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Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030
Planen gir føringer arbeidet med å strekke seg etter visjonen god livskvalitet og god helse som
bakgrunn for videre vekst og velstandsutvikling, dette som grunnlag for bærekraftig
samfunnsutvikling som utvikles i lokalsamfunnene der folk bor.
 Det er viktig at en på lokalt nivå blir involvert i å ta ned noen av de nasjonale føringene som
ligger til grunn for samfunnsplanleggingen.
Det er en kortfattet plan med langsiktige mål og strategier innenfor et felt hvor det er vanskelig å
være konkret.
Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel er førende for alle sektorer i utviklingen av
kommunen, inklusive prioriteringer i økonomiplan og budsjett.
Planen skal være førende for økonomiske budsjett og prioriteringer i økonomiplaner.
 Det må føre til at en må få til en god og stor deltakelse blant innbyggerne i medvirkning til
utarbeidelsen av disse prioriteringene.
Det å beholde og videreutvikle dagens mange lokalsamfunn til rause og robuste livsmiljø, gir gode
muligheter til å nå andre mål i samfunnsplanleggingen, mål om trygghet, mestring og aktive leveår. I
planen prioriteres forebygging og tidlig innsats, -viktig og i trå med overordnede føringer i
samfunnet.
Ytterøya har i dag 2 hovedpilarer som grunnlag for befolkning. Det er matproduksjon og offentlig
tjenesteyting. Videreutvikling av disse to elementene er avgjørende for at vi fortsatt skal være et
raust og robust livsmiljø for alle.
Samfunnsutvikling med fokus på beredskap er et viktig tema for Ytterøysamfunnet. Beredskapen må
forsterkes og videreutvikles slik at den er på plass om noe uforutsett oppstår i forhold til samfunn og
miljø.
Vi ønsker å være med og delta i de prosessene som blir når delplanene kommer.
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Ytterøyutvalget er et tverrpolitisk utvalg bestående av valgte representanter fra styrene i partier, lag og
foreninger på Ytterøy. Representantskapet er utvalgets øverste organ og består av lagenes styrer. Utvalget har
som formål: å arbeide med en videreutvikling av lokalsamfunnet på Ytterøy, med spesiell vekt på økt bosetting,
næringsutvikling, privat og offentlig tjenesteyting og samferdselsforhold.

