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Tittel: Saksprotokoll - Planprogrammet til kommuneplanen sin samfunnsdel - 

2021-2031.  
Arkivsak: 20/3838 
 

Behandling: 
Luster kommune har starta arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, i 
tråd med kommunal planstrategi 2020-2023. 

 

Kommunen ynskjer å få til brei involvering av innbyggjarar, lag og organisasjoner i 
arbeidet med samfunnsdelen, slik at det kan bli eit godt forankra styringsdokument for 
utviklinga i kommunen. Planprogrammet vert fastsett av kommunestyret. 

Administrasjonen v/Oliver Bjørndalen og Knut Vidar Svanheld orienterte i møtet. Dei 
presiserte at det er viktig med involvering av barn og unge, også dei gruppene som er i 
mindretal t.d. menneske med funksjonsnedsetting.  Det gjeld også unge generelt som 
ikkje enno har stemmerett. Det er viktig med barna som skal vekse opp. Kva manglar – 
kva bør vere på plass – kva er bra osv.  
 

UK tok informasjonen frå administrasjonen til etterretning.  

 

AU presenterte innspelet som dei drøfta i sitt møte: .  

 

UK drøfta saka vidare og var samde i AU sitt  førebelse innspel. 

 

UK ynskjer å arbeide vidare med kommuneplanen sin samfunnsdel 2021-2031, og 
vedtok å ta saka opp att på neste møte. Gjerne med gruppearbeid. 

 

 

VEDTAK: 

Vedtak: 
UK ynnskjer å arbeide vidare med kommuneplanen sin samfunnsdel 2021-2031, og 
ynskjer å ta saka opp att på neste møte. Gjerne med gruppearbeid. 

 

Førebels innspel: 

 

Aktiv heile livet  
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-   Møteplassar er viktig, og at dei er lagt til rette for alle personar i alle aldrar-  

Me må ta vare på grendahusa som er ein viktig samlingsstad lokalt. - Arrangere 
aktivitetskveldar med ymse handarbeid, strikking osv. Kvar grend må engasjerer seg 
og ta ansvar. 

 -  Hindre einsemd – ha sosiale møte, gjerne eldre og yngre saman - 

    Besøksvenner for dei som treng det, og kunne vere besøksvenn for andre er positivt  

    tiltak. 

-  Treningssenter må oppretthaldast 

-  Teknologi:  

Viktig med opplæring/kurs, og gjerne slik at eldre og yngre blir blanda og kan jobbe   
saman. 

 

-   Lågterskeltilbod for ungdom (og andre) 

Snakke om tilbod/prosjekt generelt, snakke om psykisk helsehjelp (ikkje for å få 
diagnose). 

    Førebygge rus o.s.v.! –  

    Ungdomslos t.d. er eit bra tilbod som må fortsetje vidare. 

 

 

Distriktsinnovasjon 

-  Utbygging på Hafslo 

Viktig med utbygging i området – er stort potensiale for tilflytting. Det ligg nær 
Sogndal, Leikanger osv, og har fin natur. Bør satse på familiar – barnehage, leggje til 
rette i sentrum med fleire tilbod, bygge einebustadar. Familiar vil gjerne ha eigne 
husvære. 

-  Fast tilsetjing og med heiltidsjobbar - 

   Arbeidstilboda er avgjerande i høve til tilflytting. 

-  Marknadsføring av kommunen, er og avgjerande i høve til reiseliv/turisme. 

 

 

Klimasmart 

-  Klima må og vere tema i skulen – elevane må få informasjon om stoda og  
utfordringane. 
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