
Bidra med innspill til ny samfunnsplan!
FLAKSTADSAMFUNNET MOT 2031

Aktuelle datoer for kommende

ARRANGEMENTER
8. November: Stand på kjøpesenteret på Ramberg

20. November:
kl 18.00-20.00

Framtidsworkshop på Mølnarodden 
ungdomshus

21. November:
kl 18.00-20.00

Framtidsworkshop U.L Lysbøen 
Ramberg

26. November:
kl 18.00-20.00

Framtidsworkshop Skjelfjord 
ungdomshus

27. November:
kl 17.30

Temamøte for næringslivet, Nusfjord

28. November:
kl 18.00-20.00

Framtidsworkshop Fredvang 
ungdomshus

29. November:
kl 18.00-20.00

Framtidsworkshop Napp ungdomshus

Flere arrangement kommer. Følg med på infosiden og øvrige 
informasjonskanaler for mer detaljert informasjon.

Oversikt over innspillsmetoder som vil bli 
benyttet i planprosessen

Hva? Hvordan?
SWOT-analyse Et verktøy for å kartlegge interne styrker 

og svakheter i organisasjonen. Eksterne 
muligheter og utfordringer blir også drøftet.

Workshop/
«fremtidsverksted»

Vi inviterer til innspillsrunder fra 
lokalbefolkningen i de ulike tettstedene i 
Flakstad kommune.

Barnetråkk Et digitalt verktøy og undervisningsopplegg 
som lar barn fortelle hvordan de bruker stedet 
der de bor og hva de vil ha annerledes.

Gjestebud En utvidet spørreundersøkelse rettet mot 
utvalgte grupper. Gjennomføres i en sosial 
setting.

Temamøter/
dialogmøter

Vi holder temamøter/dialogmøter med 
spesifikke målgrupper.

Stand på 
kjøpesenter

Skriv på en lapp dine drømmer og visjoner for 
fremtidens Flakstad. Vi lager en ordsky av alle 
bidrag.

#mittflakstad Vi ønsker å se bilder som representerer noe 
som er viktig for DEG i Flakstad. Del bilder på 
Instagram merket med #mittflakstad, gjerne 
med en kort tekst under bildet.

Spørreskjema Et spørreskjema er lagt ut på infosiden 
om Kommuneplanens samfunnsdel på 
kommunens hjemmesider www.flakstad.
kommune.no. Skjemaet deles også ut på 
stand på kjøpesenteret.

Her finner du informasjon om status 
i planprosessen og kommende 
arrangementer:

• Infoside om planarbeidet på hjemmesiden til Flakstad kommune 
https://flakstad.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel/

• Flakstad kommune sin Facebook-side: 
https://www.facebook.com/flakstadkommune/

• Lokalaviser og oppslagstavler på offentlige møtesteder 
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Foto: SALT/ Emil Røthe Johannessen



NY samfunnsplan for Flakstad kommune 
(2019-2031) 
Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Flakstad kommune er nå i 
gang med å utarbeide ny kommuneplan som skal gjelde for perioden 
2019 - 2031. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet 1. 
september, og planprosessen skal pågå frem til våren 2019. Det tas 
sikte på at kommunestyret kan vedta planen våren 2019.

Hva er målet med kommuneplanens 
samfunnsdel?
Kommuneplanens samfunnsdel er et verktøy for kommunens 
helhetlige planlegging. Samfunnsdelen har to hovedinnretninger: 

• Kommunesamfunnet som helhet
• Kommunen som organisasjon

Planen skal vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling 
og synliggjøre de strategiske valg kommunen tar. Formannskapet har 
med bakgrunn i forutgående høring av planprogram vedtatt følgende 
12 hovedfokusområder for kommuneplanens samfunnsdel (sak 059/18):
 

• Demografiske utfordringer
• Omdømmebygging 
• Folkehelse og frivillig sektor
• Barn og unge 
• De over 65
• Samferdsel og infrastruktur
• Næringsutvikling
• Boligpolitikk
• Miljø, energi og bærekraft
• Lokaldemokratiets status
• Kommunen som tjenesteyter 
• Arealstrategi

Kommuneplanens samfunnsdel skal synliggjøre utfordringer, mål og 
strategier for kommunen som organisasjon, og fastsette overordnende 
mål for sektorplanlegging og retningslinjer for hvordan vedtatte mål og 
strategier skal gjennomføres i den kommunale virksomheten.

Hvem har ansvaret? 
Flakstad kommune har gjennomført en tilbudskonkurranse, og har 
valgt den marine kompetansebedriften SALT som prosjektleder 
for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Planarbeidet 
gjennomføres i nært samarbeid med formannskapet som 
styringsgruppe, samt en nedsatt administrativ arbeidsgruppe. 

SALT er en uavhengig kompetansebedrift med hovedkontor i Svolvær, 
og avdelingskontorer i Flakstad (Ramberg), Tromsø, Trondheim og 
Oslo. SALT tilbyr kunnskapstjenester innen forskning, rådgivning, 
formidling og prosjektledelse, spesielt relatert til hav, miljø og 
kystsamfunn. SALT avdeling Ramberg har god lokalkunnskap, kort 
responstid og aktiv tilstedeværelse i lokalmiljøet.

Vil du vite mer om hvem vi er?: www.salt.nu

Hva er viktig for DEG i fremtidens 
Flakstad?

Vi vil ha Flakstadfolk med på laget! 
Plan- og bygningsloven setter krav til medvirkning i planprosessen. 
Gjennomføringen skal sikre demokrati, åpenhet og forutsigbarhet, 
slik at alle som blir berørt, kan delta og få mulighet til å uttale 
seg. Innspillene vi får inn, vil bearbeides og legges til grunn i 
samfunnsplanen. 

Vårt mål er å sikre bredest mulig involvering fra befolkningen i 
Flakstad og har derfor valgt metoder som sikrer aktiv deltakelse i 
planprosessen. Vi vil vite hva som er viktig for deg i Flakstad!

Målgrupper vi ønsker å etablere kontakt med, er:

• Du som er ansatt i Flakstad kommune 
• Du som bor og lever i lokalsamfunnet (barn, unge, eldre m.v)
• Du som er ny i Flakstad (innvandrere, tilflyttere m.v) 
• Næringslivet
• Frivilligheten, lag og foreninger i Flakstad
• Grupper med særskilte behov

Foto: SALT/ Ane Oline Roland


