Stor-Elvdal kommune
Enhet Forvaltning
Arkivsak: 2020/391
Saksbehandler: Camilla Anderson

Oppstart av arbeid med kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune
2020-2023
Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssaksnr.
2020/13

Møtedato
12.02.2020

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gir sin tilslutning til oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for StorElvdal kommune. Formannskapet, med rådmannen som sekretær, nedsettes som
arbeidsgruppe for utarbeiding av kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune i perioden
2020-2023.

Kommunestyrets behandling i møte 12.02.2020:
Rådmannens innstilling:
Kommunestyret gir sin tilslutning til oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for StorElvdal kommune. Formannskapet, med rådmannen som sekretær, nedsettes som
arbeidsgruppe for utarbeiding av kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune i perioden
2020-2023.

Behandling i Kommunestyret - 12.02.2020:
Votering: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 12.02.2020:
Kommunestyret gir sin tilslutning til oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for StorElvdal kommune. Formannskapet, med rådmannen som sekretær, nedsettes som
arbeidsgruppe for utarbeiding av kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune i perioden
2020-2023.
Bakgrunn
Av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 10-1 (kommunal planstrategi) går det frem at
alle kommuner skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye
kommunestyret er konstituert. Planstrategien erstatter det obligatoriske kravet til
rullering av kommuneplanen, som tidligere lå i den gamle plan- og bygningsloven (1985).
I arbeidet med planstrategien skal det vurderes både interne og eksterne utfordringer og

utviklingstrekk som kan få betydning for kommunenes strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling. Dette gjelder både langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes
virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
Kommunal planstrategi skal synliggjøre og konkretisere planbehovet til kommuner, samt styrke
den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. En planstrategi er altså
ikke en plan men et politisk styringsdokument. Det er også viktig å merke seg at kommunal
planstrategi ikke er juridisk bindende. Dette vil si at det ikke kan fremmes innsigelser til
planstrategien. Den er heller ikke juridisk forpliktende for kommunens innbyggere eller
kommunen selv.
Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om:
1. Kommuneplanen helt eller delvis skal revideres.
2. Kommunens fremtidige planbehov. Herunder nye planer, videreføring eller revidering av
gjeldende planer eller oppheving av planer.
3. Behov for systematisering av gjeldende plangrunnlag
Planstrategien vil således være et verktøy for å vurdere kommunens plansystem,
planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner,
tema- og sektor(fag) planer.
Kommunen skal innhente synspunkter fra nabokommune, statlige og regionale organer i
forbindelse med arbeidet med planstrategien. Samarbeid med nabokommuner og identifisering
av interkommunale planoppgaver samt samhandling med regionale myndigheter vil bidra til å
få god dialog om planbehovet.
Vurdering
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel, og det er i kommuneplanens
samfunnsdel at nye mål og strategier skal behandles og vedtas, og ikke i den kommunale
planstrategien. Kommunen skal således gjennom denne prosessen ta stilling til om
kommuneplanen skal revideres eller videreføres uten endringer. En viktig del av grunnlaget for
å vurdere om det er behov for revisjon, vil være erfaringer med gjeldende kommuneplan,
utviklingstrekkene fremover og de utfordringer kommunen som samfunn og organisasjon må
løse samt i hvilken grad det nye kommunestyret ønsker en endret politikk for kommunen.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023, vedtatt ved kongelig
resolusjon 14. mai 2019, skal legges til grunn i arbeidet med den kommunale planstrategien,
samt i de oppfølgende planprosessene. Nasjonale forventninger er det regjeringen forventer at
kommunene tar særlig hensyn til planleggingen. I tillegg vil miljødepartementets veileder om
kommunal planstrategi fra 2011 samt ny regional planstrategi for Innlandet 2020-2023 være
dokumenter som tas med i arbeidet med kommunens planstrategi.
Organisering og arbeid med planstrategien
Kommunestyret skal vedta mandatet/oppstartsnotatet, legge forslag til planstrategi ut på
høring, samt vedta den endelige planstrategien.
Formannskapet, med rådmannen som sekretær, er den politiske arbeidsgruppa.
Rådmannens ledergruppe er den administrative arbeidsgruppa. Rådmannens ledergruppe vil
utarbeide en oversikt over de planer som er på den enkelte sektor samt lage en
sammenstilling av statistikk som vil danne grunnlag for arbeid med planstrategien.
Politiske prioritering gjøres gjennom å avholde arbeidsmøte/planverksted med kommunestyret.
Prioriteringen skal ta utgangspunkt i utfordringsnotatet (statistikken) og vurdering av
planbehovet.

Arbeidsgruppa utarbeider forslag til planstrategi på bakgrunn av utfordringsnotatet og politiske
prioriteringer.
Medvirkning
Rådmannen anbefaler at hensynet til medvirkning ut over nabokommune, statlige og regionale
organer som tilskrives, ivaretas gjennom annonsering av oppstart av arbeid med planstrategi,
samt gjennom lovkravet om offentlig ettersyn. Når det gjelder intern medvirkning vil det bli
avholdt arbeidsgruppemøter samt arbeidsseminar der kommunestyrets medlemmer inviteres.
Framdriftsplan
På bakgrunn av det overstående har rådmannen utarbeidet følgende forslag til fremdriftsplan
for gjennomføring av planstrategi for Stor-Elvdal kommune.

Fremdriftsplan - kommunal planstrategi
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K-styret legger planstrategien ut på høring
Offentliggjøring, høring
Vedtak i kommunestyret
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Konklusjon
Rådmannen anbefaler at arbeid med kommunal planstrategi gjennomføres i henhold til oppsatt
fremdriftsplan og tilrår Kommunestyret å gi sin tilslutning til oppstart av arbeidet med
kommunal planstrategi for Stor-Elvdal kommune. Formannskapet, med rådmannen som
sekretær, nedsettes som arbeidsgruppe for utarbeiding av kommunal planstrategi for StorElvdal kommune i perioden 2020-2023.

