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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 10. september 2020. Endelig behandling i
kommunestyret 29. september 2020.
Saksopplysninger
Forrige planstrategi har vært svært ambisiøs med mange og store planer, sett i sammenheng med
de ressurser det har vært tilgang til. Denne rulleringen av planstrategien legger derfor opp til at vi
skal gjennomføre og avslutte de planer som er satt i gang, spesielt kommuneplanens arealdel.
Det foreslås i mindre grad nye planer. I denne planstrategien er det også foreslått at prioritering
av planoppgaver må følges opp ved en sterkere tilknytting mot budsjett og økonomiplan. Som
prinsipp bør ikke forslag til planer som ikke har dekning i personell til å gjøre jobben, eller
budsjett til å gjennomføre jobben, være en del av planstrategien.
Det var i utgangspunktet lagt opp til arbeid i styringsgruppe og arbeidsgrupper. Som følge av
mange og samtidige planer, og mye aktivitet ellers, stoppet arbeidet opp i august/september
2019. sentrale personer har også sluttet på enheten. Nå er vi imidlertid klar med et utkast.. Av
hensyn til fremdriften legges saken frem for formannskapet som legger planstrategien ut til
offentlig ettersyn. I denne perioden der planstrategien ligger til offentlig ettersyn vil
administrasjonen legge til rette for at både styringsgruppen og arbeidsgruppen skal ha muligheter
for å gi synspunkter til forslaget.

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. Kommunaldirektøren 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.
Styringsgruppen oppnevnt av kommunestyre vil også få tilsendt forslaget med mulighet for å gi
synspunkter til planstrategien.

Kommunedirektørens innstilling
Formannskapet tar kommunedirektørens fremleggelse av kommunal planstrategi 2020-2023 til
orientering. Formannskapet legger med dette kommunal planstrategi 2020-2023 ut til offentlig
ettersyn.

