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Kommunal planstrategi for Herøy kommune (2012 – 2015)

1. KORT OM KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Vedtatt mål for kommunens planarbeid:
Herøy kommune skal ha et ensartet og integrert plansystem forankret i 
kommuneplanen. All kommunal planlegging skal fokusere på de mål og retningslinjer 
som er fastsatt i kommuneplanen.

Herøy kommune ser det som svært viktig å drive aktiv planlegging for å sikre en målrettet
utvikling av Herøy som lokalsamfunn og kommune. Planleggingen skal være behovsstyrt, 
strategisk og skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.
Kommunestyret har besluttet at kommuneplanen skal være strategisk innrettet og 
utvikling/styring av planarbeidet skal utføres av plangrupper oppnevnt og utgått av 
kommunestyret.
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen et år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi ned hjemmel i Plan- og 
Bygningslovens § 10-1. Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske
valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunestyret skal umiddelbart etter konstituering i forbindelse med 
folkevalgtopplæringen gjennomgå kommuneplanen og vurdere behov for revisjon. Dette 
danner grunnlaget for planstrategi og planprogram.
Rådmannen skal utarbeide et ”Utfordringsnotat” til dette møtet.

Planer skal utformes med tydelig og kortfattet innhold med en strategisk innretning. 
Planene skal være realistisk i forhold til forventet utvikling og de ressurser som er 
tilgjengelig. Alle mål skal være konkrete og målbare. Tiltak skal være konkrete og det 
skal fastlegges framdriftsplan og ansvarlig for gjennomføring. Alle planer skal ha en 
handlingsdel som er direkte overførbar til økonomiplanen. 
Kommunestyret skal holdes orientert om framdriften av planer og tiltak gjennom 
rapportering i tertialrapporter og årsrapporter.
Språket i planene skal være enkelt slik at planinnholdet blir lett tilgjengelig og forståelig.

Herøy kommune skal orientere nabokommunene Dønna, Alstahaug og Leirfjord, 
fylkesmannen og fylkeskommunen om arbeidet med planstrategien. Forslag til 
planstrategi sendes kommunene, fylkesmannen og fylkeskommunene senest 3 uker før 
kommunestyrets behandling av planstrategien.

HERØY KOMMUNE
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 – 2015
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Kommunal planstrategi for Herøy kommune (2012 – 2015)

2. STATUS FOR GJELDENDE KOMMUNEPLAN

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i kommunestyret 20.09.2011. Den vedtatte 
kommuneplanen omfatter:
1. Samfunnsdelen som består av kommunedelplaner for hovedsatsingsområdene ”Økt 

bosetting” og ”Næringsutvikling” samt sektorplanene ”Helse,sosial og omsorg”, 
”Effektiv forvaltning” og ”Oppvekst og kultur”.

2. Arealdelen består av oppdatert arealplan for de sentrale områdene av kommunen. 
Resten av kommunen har en arealplan fra 2000.

Plansystemet beskrives slik:
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Kommunal planstrategi for Herøy kommune (2012 – 2015)

I tillegg har kommunen følgende planer:

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse
 Energi- og klimaplan
 Plan for kommunal kriseledelse og kriseinformasjon
 Beredskapsplan for vannforsyning
 Beredskapsplan for akutt forurensing
 Plan for helsemessig og sosial beredskap
 Plan for omsorgsarbeid i forbindelse med ulykker/kriser
 Smittevernplan
 Fag- og timefordelingsplan i skolene i Herøy
 Rusmiddelpolitisk handlingsplan og alkoholpolitisk handlingsplan (2012 – 2015)

3. ERFARINGER MED GJELDENDE KOMMUNEPLAN 
OG UTFORDRINGER VED REVISJON AV PLANEN

Arealdelen:
Arealdelen for de sentrale områdene av kommunen er helt ny og gir meget gode føringer for 
arealbruken i disse områdene. Det er ikke kommet fram noen behov for endringer.
Planen for resten av kommunen er for gammel. Denne må revideres det nærmeste året.
Kommunen opplever sterk vekst både innen næring og boligbygging. Det er meget stort press 
for nye områder for fritidsbebyggelse. Dette må i hovedsak løses på områder utenfor det 
området som omfattes av den vedtatte arealplanen for sentrale områder.

Samfunnsdelen:

Generelt:

- Handlingsplanene er for ambisiøse i forhold til økonomiske rammer.
- Konsekvensene av folkehelselovgivningen/folkehelsearbeidet må innarbeides i alle 

planer.
- Konsekvensene av samhandlingsreformen må innarbeides i berørte planer
- Delmålsettingene settes i et 10-årsperspektiv.

Kommunedelplan for Næringsutvikling:

- Arbeidet med transportinfrastrukturen må ha høy prioritet. På kort sikt gjennom bedre 
fergekapasitet og bedre tilrettelagt hurtigbåttilbud. På lengre sikt må 
fastlandsforbindelsen realiseres.

- Reiselivsutvikling
- Videreutvikling av marine næringer
- Herøy må ta del i oljenæringens utvikling på Helgeland.

Kommunedelplan for  Økt bosetting:

- Prosjektet har høy prioritet 
- Handlingsdelen oppdateres

Sektorplan for Oppvekst og kultur:

- Handlingsplanen oppdateres
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Kommunal planstrategi for Herøy kommune (2012 – 2015)

- Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse innarbeides i planen  

Sektorplan for Helse, sosial og omsorg:

- Handlingsplanen oppdateres
- Folkehelseperspektivet må innarbeides i planen
- Oppdatering av handlinger i samhandlingsreformen

Sektorplan for Effektiv forvaltning:

Kommunens økonomi er meget trang og det er gjennomført en sterk reduksjon av antall 
ansatte.

Kommunens organisasjon er under hardt press.
Samtidig oppleves stadig større krav fra overordnet myndighet og brukere.
Nye krav krever større kompetanse i organisasjonen. En kompetanse kommunen ikke har 
økonomisk evne til å skaffe seg.

De siste årene har vi løst mye av dette ved å satse på interkommunale ordninger. Dette fører 
til større sentralisering og kommuneadministrasjonen blir magrere og magrere. De 
interkommunale ordningene har en krevende styring.

Det blir en krevende oppgave å tilpasse den framtidige organisasjonen i forhold til nye krav 
og til trange økonomiske rammer.

Kommunestyrets/plangruppenes gjennomgang av kommuneplanen
i forhold til behov for revisjon:

Kommunestyret/plangruppene drøftet 21.03.2012 kommuneplanen og behov for revisjon og 
konkluderte med følgende:

- Det er ikke behov for å endre kommuneplanens struktur
- Det er ikke behov for endring av kommunens hovedsatsingsområder
- Samfunnsdelen skal dermed bestå av :

Kommunedelplan for ”Økt bosetting”
Komunedelplan for ”Næringsutvikling”
Sektorplan for Helse, sosial og omsorg
Sektorplan for Effektiv forvaltning
Sektorplan for Oppvekst og kultur

- Kommunedelplanene og sektorplanene revideres der det legges hovedvekt på å gjøre 
Mål og Delmål konkret og målbar og realistisk i forhold til kommunens 
ressursgrunnlag. Folkehelseperspektivet og konsekvensene av samhandlingsreformen 
innarbeides i planene.

- Siden det er forskjellige behov for revisjon av ovennevnte planer utvikles et plan-
program som beskriver revisjonsbehovet.

- Vedtatt arealplan for de sentrale områdene av kommunen revideres ikke. Det skal
utarbeides delplan for resten av kommunen i løpet av 2013. Vedtatte arealpolitiske
retningslinjer legges til grunn for dette arbeidet.

4. FORSLAG TIL VEDTAK
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Kommunal planstrategi for Herøy kommune (2012 – 2015)

1. Strukturen i gjeldende kommuneplan videreføres i perioden 2012-2015 (2022)

2. Gjeldende hovedsatsingsområder ”Økt bosetting” og ”Næringsutvikling videreføres.

3. Kommunens samfunnsdel (2013-2022) skal bestå av følgende planer :
 Kommunedelplan for ”Økt bosetting”
 Komunedelplan for ”Næringsutvikling”
 Sektorplan for Helse, sosial og omsorg
 Sektorplan for Effektiv forvaltning
 Sektorplan for Oppvekst og kultur

4. Kommunedelplanene og sektorplanene revideres der det legges hovedvekt på å gjøre 
mål , delmål og tiltak konkret og målbar og realistisk i forhold til kommunens 
ressursgrunnlag. Folkehelseperspektivet og konsekvensene av samhandlingsreformen 
innarbeides i planene.

5. Vedtatt arealplan for de sentrale områdene av kommunen revideres ikke. Det skal 
utarbeides delplan for resten av kommunen i løpet av 2013. Vedtatte arealpolitiske 
retningslinjer legges til grunn for dette arbeidet.
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Kommunal planstrategi for Herøy kommune (2012 – 2015)

5. VEDLEGG

Vedlegg 1: Planoversikt 2013 – 2016

Planens navn Vedtat
t år

Vedtak eller hovedrevisjon Planansvarlig
201
3

201
4

201
5

201
6

Kommuneplan (2008-2020) 2011 X Ordfører/Rådmannen
Sektorplan for helse, sosial og omsorg 
(2011-2014)

2011 X Utvalgsleder/K.leder 1

Sektorplan for oppvekst og kultur (2011-
2014)

2011 X Utvalgsleder/K.leder 2

Kommunedelplan for næringsutvikling 
(2011-2014)

2011 X
Utvalgsleder/Rådmanne
n

Kommunedelplan for økt bosetting (2011-
2014)

2011 X
Utvalgsleder/Rådmanne
n

Sektorplan for effektiv forvaltning (2011-
2014)

2011 X
Utvalgsleder/Rådmanne
n

Strategisk kompetanseplan (2013 – 2016) X K.leder 2
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
naturopplevelse (2013-2016)

X K.leder 2

Energi- og klimaplan (2011 - 2014) 2011 X K.leder 3
Plan for kommunal kriseledelse og 
kriseinformasjon (2009-2013)

2009 X K.leder 1

Beredskapsplan for vannforsyning (2009-
2013)

X K.leder 3

Beredskapsplan for akutt forurensing 
(2006-2013)

2006 X K.leder 3

Plan for helsemessig og sosial beredskap 
(2009-2013)

2009 X K.leder 1

Plan for omsorgsarbeid i forbindelse med 
ulykker/kriser (2009-2013)

2009 X K.leder 1

Smittevernplan (2009-2013) 2009 X K.leder 1
Fag- og timefordelingsplan i skolene i 
Herøy

2008 X K.leder 2

Rusmiddelpolitisk handlingsplan og 
alkoholpolitisk handlingsplan (2012 – 
2015)

2012 X K.leder 1

Side 9 av 9


	1. KORT OM KOMMUNAL PLANSTRATEGI
	2. STATUS FOR GJELDENDE KOMMUNEPLAN
	3. ERFARINGER MED GJELDENDE KOMMUNEPLAN OG UTFORDRINGER VED REVISJON AV PLANEN
	Arealdelen:
	Samfunnsdelen:
	Generelt:
	Kommunedelplan for Næringsutvikling:
	Kommunedelplan for Økt bosetting:
	Sektorplan for Oppvekst og kultur:
	Sektorplan for Helse, sosial og omsorg:
	Sektorplan for Effektiv forvaltning:

	Kommunestyrets/plangruppenes gjennomgang av kommuneplanen i forhold til behov for revisjon:

	4. FORSLAG TIL VEDTAK
	5. VEDLEGG
	Vedlegg 1: Planoversikt 2013 – 2016


