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SÆRUTSKRIFT 

 
 

Arkivsak: 20/58    

SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING AV KOMMUNAL 

PLANSTRATEGI 2020-2023 FOLLDAL KOMMUNE 

 
 

 

Saksnr. Utvalg Møtedato 

16/20 Formannskapet       23.04.2020 

 

 

Vedlegg: 

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020-2023 FOLLDAL KOMMUNE 

 

 

Melding om vedtak sendes til: 

Glommen Mjøsen Skog SA, Postboks 1329, 2405 ELVERUM 

Dovre Kommune, Kongsvegen 4, 2662 DOVRE 

Alvdal Kommune, Gjelen 3, 2560 ALVDAL 

Tynset Kommune, Torvgata 1, 2500 TYNSET 

Sel Kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 OTTA 

Sør-Fron Kommune, Kommunevegen 1, 2647 SØR-FRON 

Oppdal Kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 OPPDAL 

Stor-Elvdal Kommune, Postboks 85, 2481 KOPPANG 

Innlandet Fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR 

Fylkesmannen i Innlandet, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 

Direktoratet for Mineralforvaltning Med Bergmesteren For Svalbard, Postboks 3021 Lade, 

7441 TRONDHEIM 

Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 TRONDHEIM 

Mattilsynet avdeling Glåmdal og Østerdal, 2381 BRUMUNDDAL 

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS, Eidsveien 623, 2540 TOLGA 

Norges Vassdrags- og energidirektorat region øst, Postboks 4223, 2307 HAMAR 

Statens Vegvesen Region Øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER 

 

 

Saksopplysninger: 

Hvert fjerde år skal kommunen i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1, vedta kommunal 

planstrategi. Formålet med planstrategien er å vurdere kommunens planbehov i kommende 

planperiode og drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder 

langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Kommunen skal i forbindelse 

med utarbeidelse av planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale myndigheter 

samt nabokommuner. Det stilles ikke spesielle krav til hvordan dette skal gjennomføres. Folldal 

kommune har valgt å legge forslag til planstrategi 2020-2023 ut på høring i 6 uker for å 
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innhente synpunkter fra aktuelle myndighetene samt nabokommuner. Forslaget legges også ut 

på kommunens hjemmesider.       

 

Planlagt framdrift: 

Kommunestyret skal minst én gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta kommunal planstrategi. Det er da lagt opp til følgende framdriftsplan: 

 
Dato i 2020 Aktivitet 

Februar - mars Administrativ behandling. 
23. april Formannskapet legger forslag til planstrategi ut på høring.  
24. april – 5. juni Høring til regionale myndigheter og nabokommuner. Høringen legges også 

ut på kommunens hjemmesider. 
25. juni Formannskapet vedtar innstilling til kommunestyret. Innstillingen 

offentliggjøres på kommunens hjemmesider. 
10. september Endelig vedtak i kommunestyret. 

 

Det var i utgangspunktet tenkt en mer politisk delaktighet i utarbeidelse av planstrategien. 

Dette for å sikre et større politisk eierskap til dokumentet. Det var lagt opp til informasjon og 

gjennomgang av planstrategi i kommunestyrets møte i mars 2020 og det var planlagt et 

arbeidsmøte med formannskapet hvor planstrategien for kommende planperiode skulle 

diskuteres. På grunn av korona-utbruddet har dette vært vanskelig å gjennomføre da både 

kommunestyremøter og formannskapsmøter er blitt avlyst eller blitt gjennomført som digitale-

møter. Forslag til planstrategi er derfor blitt utarbeidet av administrasjonen. Ledermøter er blitt 

brukt som arena for å involvere alle kommunens enheter. Selv om det kunne vært ønskelig med 

en sterkere politisk involvering i utarbeidelse av planstrategien, er det ikke vurdert som 

hensiktsmessig og utsette behandlingen av planstrategien.  

 

Saksvurdering: 

Som grunnlag for utarbeidelse av forslag til planstrategien 2020-2023 er planstrategien fra 

forrige planperiode benyttet. Forslaget tar først for seg bakgrunn, formål, utviklingstrekk og 

utfordringer og deretter vurdering av kommuneplanen og planer og prioriterte planoppgaver i 

planperioden. Vurderingene som er gjort er basert på nasjonale og regionale føringer for 

kommunal planlegging, samt kunnskap og utviklingstrekk om og utfordringer for regionen og 

kommunen. Det er her brukt tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), kostra og kommunens 

saksbehandling. Andre kilder er kommunefakta presentert på Fylkesmannen i Innlandet sine 

hjemmesider og kunnskapsgrunnlaget for Innlandstrategien. For mer informasjon om 

vurderinger som er gjort henvises det til selve vedlagte dokument.  

 

Folkehelse: 

Kommunen har plikter innenfor folkehelse jf. folkehelselovens kapittel 2. Hva dette innebærer 

er nærmere beskrevet i forslag til planstrategi kapittel 1.2.1. Bl.a. skal kommunen ha 

nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og hvordan dette blir ivaretatt er 

beskrevet i forslagets kapittel 2.4.3. Kommunen ønsker innspill på om dette er tilstrekkelig til å 

tilfredsstille kravene gitt i folkehelselovens §5 med tilhørende forskrift.  

 

Kommuneplanen: 

Kommuneplanens arealdel ble revidert i forrige planperiode og vedtatt 14.02.2019. Det er ikke 

behov for revidering av arealdelen i denne planperioden.  
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Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2011 og det vurderes at det er behov for å revidere 

denne og dette vil bli prioritert i planperioden. I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 er 

det muligheter for å samkjøre planstrategien og planprogram for revidering av 

kommuneplanen. Det er ikke ønskelig å gjennomføre en felles prosess, men det er i 

planstrategien satt noen rammer for revideringen som skal videreføres i planprogrammet.  

 

Kommuneplanene finnes på kommunens hjemmesider: 

 

Kommuneplanens arealdel 2018-2028 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2026 

 

 

Prioritering av planarbeid 2020-2023:  

I forhold til oppsatt prioritet på de ulike planene er denne noe usikker på grunn av korona-

pandemien. Det er ingen som vet hvor lenge pandemien vil vare og det er uklart hvordan dette 

vil påvirke planarbeidet i kommunen framover.  

 

Innstilling: 

Rådmann tilrår formannskapet å fatte følgende vedtak: 

 

Forslag til planstrategi 2020-2023 legges ut på høring i perioden 24.04.2020 – 05.06.2020.  

 

Behandling i Formannskapet 23.04.2020: 

Representanten Bård Kjønsberg (Sp) fremmet følgende forslag: 

Endring:  

-Trafikksikkerhetsplan rulleres 2022/2023 

Tillegg: 

- Hovedplan for vann og avløp innlemmes i planstrategien 

- Gruveforurensning innlemmes i planstrategien 

- Veteranplan 2020 
 

Avstemming.  

Kjønsbergs forslag fikk 7 stemmer og ble vedtatt.  

Rådmannens forslag fikk 7 stemmer.  

 

Vedtak i Formannskapet 23.04.2020: 

Forslag til planstrategi 2020-2023 legges ut på høring i perioden 24.04.2020 – 05.06.2020 med 

følgende endringer og tillegg.  

Endring:  

-Trafikksikkerhetsplan rulleres 2022/2023 

Tillegg: 

- Hovedplan for vann og avløp innlemmes i planstrategien 

- Gruveforurensning innlemmes i planstrategien 

- Veteranplan 2020 

 

 

https://www.folldal.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-eiendom/planer/arealplaner/
https://www.folldal.kommune.no/tjenester/kart-plan-bygg-og-eiendom/planer/kommuneplanens-samfunnsdel/

