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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg Kultur og Levekår 62/19 12.11.2019 

Utvalg Plan og Miljø 184/19 13.11.2019 

Formannskapet 89/19 14.11.2019 

 

Kommunal planstrategi 2019-2023 - forslag til offentlig ettersyn 

Vedtak i Formannskapet - 14.11.2019 

Formannskapet tar rådmannens fremleggelse av kommunal planstrategi 2019-2023 til 

orientering. Formannskapet legger med dette kommunal planstrategi 2019-2023 ut til 

offentlig ettersyn. 

Tilleggsforslag: 

Finnmyra/Remyra flyttes til 1. prioritet 

Tangmoen flyttes til 2.prioritet 

Behandling i Formannskapet - 14.11.2019  

Renate Trøan Bjørshol (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Finnmyra/Remyra flyttes til 1. prioritet 

Tangmoen flyttes til 2.prioritet 

 

Bjørshols (H) tilleggsforslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer. 

Rådmannens forslag til vedtak med vedtatte tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Uttalelse i Utvalg Kultur og Levekår - 12.11.2019 

Formannskapet tar rådmannens fremleggelse av kommunal planstrategi 2019-2023 til orientering. 

Formannskapet legger med dette kommunal planstrategi 2019-2023 ut til offentlig ettersyn. 

 

Behandling i Utvalg Kultur og Levekår - 12.11.2019  

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

 



Uttalelse i Utvalg Plan og Miljø - 13.11.2019 

Formannskapet tar rådmannens fremleggelse av kommunal planstrategi 2019-2023 til orientering. 

Formannskapet legger med dette kommunal planstrategi 2019-2023 ut til offentlig ettersyn. 

 

Endringsforslag: 

Remyra flyttes til 1. prioritet 

Tangmoen flyttes til 2.prioritet 

 

Behandling i Utvalg Plan og Miljø - 13.11.2019  

Geir Falck Anderssen (H) fremmet følgende endringsforslag: 

 

Remyra flyttes til 1. prioritet 

Tangmoen flyttes til 2.prioritet 

 

Anderssens (H) endringsforslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer.  

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Formannskapet tar rådmannens fremleggelse av kommunal planstrategi 2019-2023 til orientering. 

Formannskapet legger med dette kommunal planstrategi 2019-2023 ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Kommunal planstrategi 2019-2023 - Høringsutkast 

 

 



Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Fagnotat med oversikt over utviklingstrekk og utfordringsbilde, utarbeidet i forbindelse med 

revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Alle fagnotatene ligger på kommunens hjemmeside 

under Politikk og planer – planer – kommuneplanens samfunnsdel. 

Fagnotat 1. Samfunnsdelen 2019-2032 

Fagnotat 1.1 Framtidens personal- og kompetansebehov 

Fagnotat 2. Barn og unge 

Fagnotat 3. Næring 

Fagnotat 4. Omsorg 

Fagnotat 5. Kultur  

Fagnotat 6. Utbyggingsmønster  

Fagnotat 7. Trøndelag fylke - regionalt samarbeid  

Sammendrag: 

Kommunal planstrategi er en oversikt over kommunens planer, og en prioritering av det 

kommunale planarbeidet. «Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest 

innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.» jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1.  

 

Forslag til prioritering av planer og en begrunnelse for prioriteringene ligger i den vedlagte 

planstrategien, og blir ikke gjengitt i saksframlegget. 

 

Saken legges frem til behandling i formannskapet 12. desember. Endelig behandling i 

kommunestyret 19. desember. 

Saksopplysninger 

Kommunal planstrategi 2016-2019 har vært et viktig verktøy i prioritering av det kommunale 

planarbeidet, særlig i forbindelse med arealplaner. Den årlige rapporteringen har gjort det mulig 

for kommunestyret å holde oversikt over fremgang i planarbeidet, samt å vurdere om det er 

behov for omprioriteringer underveis i kommunestyreperioden. Rådmannen ønsker å videreføre 

og videreutvikle planstrategien som et aktivt styringsdokument i den kommende fireårsperioden. 

 

Basert på erfaringene fra forrige planperiode er det gjort noen endringer i oppsettet til 

planstrategien. Det er gjort en tydeligere sortering på hvilke planer som hører hjemme i 

strategien, hvilket har medført at listen over planer er blitt kortere. Det er også skilt mellom 

planer der rekkefølgen på arbeidet skal prioriteres, og planer med fast rullering, der 

rulleringshyppigheten primært styres av lover og forskrifter. 

 

En annen endring er at det nå er synliggjort hvilken enhet som er ansvarlig for å utarbeide 

planene. Det gjør det enklere å vurdere hvilke enheter som har høyt plantrykk, og hvor trykket 

på planarbeid er mindre. Forslag til prioriteringer er basert på den enkelte enhets plankapasitet. 

For de fleste enheter er utarbeidelse av planer kun en mindre del av ansvarsområdet, og 

planoversikten gir dermed ikke et inntrykk av den totale arbeidsbelastningen på enhetene. 

 

Planer til prioritering er inndelt i tre nivå: 

1. Planer som allerede er påbegynt, og planer med oppstart i 2020. 

2. Planer som skal påbegynnes i 2021, eller så fort det blir ledig kapasitet. 

3. Planer som skal påbegynnes i slutten av perioden, eller som kan utsettes til neste planperiode 

ved behov. 

 



I tillegg er det antydet hvor lang tid det kan forventes at planprosessen tar med mindre det 

dukker opp uforutsette forsinkelser. Høy grad av medvirkning fra personer og organisasjoner 

utenfor kommuneadministrasjonen er ofte positivt for planens kvalitet, men øker risikoen for at 

planarbeidet tar lenger tid enn først antatt. Forventet tidsbruk må dermed ikke forstås som en 

fasit på når planen vil være ferdig. 

Prosess 

Plan- og bygningsloven stiller krav om at forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 

offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Forslaget vil offentliggjøres etter 

formannskapets behandling av saken. 

 

I plan- og bygningsloven § 10-1 står det også «Kommunen skal i arbeidet med kommunal 

planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. 

Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for 

behandlingen.» I veiledningsmaterialet til planstrategien er det påpekt at kommunen selv bør 

gjøre en vurdering av behovet for medvirkning. Rådmannen mener det er viktigere å legge til 

rette for bred medvirkning og allmenn debatt i forbindelse med utarbeidelse av de enkelte 

planene. Planstrategien slik den er foreslått synliggjør først og fremst hvilke styringsdokumenter 

kommunen har, og hvilke av disse som det skal prioriteres å revidere. Det er ikke her de viktige 

beslutningene om kommunens utvikling tas, og det er i utarbeidelsen av planene det er viktig å 

sikre gode medvirkningsprosesser.  

 

Av hensyn til fremdriften blir forslag til planstrategi oversendt statlige og regionale organer og 

nabokommuner samtidig med at sakspapirene blir publisert. Dette for at disse skal få rimelig tid 

til å uttale seg før endelig behandling.  

 

 


