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1. Rammene for delprosjektet
1.1. Bakgrunn
Fellesnemnda for nye Molde kommune gjorde i sitt møte 25. april 2018 følgende vedtak:
1. Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak prosjektrådmannens vurdering om
behov for en felles planstrategi for nye Molde kommune.
2. Fellesnemnda for nye Molde kommune ber om at forslag til felles planstrategi utarbeides og
fremlegges for behandling i fellesnemnda innen mars 2019.

Kommunestyret skal minst en gang hver valgperiode, og senest ett år etter at nytt kommunestyre er
konstituert, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi jf. Plan- og bygningsloven § 10-1.
Planstrategien er ikke en plan, men skal gjøre rede for de viktigeste utviklingstrekkene og
utfordringene kommunen har i den kommende planperioden. Her skal man ta hensyn til nasjonale og
regionale mål og føringer, men man skal også legge vekt på mål og politiske føringer fra egen
kommune. Plan- og bygningsloven er et av de viktigeste redskapene som kommunene har for å styre
utviklingen i ønsket retning. I den nye planloven av 1.juli 2009, er planstrategi innført som et
hjelpemiddel for å få til ønsket samfunnsutvikling.
Kommunene er i ulik fase i forhold til planarbeidet fra de vedtatte planstrategiene for inneværende
periode. Molde kommune og Midsund kommune har vedtatt en planstrategi for inneværende
valgperiode, Nesset kommune har ikke sluttbehandlet planstrategi for inneværende periode.

1.2. Mål med delprosjektet
Hovedmål:
Utarbeide felles planstrategi for nye Molde kommune

Delmål:
1. Kartlegge status for vedtatte planer i de tre kommunene
2. Kartlegge etablerte plankulturer i de tre kommunene og erfaringer med, og etablerte
prosesser rundt, innbyggerinvolvering fra de tre kommunene i planarbeid.
3. Utarbeide planstrategi for nye Molde kommune der det også:
 Avklares og tydeliggjøres hvordan en ny felles planstrategi vil påvirke planarbeidet i
den nåværende planperioden i de tre eksisterende kommunene.
 Skisseres premisser for plankultur
 Beskrives prosesser rundt innbyggerinvolvering i planarbeid
 Beskrives et nytt felles plansystem
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4. Vurdere om det kan være hensiktsmessig at noe av planarbeidet fra hver kommune
samkjøres fremover samlet for de tre kommunene.
5. Komme med forslag til noen planer som må gis prioritet i 2019 og ved oppstart av ny
kommunen i 2020.

1.3. Deltakere og ressurser
Deltakere oppnevnt av rådmennene:
Molde: Randi Myhre (leder)
Midsund: Ketil Ugelvik
Nesset: Hogne Frydenlund
Tillitsvalgt:

1.4. Organisering og rapportering
Delprosjektet rapporterer til prosjektleder, med statusoppdatering en gang i måneden. Rapportering
skal være i forhold til:





Fremdrift
Utfordringer
Delleveranser
Planer

2. Mandat
Delprosjektet gis følgende oppdrag:
1. Lage fremdriftsplan
2. Beskrive ressursbehov i delprosjektet
3. Sørge for at målene fra pkt 1.2. oppnås

Det forutsettes at delprosjektet prioriterer rekkefølgen på oppgaver.
Delprosjektet kan ikke sette ned undergrupper uten at dette er avtalt med prosjektleder.
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Høring:
I samarbeid med prosjektrådmann sendes forslag til planstrategi ut på høring blant annet til Møre og
Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Etter at strategien har vært på høring,
legges planstrategien frem for endelig behandling og vedtak i fellesnemnda for nye Molde kommune
med kommentarer til evt innspill i høringsrunden.

3. Milepæler og fremdriftsplan
Delprosjektet forutsettes ferdigstilt innen mars 2019.
Delprosjektet bes levere en milepælsplan og fremdriftsplan til prosjektleder etter første møte i
gruppen som sikrer dette.
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