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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Formannskapet slutter seg til Rådmannens forslag til organisering og fremdrift for rullering av
kommuneplanens arealdel.

SAMMENDRAG
Kommunal planstrategi er et verktøy for å prioritere hvilke planoppgaver kommunen bør starte
opp eller videreføre i kommunestyreperioden for å møte kommunens behov. Gjennom
planstrategien skal kommunen ta stilling til om kommuneplanen skal revideres, helt eller
delvis. Det skal også tas stilling til hvilke andre planoppgaver (kommunedelplaner, temaplaner,
større arealplaner, utredningsarbeid) som skal prioriteres i kommunestyreperioden.
Rådmannen vil utarbeide et kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn for prioriteringene i
planstrategien. Planstrategien vil i stor grad bygge på vedtatt samfunnsdel der det var bred
medvirkning fra innbyggere og samfunnet forøvrig. Det legges derfor ikke til rette for ytterligere
medvirkning fra innbyggere, utover lovens krav om at forslag til vedtak skal gjøres tilgjengelig
30 dager før kommunestyrets behandling. Planstrategien skal vedtas av kommunestyret høsten
2016.
Avgjøres av: F

Behandles i følgende utvalg: UFL, UFO, UTM, F

Videre saksgang:
Rådmannen legger frem et kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn for utarbeidelse av
planstrategien.
Saksopplysninger:
Kommunal planstrategi er et verktøy for å prioritere hvilke planoppgaver kommunen bør starte
opp eller videreføre i kommunestyreperioden for å møte kommunens behov. Planstrategien
setter fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt, og ikke gjøres mer omfattende enn
nødvendig.
Gjennom planstrategien skal kommunen ta stilling til om kommuneplanen skal revideres, helt
eller delvis. Det skal også tas stilling til hvilke andre planoppgaver (kommunedelplaner,
temaplaner, større arealplaner, utredningsarbeid) som skal prioriteres i
kommunestyreperioden. Prioriteringene skal gjøres på bakgrunn av en drøfting av kommunens
strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen (kunnskapsgrunnlag).
Vurdering:

Kommunal planstrategi ble innført som et nytt verktøy med Plan- og bygningsloven av 2008. Et
viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres i
kommunestyreperioden. Planstrategien er ikke en plan, og skal dermed ikke inneholde mål og
strategier. Planstrategien er et viktig styringsverktøy for å sikre at kommunens planlegging er
behovsstyrt, og at kommunens planbehov vurderes samlet.
Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling. Rådmannen vil utarbeide et kunnskapsgrunnlag som skal legges til grunn for
prioriteringene i planstrategien. Kunnskapsgrunnlaget vil bli basert på sammenstilling av
eksisterende informasjon som: Kommuneplanens samfunnsdel, oversiktsdokument for
folkehelse, helhetlig ROS-analyse, vedtatte planer og planer under arbeid. I følge Plan- og
bygningslovens § 11-2 skal kommuneplanens samfunnsdel være grunnlag for sektorenes planer
og virksomhet. Samfunnsdelens satsingsområder vil derfor i særlig grad være førende for
arbeidet med planstrategien.
Som del av planstrategien vil Rådmannen fortsette arbeidet med evaluering og utvikling av
kommunens plan- og styringssystem for å sikre god kobling mellom strategisk planlegging og
økonomiplanlegging.

Organisering:
Arbeidet organiseres som et prosjekt med prosjektledelse fra fagavdeling Areal og samfunn.
Det anses ikke som aktuelt med politisk saksordfører for dette arbeidet, men saker/meldinger
undervegs i arbeidet vil fremmes via utvalgene til Formannskapet. Planstrategien skal vedtas av
kommunestyret i løpet av høsten 2016.
Medvirkning
Planstrategien vil i stor grad bygge på vedtatt samfunnsdel der det var bred medvirkning fra
innbyggere og samfunnet forøvrig. Det legges derfor ikke opp til ytterligere medvirkning fra
innbyggere, utover lovens krav om at forslag til planstrategi skal gjøres offentlig i minst 30
dager før kommunestyrets vedtak.
Det er krav om at det skal innhentes synspunkt fra statlige og regionale organer og
nabokommuner. Dette vil trolig skje ved at instansene tilskrives. Myndighetene kan ikke
fremme innsigelse til planstrategien.

Fremdrift:
Det legges opp til følgende fremdrift for prosjektet:
Milepæler
Oppstart i Rådmannens ledergruppe

Periode
desember 2015

Oppstart politisk

januar 2016

Kunnskapsinnhenting/Medvirkning

jan-april 2016

Kunnskapsgrunnlag legges frem politisk

mai 2016

Utarbeide planstrategi

mai – juli 2016

Forslag planstrategi

august 2016

Forslag gjøres offentlig

august – september (min. 30.dager)

Vedtak i K

oktober 2016

Folkehelseperspektiv:
Oversiktsdokument for folkehelse skal legges til grunn for arbeidet med planstrategien. Den
helsefremmende øyen er en av satsingsområdene til kommunen, og det er viktig at dette
gjenspeiles i prioriteringene som gjøres i planstrategien.
Økonomi:
Utarbeiding av planer er ressurskrevende, og de fleste planer inneholder tiltak som kan få
økonomiske konsekvenser. Plan- og bygningsloven fremhever at planlegging skal bygge på
økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer
omfattende enn nødvendig. En oppdatert planstrategi er et viktig verktøy for å sikre dette.
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