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Planstrategi for Eigersund kommune 2020 - 2023
Sammendrag:
Forslag til «kommunal planstrategi» har vært til offentlig ettersyn og fremmes nå for endelig
behandling etter å ha vært til høring og offentlig ettersyn. I planstrategien sammenstilles de
vurderinger og planprioriteringer som Eigersund kommune vil legge særlig vekt på i
kommunestyreperioden 2020-2023 for å nå målene og strategiene i nylig vedtatt kommuneplan.
Framstillingen er gjort kortfattet – for å gi en enkelt og rask oversikt over vurderinger og planer. Som
grunnlag for vurderingene og prioriteringene i forslag til planstrategi har en lagt til grunn mål og
strategier i nylig vedtatt kommuneplan som baserer seg på en omfattende dokumentasjon på hvilke
utfordringer kommunen står ovenfor i årene som kommer.
Det må påpekes at Eigersund kommune sammen med resten av verden er inne i en svært krevende
og uoversiktilig situasjon med pandemi og store konjukturendringer som det per nå er umulig å vite
hvor lenge dette vil vare og hvilke konsekvenser det samlet vil ha. Planstrategien skal bidra til at vi
gjennom kommunens planlegging når målene i kommuneplanen, og det er viktig å huske på at disse
målene er overordnede og langsiktige. De kan gi verdifull veiledning og retning, både under og etter
krisen. Rådmannen anbefaler at planstrategien vedtas som fremlagt og legges til grunn for
planprioriteringer i perioden 2020-2023.

Administrasjonens forslag til vedtak:
Forslag til Planstrategi for Eigersund kommune 2020-2023 blir vedtatt som fremlagt og legges til
grunn for kommunens prioriteringer av planer i perioden 2020-2023.
Vedtaket er fattet i medhold av PBL § 10-1.

Møtebehandling fra Kommuneplanutvalg 11.09.2020
KPU - behandling:
LEIF ERIK EGAAS (H) stilte spørsmål om sin habilitet i det han er ansatt i Fiskeridirektoratets
forvaltningsseksjonen region sør som har gitt innspill til planen, jf. forvaltningslovens § 6, 2.ledd.

Ordfører Odd Stangeland (AP) svarte at Egaas vil være habil til å behandle saken på overordnet nivå.
Noe utvalget sa seg enige i.
---- 0 ----

Votering:
Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

KPU-005/20 vedtak:
Kommuneplanutvalget innstiller til kommunestyret:
Forslag til Planstrategi for Eigersund kommune 2020-2023 blir vedtatt som fremlagt og legges til
grunn for kommunens prioriteringer av planer i perioden 2020-2023.
Vedtaket er fattet i medhold av PBL § 10-1.

Vedtaket er enstemmig.

Møtebehandling fra Kommunestyret 28.09.2020
KS - behandling:
Følgende forslag ble foreslått av Bente Gravdal (Arbeiderpartiet)
"Forslag til Planstrategi for Eigersund kommune 2020-2023 blir vedtatt som fremlagt og legges til
grunn for kommunens prioriteringer av planer i perioden 2020-2023 med følgende endring:
·

Oppstart på arbeid med energi- og klimaplan settes til 2022.

Vedtaket er fattet i medhold av PBL § 10-1."
Votering:
Formannskapets innstilling med Gravdals tillegg enstemmig vedtatt.

KS-082/20 vedtak:
Forslag til Planstrategi for Eigersund kommune 2020-2023 vedtas som fremlagt og legges til grunn
for kommunens prioriteringer av planer i perioden 2020-2023 med følgende endring:
·

Oppstart på arbeid med energi- og klimaplan settes til 2022.

Vedtaket er fattet i medhold av PBL § 10-1.
Vedtaket er enstemmig.

Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider,
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken.

Saksgang:
KPU innstiller til Kommunestyret som fatter vedta i saken.

Eventuell tidligere politisk behandling:
KPU-003/20

Planstrategi for Eigersund kommune 2020 - 2023
Plikt til å utarbeide planstrategi
Kommunen har etter PBL § 10-1 plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst en gang i hver
valgperiode og denne må vedtas senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering. Det
gir det nye kommunestyret mulighet for å vurdere og ta stilling til hvilke planoppgaver som er viktige
å arbeide med i kommunestyreperioden. Saken ble behandlet av KPU i juni og saken fremmes nå for
endelig behandling i Kommunestyret etter at forslaget til planstrategi har vært til offentlig ettersyn.
Hva bør en planstrategi inneholde?
Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å
fastlegge det videre planarbeidet. Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg
knyttet til lokal samfunnsutvikling. Det gjelder både langsiktig arealbruk, miljøutfordringer,
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden.
Strategien bør inneholde en kortfattet:
· beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø
· retningslinjer for langsiktig arealbruk
· vurdering av sektorenes planbehov
· vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens
· samfunnsdel og arealdel
Beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer må tilpasses lokale forhold, og kan f.eks. bygge
på data som rapporteres gjennom KOSTRA. Det understrekes at planstrategien ikke skal være mer
omfattende enn nødvendig for å ta stilling til hvilke planoppgaver som bør prioriteres, f.eks. om
gjeldende kommuneplan fortsatt skal gjelde uten endringer, eller om den skal revideres helt eller
delvis.
Krav til medvirkning og høring
I arbeidet med planstrategien denne planstrategien har en måtte ta henssyn til situasjonen med
covid-19 og det er I hovedsak benyttet digitale hjelpemidler. Kommunen har varslet og innhente
synspunkter fra statlige og regionale organer m.m. i tåd med plan og bygningsloven. En har bl.a.
benyttet kommunens hjemmeside, annonsering, skype, teams m.m. for å gjøre kjent at en kan
komme med innspill til planstrategien. Kommunale enheter ved kommunalsjefene har fått mulighet
til å komme med innspill om hvilke planer og utfordringer de vurderer tjenesteområdet har. I dette
ligger også å si noe om hvilke planer de vurderer bør revideres/utarbeides samt hva de mener er
strategiske valg videre for sin sektor m.m. En har også sendt varsel til berørte statlige og regionale
myndigheter samt andre som en mener vil kunne komme med innspill. Forslag til planstrategi har
vært ute til offentlig ettersyn og det er kommet inn uttaler som er gjennomgår I saken. Hensikten er
å sikre en mulighet for alle interesserte å fremme synspunkter før sluttbehandlingen.

Rettslig status
Planstrategien er ikke formelt bindende. Dersom kommunen ønsker å avlyse eller utsette en
større planoppgave som inngår i planstrategien, bør dette skje gjennom endring av planstrategien
der de ordinære prosessregler følges. Avklaring av planbehovet utover det som ligger i planstrategien
vil skje gjennom den ordinære budsjettprosessen.
Sentrale utviklingstrekk og utfordringer
Nylig vedtatt kommuneplan for Eigersund kommune er basert på en rekke omfattende utredninger
for å kartlegge hvilke utfordringer kommunen stod ovenfor og som dannet grunnlag for valg av
målbilder for hvordan en ønsker at lokalsamfunnet skal se ut i 2030, og tydelige veivalg og strategier
for å komme seg dit. Forslag til planstrategi for Eigersund kommune 2020-2023 følger opp dette ved
å prioriterer hvilke planer som skal utarbeides eller revideres de neste 4 årene for å sette
organisasjonen best i stand til å nå målene og strategiene som er fastsatt i kommuneplanen. Dette
baserer seg på innspill som en har fått fra de ulike tjenesteområdene, føringer i regionale plan- og
strategidokument, innspill fra statlige og regionale mfl.
Prioritering av planoppgaver 2020 – 2023, Eigersund kommune
En organisasjon som er så stor og kompleks som Eigersund kommune, vil til enhver tid ha
mange ulike planer. Dette er planer som spenner fra tunge overordnede planer til enklere
handlingsplaner eller fag- og temaplaner for en definert sektor m.m. Fag- og temaplanene er
styrende for prioriteringene i den sektoren den gjelder for og fungerer som et styringsdokument for
denne. De er ikke juridisk bindende, men en synliggjøring av behovet i sektoren og de prioriteringene
de skal styre etter for å nå målene i kommuneplanen.
·

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2019-2030

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble behandlet i kommunestyret i sist september 2020 og
rådmannen vurderer det derfor ikke som nødvendig å revidere planen på nytt. En må nå benytte
tiden til å arbeide for at målene i kommuneplanen blir fulgt opp i de andre delene av
kommunensplanmlegging.
·

Kommunedelplaner

Når det gjelder tematiske kommunedelplaner er det foreslått at vi skal utarbeide følgende
kommunedelplaner i perioden:
· Kommunedelplan for fritidsbebyggelse – oppstart I 2020
· Kommunedelplan for mineralressurser (anbefaling fra Dirmin) – oppstart I 2023
·

Tema- og fagplaner

Det er en rekke fag- og temaplaner som må revideres i løpet av perioden. Omfanget av dette
arbeidet vil variere, fra en lett revisjon av handlingsprogram til tunge revisjoner. Mange av
disse planenen er sentrale i forhold til viktige strategiske valg kommunen skal gjøre i forhold
til bl.a. fremtidens helse- og omsorgstjenester, skole m.m. Dette er planer som omfatter store
og tunge sektorer. En vil spesielt nevne Trafikksikkerhetsplanen og Anleggsplan for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv, som er en omfattende og ressurskrevende plan å utarbeide, men som må
utarbeides for å kunne søke om og utløser mye midler.
·

Områdereguleringer og detaljreguleringsplaner i regi av Eigersund kommune

Det er lagt inn følgende ferdigstillelse av planer i perioden og en viser til at dette er svært
ressurskrevende planer:
· Mulighetsstudie og områderegulering Eieområdet og stasjonen med KU
· Detaljregulering for deler av Egersund sentrum
· Detaljregulering for havnepromenade fra Kirka-Lindøygapet
I tillegg vil arbeidet med å sanere eldre reguleringsplaner fortsette. Det vil vurderes om disse kan
delegeres vedtaksmyndighet til rådmannen jfr. at det i hovedsak er opptegning av dagens situasjon
samt oppdatere bestemmelser i tråd med dagens lovgivning.
Gjennomgang av uttaler
Fra
Innspill
Rogaland
·
Kommunen har utarbeidet en fin
1.
fylkeskommune

·

·

·

·

·

og leservennlig planstrategi, hvor
det fremkommer hvilke
planoppgaver kommunen ønsker
å arbeide med i
kommunestyreperioden.
Fylkesrådmannen vurderer det
som positivt at kommunen
konsentrerer seg om forholdsvis
få, men viktige planoppgaver på
areal, og støtter at
kommuneplanen som helhet ikke
skal revideres i og med at den er
nylig vedtatt. Kommunen kan
vurdere om samfunnsdelen kunne
ha blitt oppdatert med kobling til
FNs bærekraftsmål.
Det vil være viktig med et grundig
arbeid som sikrer at
fritidsbebyggelse styres til
områder med lavt konfliktnivå, og
at omfang tilpasses til behov.

Vurdering

Konklusjon

Rådmannen tar uttalen til
orientering

O

Rådmannen viser til at
planstrategien skal vise
kommunens prioritering
av planoppgaver.
Vurdering i forhold til
samfunnsdelen vil måtte
tas I forbindelse med
neste revidering.

O

Rådmannen viser til at
dette arbeidet skal startes
høsten 2020 og er et
omfattende arbeid og der
statlige og regionale
myndigheter blir involvert
Når det gjelder innspill om å
tidlig.
utarbeide kommunedelplan for
Dette er et av flere
mineralressurser vurderer vi det
områder en slik plan vil
som viktig at det sikres en grundig omfatte.
behandling av mulig framtidig
mineraluttak på Helleland.
Fylkesrådmannen synes det er
positivt at det er et felles
brukerutvalg som vil få varsel om
Tas til orientering og viser
oppstart, samt få alle planer til
høring, slik at universell utforming til at dette har vært
praksis I mange år.
og folkehelseperspektivet
ivaretas.
Mye av arbeidet på folkehelse vil
passe inn i en
oppvekstplan. Vi
anbefaler kommunen å
benytte seg av nasjonal

O

O

O

O
Tas til orientering og vil
bli vurdert i forbindelse
med det videre

·

·

·

·

·

·

·

kostholdsprogram
fiskesprell, til sine
barnehage og sfo
ansatte.
Det tilrådes å se handlingsplanen
mot krenkende atferd og mobbing
i skolen tett opp mot
ny oppvekstplan for en
helhetlig planlegging.
I forhold til kommunes positive og
negative folkehelsefaktorer kan
det være
lurt å vurdere om
kommunen skal støtte
opp om frivilligheten
med å utarbeide en
frivillighetsplan.
Oversikt over helsetilstanden
tilsier også at kommunen bør
vurdere et lavterskeltilbud i
kommunen
med tanke på mestring
av psykiske plager,
livskriser, rusproblemer,
livsstilsendring o.l.
Det er også muligheter for
Eigersund å søke om midler for å
få status som trafikksikker
kommune hos Trygg Trafikk
Rogaland. Det er et mål i
Regionalplan for folkehelse å få
flere kommuner til å
bli trafikksikker
kommune.
Det er positivt at også
Kulturplanen planlegges rullert
våren 2021.
Fylkeskommunen oppfordrer
kommunen til å drøfte og avklare
hva kommunen som
samfunnsutvikler, forvalter og
tjenesteprodusent gjør og kan
gjøre for å imøtekomme det
grønne skiftet og legge til rette for
en grønn omstilling og et
klimavennlig og bærekraftig
næringsutvikling, sysselsetting og
grønne arbeidsplasser?
Kommunen skal lage en egen
kommunedelplan for
fritidsbebyggelse og en
oppfordrer til å se plan for

planarbeidet.
O
Tas til orientering og vil
bli vurdert i forbindelse
med det videre arbeidet
med oppvekstplanen.

O

Dette kan vurderes ev. at
det legges inn som eget
tema I en av
tema/sektorplanene.
O
Det kan være et aktuelt
tiltak, men det vil måtte
vurderes I forbindelse
med det videre
planarbeidet.
O
Tas til orientering.

O
Tas til orientering.
O
Dette hører naturlig til i
den videre prosessen
knyttet til delplaner.

O
Rådmannen viser til at
dette er en tematisk
revidering av
kommuneplanens
arealdel knyttet til
fritidsbebyggelse. En
kommuneddelplan vil
måtte ta hensyn til en
rekke ulike forhold og der

2.

Fylkesmannen i
Rogaland

·

·

·

·

grøntstrukturer, både blåe og
grønne, plan for turveier, gange
og sykkelveier og kulturminneplan
i sammenheng med
kommunedelplanen for
fritidsbebyggelse og om det er
mulig å kople flere temaer og
redusere tallet på planer.

en ved vurdering av nye
byggeområder må ivareta
hensynet til
grøntstruktur,
friluftsområder, natur og
miljø, kulturminner,
trafikk, vann og avløp
m.m.

Eigersund kommune har
utarbeidet en ryddig og oversiktlig
planstrategi. Vi støtter en streng
og realistisk prioritering ut fra
avgrensede ressurser og vurderer
at kommunen har ivaretatt de
fleste av føringene for
planstrategiarbeidet i plan- og
bygningslovens § 10-1.
Kommunen er definert som
omstillingskommune på bakgrunn
av nedgang i antall arbeidsplasser,
stor utpendling og lavt
utdanningsnivå. Kommunen har
de siste årene også opplevd noe
fraflytting. I løpet av seks år, fra
2017 – 2023, skal omstillingsprogrammet bidra til å skape
økonomisk vekst og nye
arbeidsplasser. Kommunen bør
vurdere nøye om det er
planlegging for fritidsbebyggelse
som gir størst omstillingsgevinst.
Statlige planretningslinjer (SPR)
for klima og energiplanlegging
krever at kommunen har en

Rådmannen tar uttalen til
orientering.

O

En viser her til at
Kommunestyret har fattet
vedtak om at det skal
utarebeides en
kommunedelplan for
fritidsbebyggelse og
vurderer at det er behov
for slik plan.

O

Rådmannen viser til at en
vurderer at gjeldende
kommuneplan samt
oppdatert
forslag til planstrategi
kommunedelplan for
synliggjøre hvordan
klimaomstilling eller at
kommunen håndterer
dette temaet er integrert dette jfr. At en skal
i overordnet
revidere klimaplanen I
kommuneplan. Vi
perioden. Dette er en
oppfordrer kommunen til oppfølging og detaljering
å vurdere om kravene i
av føringene I
denne statlige
kommuneplanen.
planretningslinjen blir
Rådmannen vil vurdere
tilstrekkelig oppfylt.
dette nærmere og det
Vi legger merke til at det
kan være at en skal ha en
avslutningsvis (pkt. 5.3) foreslås at overorndet
folkehelseplanen skal utgå og
Folkehelseplan, men der
erstattes med en årlig handlings- en rullerer årlig
plan. Dersom det blir slik, er det
handlingsprogrammet.
enda viktigere at dere foretar de
overordnede vurderingene av
hvordan det systematiske og
langsiktige folkehelsearbeidet i så

O

D

·

3.

Statens vegvesen

4.

Direktorat for
·
mineralforvaltning

5.

Bane Nor

·

·

·

tilfelle skal ivaretas og forankres I
kommunens overordnede
planverk.
Eigersund kommunes nåværende
klima- og energiplan er gjeldende
fra 2012 - 2020, og kommunen
bør derfor som et minimum
oppdatere viktige tall og
rammeverk relativt snart. En tidlig
revidering av klima- og
energiplanen kan også gi mulighet
for å innarbeide nødvendige
endringer for temaet ved
begrenser revidering av
kommuneplanens arealdel som
kommunen ønsker å starte med
allerede høsten 2020

Rådmannen tar det til
orientering og viser til at
en vil vurdere utifra
kapasitet og ressurser ved
fagavdelingene om
planarbeidet kan startes
opp tidligere.

Statens vegvesen har ingen
vesentlige merknader eller
kommentarer til kommunens
planstrategi og vi ser frem til et
fortsatt godt plansamarbeid med
Eigersund kommune.

D

Rådmannen tar uttalen til
orientering og viser til at
en har et godt samarbeid
med Statens vegvesen.
Det er mange store og
spennende
samferdselsprosjekt på
gang i Eigersund i
perioden.
Det er positivt at kommunen skal Rådmannen tar det til
utarbeide en kommundelplan for orientering og viser til at
mineralressurser, dette vil gi
det I Eigersund og Dalane
forutsigbare rammebetingelser og er store mineralressurser
sikre ressurser for fremtidige
som bør synliggjøres og
generasjoner.
sikres for fremtidige
generasjoner.

o

I denne forbindelse gjør vi
oppmerksom på at det er
Jernbanedirektoratet som
utarbeider overordnete strategier
for det fremtidige jernbanetilbudet. Dersom arbeidet

O

gjenopptas, bør anlegg
for hensetting inngå i
prosessen. Egersund med
plassering ved enden av
Jærbanen er viktig med
tanke på ledige
sporarealer for
hensetting av
togmateriell.
For øvrig vil Bane NOR innlede
dialog med kommunen for å
fjerne planovergangen på
Helleland stasjon. I løpet av
høsten skal det startes opp arbeid

Rådmannen tar det til
orientering og viser til at
en er I ferd med å
utarbeide en
områdereguilering for Eie
området som I
utgangspunktet skal
inkludere
stasjonsområdet.

o

O
Rådmannen vurderer det
som positivt og viser til at
det allerede arbeides
med dette og en har hatt
dialog allerede.

·

6.

NVE

·

·

7.

Fiskeridirektoratet ·

·

·

med utbedring av sideplattform
og mellomplattform.
Under prioriterte planoppgaver
vises også kommunedelplan for
mineralressurser. Vi antar at

O
Rådmannen tar uttalen til
orientering, og viser til at
Jernbaneverket, Bane Nor
mfl. vil bli involvert I
arbeidet.

mineralressursene i
nærheten av Ualand vil
stå sentralt i dette. Her
ble det ved forrige
rullering av
kommuneplanen
innarbeidet etablering av
jernbaneforbindelse. Vi
ser det som interessant å
videreføre dette inn i
arbeidet med
kommunedelplan for
mineralressurser.
Eigersund kommune har Plan for Rådmannen sier seg langt
lekeplasser og grønnstruktur. I
på veg enig i dette og vil
tillegg til grønnstruktur bør de
vurdere å innarbeide de
vannrelaterte temaene og
tydeliggjøre de blågrønne
vannrelaterte temaene
innarbeides og navnet på strukturene I forbindelse
planen endres, slik at det med oppstart av
planaarbeid. Da kan
vises at kommunen
vektlegger de blågrønne navnet på planen også
endres.
strukturene.
Tas til orientering og viser
Flere av NVE saksområder vil høre til at Eigersundd
hjemme i plan for klimatilpasning kommune har hatt et
meget godt samarbeid
som Eigersund kommune
med NVE over mange år.
planlegger å lage.
Det er derfor positivt at Eigersund Tas til orientering.
kommune legger FNs 17
bærekraftmål til grunn i
strategiutkastet.
Forslaget til kommunal
planstrategi for Eigersund
kommune synes å gi en god
oversikt over viktige rammer og
føringer for planarbeidet samt en
god beskrivelse av utviklingstrekk,
viktige utfordringer og hvilke
planoppgaver som prioriteres i
perioden.

Kommunen må ha fokus på miljø
og natur samt mot plast og marin

Rådmannen tar uttalen til
orientering og viser til at
fiskernæringen er svært
viktig for Eigersund
kommunen og en en har
lagt vekt på å sikre
arealressurser både I sjø
(gyteområder o.l. ) og på
land herunder havner,
reservere områder for
fiskerirelatert virksomhet
m.m.
Rådmannen viser til at
disse hensynene kan
innarbeides i planer som
skal revideres/utarbeides

J

O

O

O

O

·

forsøpling og på massehåndtering herunder klimaplan.
og overvannshåndtering og dette Rådmannen tar uttalen til
bør synliggjøres.
orientering.
Fiskeridirektoratet er opptatt av
at sjøbunnen i minst mulig grad
påvirkes og beslaglegges.

8.

Fiskarlaget vest

·

“Ein føreset at kommunen
ivaretar fiskeriinteresser på land
og i sjø i aktuelle kommunale
planar.”

9.

Lyse

·

Ingen merknad.

10.

Felles
brukerutvalg

·

I løpet av få år vil behov for
sykehjemsplasser og egnede
boliger både for eldre,
funksjonshemmede og mennesker
i mestringsfaser, å øke det
tilbudet som eksisterer i dag.
Innvandrere må ha mulighet til å
implementeres på en god måte i
lokalsamfunnet.
Videre må det legges tilrette for
gode møteplasser med utstrakt
aktivitetsinnhold, hvor både
yngreog eldre kan møtes jevnlig.
Et sentralt senter, kulturhus, må
realiseres i nærmeste framtid.
Samt gode løsninger på
livsløpsstandardboliger.
Samferdsel i tilpasset gatenett
med retningslinjer både for
gående og syklende av alle
kategorier, samt gjennomført
universalt utformete adkomster til
butikker, kontorer, offentlig og
private bygninger, møteplasser,
etc. Dette for å tilstrebe best
mulig likeverd til tilgjengelighet.
Eldrebefolkningen er en viktig
ressurs som har stor verdi for
lokalsamfunnet: det krever tilbud
og forståelse for våre medborgere
som på alle måter er en viktig del
av fellesskapet.

·

·

·

Rådmannen tar uttalen til
orientering og viser til at
fiskernæringen er svært
viktig for Eigersund
kommunen og en en har
lagt vekt på å sikre
arealressurser både I sjø
(gyteområder o.l. ) og på
land herunder havner,
reservere områder for
fiskerirelatert virksomhet
m.m.
Rådmannen tar det til
orientering.

O

Tas til orientering og viser
til at en skal ferdigstille
strategiplan for helse og
omsorg. Videre skal en
revidere integrerings- og
inkluderingsplan I
perioden.

O

Rådmannen viser til at
dette er tiltak som ev. må
vurderes i forbindelse
med det videre
planarbeidet.

o

O

O
Rådmannen sier seg enig I
dette og viser til at
handlingsplan for
universell utforming skal
revideres I perioden.

Rådmannen deler denne
oppfatningen fult og helt.

O

11.

Idrettsrådet

·

Det forutsettes at idrettsrådet blir
en sentral aktør i forbindelse med
den nye anleggsplanen for idrett,
samt planen for oppvekst.

Tas til orientering og viser
til at Idrettsrådet er en
sentral aktør I forbindelse
med den nye
anleggsplanen for idrett,
samt planen for oppvekst.
Idrettsrådet får alle
planer som berører de til
uttale.

O

Universell utforming:
Ivaretas i planene. Felles brukerutvalg får varsel om oppstart av planer samt får alle planer til høring.
Plansjef møter fast i Felles brukerutvalg I forbindelse med plansaker, noe som har vært praksis i
mange år og har fungert godt.
Økonomiske konsekvenser:
Vurdering og tildeling av administrative og økonomiske ressurser til gjennomføring av de aktuelle
planoppgavene i planperioden tas i forbindelse med økonomiplan og budsjett. De fleste planene vil i
all hovedsak kreve administrative ressurser da det er fagplaner der de som er berørt eller er skal
”eie” planen er direkte involvert i from av plangruppe og lignende.
Større planer som kommuneplan, kommunedelplan, områderegulering, trafikksikkerhetsplan vil
kreve avsetting av ressurser i budsjett og økonomiplan.
Dersom det viser seg at det er andre planer som vil kreve ressurser, må dette spilles inn av den
enkelte fagavdeling med ansvar for planen i forbindelse med ordinær utarbeiding/behandling av
budsjett og økonomiplan. Der det er mulig vil en søke å slå planer sammen for å forenkle
plansystemet og å se planer i sammenheng med hverandre.
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