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Bakgrunn for saken 
Oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi ble vedtatt i november 2019. Arbeidet med 
planstrategien er i perioden blitt forsinket grunnet prosessen med revidering av kommuneplanens 
arealdel, som ble igangsatt i forrige planstrategiperiode.  

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 15.02.2021, med unntak av noen områder som er unntatt 
rettsvirkning på grunn av innsigelse. Arbeidet med å løse disse går også mot slutten, og det er viktig å få 
fremmet en kommunal planstrategi for å prioritere planoppgavene de to siste årene av 
kommunestyreperioden. 

Formålet med kommunal planstrategi er å sette fokus på de planoppgavene kommunen bør starte opp 
eller videreføre for å tilrettelegge for en positiv utvikling i kommunen. På grunn av den korte tiden som er 
igjen av kommunestyreperioden, er ambisjonsnivået i forslag til kommunal planstrategi ikke satt så høyt. 
Det er viktig at kommunen har tilstrekkelig med ressurser til å klare å gjennomføre de prosessene som 
prioriteres i planstrategien. 

I forrige planstrategiperiode ble det igangsatt og gjennomført mye godt arbeid med kommunedelplaner 
for boligpolitikk, for oppvekst, for energi, miljø og klima, for kultur, i tillegg til revisjonen av 
kommuneplanens arealdel, oppdatering av hovedplan for vann og hovedplan for avløp, næringspolitisk 
handlingsplan osv. Dette innebærer at kommunen har et nylig oppdatert planverk innenfor de fleste 
sektorene. 

Den største og viktigste prosessen som foreslås i planstrategien er en rullering av kommuneplanens 
samfunnsdel, med fokus på å gjøre samfunnsdelen til et enda mer operativt styringsdokument som kan 
kobles inn i arbeidet med temaplaner, virksomhetsplaner, kommunedelplaner og ikke minst budsjett og 
økonomiplan. 
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Det er også viktig å i løpet av perioden sette i gang prosessen med oppdatering av kommunedelplan for 
helse og sosial, som gikk ut i 2020, og utarbeidelse av en kommunedelplan for næringsutvikling. Begge 
disse prosessene skulle i utgangspunktet igangsettes i forrige planstrategiperiode.  

For utfyllende informasjon om evaluering av forrige planstrategi, og vurdering av planbehovet i perioden, 
se vedlagt forslag til planstrategi 2021-23. 
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