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Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas å legge forslag til planstrategi for perioden
2016-2020 ut til offentlig ettersyn i perioden 6.9.17 – 9.10.17.

Behandling i Overhalla formannskap - 05.09.2017
Behandlet.
Vedtak i Overhalla formannskap - 05.09.2017, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas:
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas å legge forslag til planstrategi for perioden
2016-2020 ut til offentlig ettersyn i perioden 6.9.17 – 9.10.17.

Vedlegg: Forslag til planstrategi 2016-2020

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok, i sak 98/1 den 21.12.2015, oppstart med utarbeidelse av kommunal
planstrategi for valgperioden 2016-2020.
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen et år etter konstituering
vedta en kommunal planstrategi.
Formålet med planstrategien er å få avklart hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i
perioden for å møte kommunens behov. Den skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige
forutsetninger for gjennomføring, og ikke være mer omfattende enn nødvendig.
Planstrategien bør inneholde en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og
en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
Det skal tas stilling til om gjeldende kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) helt eller delvis
skal revideres. I tillegg skal det tas stilling til om det er behov for andre arealplaner, tema- og
fag-/sektorplaner, eller om det er behov for å oppheve gjeldende planer. Det er imidlertid
kommunen selv som bestemmer hvor omfattende planstrategien skal være.
Målsetningen var å få vedta planstrategien innen oktober 2016, men har dessverre blitt forsinket
på grunn av stor arbeidsmengde som følge av blant annet kommunesammenslåingsprosessen og
oppstart av vedtatte tiltak/prosjekter i 2016/2017.
Forslag til planstrategi skal gjøres offentlig i minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
Vurdering
Kommunens første planstrategi ble utarbeidet for perioden 2012-2015, og vedtatt av
kommunestyret 11.1.2013. Planstrategien var da innarbeidet som en del av selve saksframlegget,
og ikke som et eget dokument.
Foreliggende forslag til planstrategi 2016-2020 er utarbeidet som eget dokument og er gjort så
kortfattet og enkel som mulig.
Vurdering i forhold til planbehovet er gjort med bakgrunn i kjente behov innenfor de enkelte
tjenesteområder, og er tatt inn i tabellen som viser prioriterte planoppgaver i perioden.
Etter en samlet vurdering anbefales det at kommuneplanen revideres og at dette arbeidet gis
prioritet i 2017/2018.
Konklusjon:
Forslag til planstrategi for perioden 2016-2020 anbefales sendt ut på høring i 30 dager, med
eventuell innarbeiding av innspill som framkommer i formannskapsmøtet.

