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Forslag til planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune 

Det vises til siste møte i formannskapet, der følgende vedtak ble fattet: 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.05.2020  

 

 

Vedtak: 

• Formannskapet tar rådmannens forslag til planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune 

til orientering. 

• Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 gjøres forslag til planstrategi 2020-2023 

for Brønnøy kommune med tilhørende kunnskapsgrunnlag offentlig minst 30 dager før 

endelig behandling i Brønnøy kommunestyre. 

• Forslag til planstrategi med vedlegg annonseres på Brønnøy kommunes hjemmeside og 

facebookside, og oversendes til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og 

nabokommuner. 

• Hovedel av smart strategisk næringsplan rullers i løpet av 2021. Handlingsprogram 

rulleres hvert år i planperioden 

 

Med hilsen 

 

 

Aina Helen Slotterøy 

formannskapssekretær 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

Vedlegg: 

1 Forslag til planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune 

2 Forslag til kunnskapsgrunnlag for planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune 
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Brønnøy barne- og 
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Arkivsaksnr.:  2020/143-5 

Saksbehandler:  Line Tholstrup 

 

 

 

Saksfremlegg 

Utv.saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

   

 

Forslag til planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune 

 
Vedlegg: 

1 Forslag til planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune 

2 Forslag til kunnskapsgrunnlag for planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.05.2020  

 

Behandling: 

 

Representant Siv Aglen (AP) kom med følgende forslag: 

Hoveddel av smart strategisk næringsplan rullers i løpet av 2021. Handlingsprogram rulleres 

hvert år i planperioden 

 

Enstemmig vedtak: 

Rådmannens innstilling med forslaget fra representant Aglen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

• Formannskapet tar rådmannens forslag til planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune 

til orientering. 

• Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 gjøres forslag til planstrategi 2020-2023 

for Brønnøy kommune med tilhørende kunnskapsgrunnlag offentlig minst 30 dager før 

endelig behandling i Brønnøy kommunestyre. 

• Forslag til planstrategi med vedlegg annonseres på Brønnøy kommunes hjemmeside og 

facebookside, og oversendes til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og 

nabokommuner. 

• Hoveddel av smart strategisk næringsplan rullers i løpet av 2021. Handlingsprogram 

rulleres hvert år i planperioden 

 

 

 

 

 

 
Rådmannens innstilling: 



 

 Side 4 av 6 

 

• Formannskapet tar rådmannens forslag til planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune 

til orientering. 

• Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1 gjøres forslag til planstrategi 2020-2023 

for Brønnøy kommune med tilhørende kunnskapsgrunnlag offentlig minst 30 dager før 

endelig behandling i Brønnøy kommunestyre. 

• Forslag til planstrategi med vedlegg annonseres på Brønnøy kommunes hjemmeside og 

facebookside, og oversendes til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og 

nabokommuner. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Jamfør Plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og 

senest innen et år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg for samfunnsutviklingen, 

herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. På den bakgrunn kan 

kommunens planbehov i valgperioden vurderes og prioriteres. Planstrategien er i så måte et 

sentralt styringsdokument for så vel politisk som administrativt nivå. 

Kommunestyret vedtok den 12.2.2020 (sak 5/20) å igangsette arbeidet med ny planstrategi for 

Brønnøy kommune, prosessplanen ble godkjent og formannskapet ble fastsatt som 

styringsgruppe for arbeidet. Den 30.3.2020 (sak 23/20) ble et foreløpig utkast til 

kunnskapsgrunnlag tatt til orientering av styringsgruppen. 

Det foreligger nå et forslag til planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune som jamfør plan- 

og bygningslovens § 10-1 skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ifølge godkjent prosessplan for planstrategiarbeidet skal Brønnøy kommunestyre behandle 

forslag til planstrategi i kommunestyremøte 24.6.2020. 

Forslag til planstrategi foreslås offentliggjort med annonsering på Brønnøy kommunes 

hjemmeside og facebookside samt oversendelse av materialet til Fylkesmannen i Nordland, 

Nordland Fylkeskommune og kommunene Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad. Forslag til 

planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune består av to deler: 

1. Planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune med en beskrivelse av kommunens 

planansvar, oppsummering av utviklingstrekk i Brønnøysamfunnet, planstatus i 

kommunen, vurdering av planbehov og prioriterte planoppgaver for inneværende 

kommunestyreperiode. 

2. Kunnskapsgrunnlag for planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune bestående av et 

representativt utvalg av statistikk som tydeliggjør overordnede utviklingstrekk i Brønnøy-

samfunnet. 

 

Vurdering: 

Det har vært et mål i planstrategiarbeidet å få en felles forståelse av nåsituasjonen i Brønnøy, å 

vurdere det kommunale handlingsrommet med hensyn til å kunne påvirke utviklingstendensene i 
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kommunen og avklare hvilken type kommunalt planarbeid som bør iverksettes for å oppnå en 

ønsket lokal utvikling. 

Planstrategien og tilhørende kunnskapsgrunnlag har blitt utarbeidet og ferdigstilt i perioden hvor 

man både internasjonalt, nasjonalt og lokalt har opplevd store omveltninger som følge av 

koronapandemien. Brønnøy kommune har på nåværende tidspunkt ikke full oversikt over 

koronapandemien betydning for kommunal økonomi, og det er for tidlig å konkludere på hvilken 

betydning dette vil ha for kommunal økonomiomstilling. Dette er en situasjon som følges opp 

separat i økonomiplan og i den pågående økonomiske omstillingsprosessen i kommunen. Det 

som er tydelig nå er viktigheten av å ha et kontinuerlig fokus på kommunalt beredskapsarbeid, og 

å la erfaringene fra koronapandemien bidra til en styrking av beredskapen fremover. Tiden 

fremover vil kreve ekstraordinære tiltak for både å håndtere smitterisikoen, og for på en 

forsvarlig måte å gjenåpne og utvikle Norge og Brønnøy-samfunnet.  Det er krevende på 

nåværende tidspunkt å beskrive Brønnøy-samfunnet med de akutte endringene som 

koronapandemien har medført, og kunnskapsgrunnlaget er derfor ikke vesentlig endret fra 

tidligere utkast. Det vurderes som mest hensiktsmessig å ta utgangspunkt i overordnede 

tendenser gjerne vurdert over tid i beskrivelsen av Brønnøy-samfunnet. Langtidsvirkningene av 

pågående koronapandemi vil bli vurdert i fremtidige oppdateringer og revideringer av 

kunnskapsgrunnlaget.  

Forslag til planstrategi 2020-2023 for Brønnøy kommune presenterer en ambisiøs liste over 

overordnede planoppgaver som vurderes som relevante å prioritere i inneværende 

kommunestyreperiode. Noen planoppgaver er påbegynt i forrige periode og avsluttes i denne 

perioden. Andre planoppgaver vil bli påbegynt og ferdigstilt i løpet av den neste treårsperioden, 

og noe planarbeid vil bli påbegynt innen perioden og ferdigstilles først i neste 

kommunestyreperiode. Planprosessene er ulike i omfang og kompleksitet, og har derfor naturlig 

nok ulike prosesser. 

Rådmannen har registrert at styringsgruppen har utvist et spesielt engasjement for kommunens 

innsats for å styrke barn og unges trivsel Brønnøy samt for kommunens bidrag til grønn 

omstilling og reduksjon i utslipp av klimagasser. Rådmannens forslag til planstrategi prioriterer 

utarbeidelsen av en helhetlig oppvekstplan i kommunestyreperioden. Dette blir et viktig bidrag til 

å målrette kommunens satsing på kvalitet i barnehage og skole, og synliggjøre og styrke 

samhandlingen på oppvekstområdet med øvrige kommunale støttetjenester. Klima- og energiplan 

for kommunen er også en prioritert oppgave. Det er søkt prosjektskjønnsmidler for finansiering 

av utarbeidelsen av et kunnskapsgrunnlag til arbeidet med klima- og energiplan, som vurderes 

som avgjørende for å kunne lykkes med å utarbeide en relevant og treffsikker klima- og 

energiplan i kommunen. Også psykisk helse blant Brønnøys befolkning samt 

utdanningstilbudene i regionen har fått politisk oppmerksomhet i styringsgruppen. Psykiatriplan 

er i planstrategien foreslått prioritert i inneværende kommunestyreperiode, og også 

oppvekstplanen vil adressere utfordringer knyttet til psykisk helse blant barn, unge og familier. 

Tilgangen til utdanningstilbud utover grunnskolen er ikke et kommunalt ansvar, men er av 

avgjørende betydning for muligheten for å bo og leve i Brønnøy og for å sikre lokale og 

regionale virksomheter tilgang til kompetent arbeidskraft. Det er naturlig at kommuneplanens 

samfunnsdel drøfter slike overordnede strukturelle utfordringer i Brønnøy-samfunnet. Rullering 

av kommuneplanens samfunnsdel er foreslått prioritert gjennomført i 2021/2022.  
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Også de øvrige prioriterte planoppgavene vurderes å være relevante med hensyn til å leve opp til 

nasjonale og regionale forventninger til kommunal planlegging, og samtidig imøtekomme flere 

viktige utfordringer i kommunen framover. 

 

 

 


