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Rådmannen tilrår Formannskapet å fremme følgende innstilling overfor kommunestyret: 
 
Med hjemmel i pbl § 4-1 og § 11-13 fastsettes planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel, revidert 10.11.2017. 
 
 
Behandling i Formannskapet - 29.11.2017: 
Votering:  Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapet sin innstilling til kommunestyret: 
Med hjemmel i pbl § 4-1 og § 11-13 fastsettes planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel, revidert 10.11.2017. 
 
 
Behandling i Kommunestyret - 20.12.2017: 
Merknad:  Ungdomsrådet bør involveres i den videre prosessen. 
 
Votering:  Formannskapet sin innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i  Kommunestyret - 20.12.2017: 
Med hjemmel i pbl § 4-1 og § 11-13 fastsettes planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel, revidert 10.11.2017. 
 
 
 
 
 
 
 



Bakgrunn 
Stor-Elvdal kommune har satt i gang arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel. I samsvar med krav i Plan- og bygningsloven § 4-1 er det utarbeidet et forslag til 
planprogram som redegjør for innhold og gjennomføring av planarbeidet.  Forslag til planprogram 
har blitt gjennomgått i temagruppene (ref. KS sak 17/12 og 17/13 valg av representanter til 
temagruppene), samt i administrativ arbeidsgruppe (rådmannens ledergruppe) og i prosjektgruppa 
(rådmannens ledergruppe + politisk ledelse + opposisjonsleder). Oppstart av planarbeidet ble 
kunngjort i Østlendingen 30.06.17 og forslag til planprogram har ligget ute på høring i perioden 
30.06.17 – 18.08.17. Det har kommet inn totalt 14 innspill (se vedlegg).  
 
Det er foretatt en justering av planprogrammet i forhold til de innspill som er gitt i de enkelte 
arbeidsgruppene samt i henhold til innkomne innspill i høringsperioden. 
 
Vurdering 
Medvirkning, involvering og kommunikasjon 
Planarbeidet er i en tidlig fase, og det har vært vanskelig å prioritere hvilke temaer som er viktigst, 
samt finne de overordnede mål og visjoner. En av hovedårsakene til dette er at dagens samfunnsdel 
er såpass gammel og utdatert, og derfor ikke gir klare føringer som det skal bygges videre på. 
Planprogrammet tar derfor for seg hele spekteret som det skal arbeides videre med, og i det videre 
arbeidet med samfunnsdelen må det tas stilling til hva som skal arbeides med i egne temaplaner 
eller sektorplaner, og hvilke temaer som skal utredes i samfunnsdelen samt tas stilling til hvilke 
visjoner og overordnede mål kommunen skal arbeide mot i framtiden.  
 
De innspill som har kommet inn i høringsperioden går i all hovedsak på selve kommuneplanen, 
både samfunnsdelen og arealdelen. Høringsinnspillene er oppsummert og kommentert i eget 
vedlegg.  
 
Det skal legges til rette for medvirkning fra innbyggerne ved bruk av ulike metoder og opplegg 
(informasjon og invitasjon til innspill på kommunens nettside, åpne møter/temakvelder, 
barnetråkkregistrering m.m). Dette må likevel tilpasses ressurser og kapasitet.  
Statlige og regionale myndigheter skal involveres i planprosessen, og inviteres til å bidra med 
faglige råd. 
 
Folkehelse, estetiske og/eller miljømessige konsekvenser 
Planprogrammet i seg selv får ikke direkte konsekvenser for folkehelse etc. Samfunnsdelen skal 
inneholde strategier og tiltak som skal gi positive effekter for folkehelse. Estetikk og miljø og skal 
følges opp i arealdelen. 
 
Økonomiske konsekvenser:  

 Prioritering og disponering av personalressurser til utarbeidelse av samfunnsdelen.  
 Kjøp av konsulenttjenester til datainnsamling, kartlegging og utredning.  
 Mindre utgifter til arrangementer, f.eks. til bevertning.  

 
Kjøp av de konsulenttjenester det dreier seg om her, koster (vurdert ut fra erfaring) rundt 100 – 200.000 
kroner pr. oppdrag.  
Økonomiske konsekvenser må innarbeides i budsjett- økonomi- og handlingsplan. 
 
Konklusjon 
Kommuneplanarbeid er et langsiktig arbeid som krever mye tid og ressurser. Rådmannen anser at 
det er gjort en god jobb med å finne de riktige problemstillinger som det skal arbeides videre med 
både i samfunnsdelen og i arealdelen. Rådmannen anser at planprogrammet har belyst formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere på en god og tilstrekkelig måte. 
 
Rådmannen anbefaler at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
fastsettes.


