målsetting om et innbyggertall på 2.250 i 2027, med 
en relativ større andel barnefamilier og yrkesaktive (20-66 år).  
 
Tabellen nedenfor viser høy prognostisert befolkningsutvikling fordelt på de ulike aldersgrupper: 

 
 

Fig 3.2 SSB’s prognoser for befolkningsutvikling i Gildeskål kommune i perioden 2016-2027,  
fordelt på aldersgrupper  
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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Høy 2034 2044 2044 2057 2063 2076 2078 2087 2091 2107 2105 2121

Middels 2024 2025 2022 2021 2027 2017 2021 2014 2018 2013 2014 2015

Lav 2007 2006 2000 1990 1984 1975 1971 1958 1947 1940 1929 1918

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

0-17 år 375 375 364 371 365 366 366 372 370 369 372 370

18-49 år 735 747 761 765 768 773 773 769 771 775 768 770

50-66 år 472 467 464 462 471 459 451 446 445 445 447 452

67-79 år 303 302 314 311 311 333 336 353 354 359 351 345

80-89 år 105 115 109 114 114 111 118 115 116 125 132 146

90 år og eldre 44 38 32 34 34 34 34 32 35 34 35 38

Sum 2034 2044 2044 2057 2063 2076 2078 2087 2091 2107 2105 2121
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4 PLANBEHOV OG PRIORITERING AV DISSE 
 

Kommuneplanens samfunnsdel 
 

Kommunen er pålagt å ha en kommuneplan som består av en langsiktig strategisk samfunnsdel og en 
arealdel. I den strategiske samfunnsdelen fastsettes visjon, mål og strategier for kommunes samlede 
utvikling i et langsiktig perspektiv. Kommuneplanen kan revideres helt eller delvis, eller det kan være 
behov for revisjon av bare samfunnsdelen eller bare arealdelen. 
 

Etter plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunestyret minst en gang i løpet av hver valgperiode, 
dvs ifm utarbeiding av planstrategi, vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det er nødvendig 
å foreta endringer i den. Dette innebærer at kommuneplanen skal opp til kommunestyret til 
vurdering minst én gang hvert fjerde år. Det hindrer ikke at kommuneplanen kan endres i periodene 
mellom hvis kommunen ser behov for det.  At kommunestyret skal vurdere planen i hver 
kommunestyreperiode innebærer ikke at arealbruken eller andre deler av planen må endres. Det 
betyr at det skal gå fram av kommunestyrets vedtak om kommunal planstrategi at planen er vurdert 
og hva som ble resultatet av vurderingen.  
 

Kommuneplan for Gildeskål kommune for perioden 2015-2027 ble vedtatt i kommunestyret 1.mars 
2016, og gjeldende samfunnsdel anbefales videreført i 2016-2019. 
     

Kommuneplanens arealdel 
 

Kommuneplanens arealdel gir rammer for arealbruk og utbygging. Erfaringene med arealplanlegging 
viser at det er behov for rammer for tettstedsstruktur. Ved revidering av arealdel bør det fortsatt 
settes fokus på utviklingsområder der mesteparten av kommunens befolkning bor og der næringsliv 
og offentlige institusjoner er lokalisert. Hovedrammene er fastsatt som langsiktige arealstrategier i 
samfunnsdelen og følges opp og konkretiseres i plankart og bestemmelser i arealdelen.  
 

Med bakgrunn i vedtatt kommuneplan 2015-2027 pr. 1.mars 2016, anbefales gjeldende arealdel 
videreført i perioden 2016-2019. 
 

Handlingsdel med økonomiplan 
 

En tett kobling mellom kommunens samfunnsdel, arealdel og handlingsdel med økonomiplan er 
viktig for at innholdet i kommuneplanen skal få reell virkning. Samfunnsdelens overordnede mål og 
strategier skal følges opp gjennom konkrete tiltak i handlingsdel med økonomiplan.  
 

Handlingsdel med økonomiplan (4-årig plan) skal vise hvordan mål og strategier i samfunnsdel, samt 
underliggende strategi- og handlingsplaner for særlige temaområder og sektorer planlegges oppnådd 
gjennom konkrete tiltak, innenfor de økonomiske rammene som gjelder for planperioden.  
Handlingsdelen vil dermed gi et samlet bilde av kommunens planlagte ressursprioritering. 
Kommunen vil fortsette sitt pågående arbeid med å styrke koblingen mellom kommunens ulike 
planer og økonomiplan/budsjett. Handlingsdel med økonomiplan revideres årlig.  
 

Øvrig planverk 
 

I planstrategien er det naturlig at kommunen ikke bare vurderer behovet for revisjon av 
kommuneplanen, men kommunens samlede planbehov i kommunestyreperioden. Dette gjelder både 
lovpålagte og ikke-lovpålagte planoppgaver og utredningsarbeid/utviklingsarbeid. 
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Prioriterte plan- og utviklingsoppgaver i kommunal regi 2016-2019  
 

Planens navn Forrige 
vedtak  
-  år  

Behov 2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

Ansvarlig 

Langsiktig  (4 år og >):        

Kunnskapsgrunnlag – utviklingstrekk og 
utfordringer *) - Ny X    Ass.rådm/ledergr 

Kommuneplan – Samfunnsdel 2007 Revidere X    Ass.rådm/ledergr 

Kommuneplan – Arealdel 2007 Revidere X    
Arealplanlegger/ 
TA/ass.rådm 

Handlingsdel med økonomiplan 2015 Revidere X X X X Øk.sjef m/ledergr 

Helhetlig ROS-analyse   2013 Revidere  X   Ass.rådm/ledergr 

Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet  
og beredskap 2014 Revidere  X   Ass.rådm/ledergr 

Trafikksikkerhetsplan 2003 Revidere X    TA 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelser 2015 Revidere    X OK 

Oversiktsdokument – folkehelsesituasjon - Ny  X    Ledergr m. fl. 

Ruspolitisk plan med     
Alkoholpolitisk handlingsplan 

-/ 
2012 

Ny/ 
Revidere X    HS/Servicekontor 

Strategisk næringsplan  - Ny X    Rådm 

Personalpolitisk handlingsplan 2006 Revidere  X   Personal 

Arkivplan 2015 Revidere  X   Servicekontor 

IKT plan - Ny X    IKT 

Kortsiktig (< 4 år):        

Beredskapsplan  for kommunal kriseledelse 2014 Revidere X X X X Ass.rådm 

Plan for helsemessig og sosial beredskap*)  2015 Forbedre   X   PLO og HS 

Smittevernplan inkl tuberkulosekontrollprogram 2015 Revidere    X HS 

Beredskapsplaner skoler*) - Forbedre X    OK/ass.rådm 

Beredskapsplan vannforsyningssystemer*) - Ny X    TA 

Boligsosial handlingsplan - Ny X    HS/PLO/TA 

Vedlikeholdsplan for kommunale bygg  
og tekniske anlegg - Ny  X   TA 

Større reguleringsplaner, kommunal regi :        

Solvikhaugen II **) 2012 Revidere  X   Arealplanlegger 

Gang–sykkelvei Mårnes-Våg (Sandhornøy) **) - Ny  X   Arealplanlegger 

Storsteinan **) - Ny   X  Arealplanlegger 

Ertenvåg  1991 Revidere   X  Arealplanlegger 

Sørarnøy sentrum 1985 Revidere    X Arealplanlegger 

Gjennomgang gamle planer som ev kan tas ut – 
skjer v/neste revisjon av kommuneplans arealdel - -     Arealplanlegger 

Inndyr havn og Øya 1997 
Revidere 
hele/del    X Arealplanlegger 

*)   Kommunens kunnskapsgrunnlag og virksomhetenes/enhetenes faglige beredskapsplaner revideres årlig ved behov,  

        eller når situasjonen tilsier det. 
**)  Arbeidet igangsatt i større eller mindre grad. 
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Alle kryss er satt på det år planen skal vedtas politisk, noe som innebærer at det må settes av 
tilstrekkelig tid til prosess og bearbeidelse i forkant av dette, og ev økonomiske midler der det trengs 
(f.eks. til ROS-analyser, grunnundersøkelser og annen prosess-støtte ved behov). 
 
Kompetanseplanens tiltaksdel (plan for 2014-2020 med vedlegg handlingsplan rekruttering) rulleres 
ved behov.    
  
Neste revidering av kommunens planstrategi, for perioden 2020-2024, legges frem for politisk 
behandling tidlig år 2020. 
 
Det er viktig å være bevisst på at kommunen gjennom gode plandokumenter i form av 
kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel med økonomiplan, ikke trenger så mange andre 
planer. 
 
Kommunen er forøvrig involvert i plan- og utviklingsarbeid i ekstern regi:  

- Mot nabokommuner via Salten Regionråd (bl.a. «Saltenstrategier 2016-2020»)  
- Gjennom vertskapskommuneordninger og interkommunale samarbeid  
- Ulike nettverk (bl.a. Salten plannettverk)  
- Mot regionalt og statlig nivå 

 
 


