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Forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2023 og forslag til planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 oversendes statlige og regionale myndigheter, og 
nabokommuner for innhenting av synspunkter (jf. Pbl § 10-1). Forslaget gjøres kjent på 
kommunens hjemmesider i 30 dager før kommunestyrets vedtak, som skal gjøres 11. desember 
2020. 
 
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges ut til høring og offentlig ettersyn 
i seks uker (jf. Pbl §11-12, § 11-13 og § 4-1) . 

 
Plan- og utviklingsutvalg 08.09.2020: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 079/20 Vedtak: 

Vedtak: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 oversendes statlige og regionale myndigheter, og 
nabokommuner for innhenting av synspunkter (jf. Pbl § 10-1). Forslaget gjøres kjent på 
kommunens hjemmesider i 30 dager før kommunestyrets vedtak, som skal gjøres 11. desember 
2020. 
 
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges ut til høring og offentlig ettersyn 
i seks uker (jf. Pbl §11-12, § 11-13 og § 4-1) . 

 
Vedlegg: 

19.08.2020 Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 og forslag til planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel .pdf 

1450105 

19.08.2020 Vedlegg 1 - planbehov vist i tabellformat 1450090 

19.08.2020 Vedlegg 2 - innspill fra Kommunalt råd for personer med 
funksjonsnedsettelse 

1450091 

19.08.2020 Vedlegg 3 - innspill fra Eldrerådet 1450092 

19.08.2020 Vedlegg 4 - innspill fra Norsk Friluftsliv 1450093 

19.08.2020 Vedlegg 5 - innspill fra Salten Friluftsråd 1450094 

19.08.2020 Vedlegg 6 - interne planer i organisasjonen 1450095 

 

Sammendrag: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 skal være et verktøy for å styre samfunnsutviklingen i kommunen, og 
innebærer en prioritering av planoppgaver for kommunestyreperioden. Plan- og bygningsloven åpner 
opp for å kombinere arbeid med kommunal planstrategi med oppstart av revidering av 
kommuneplanen. Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel slås dermed sammen med 



utarbeiding av kommunal planstrategi.  
 
Det vises til vedlagte dokument «Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 og forslag til 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel», og dets tilhørende vedlegg. 
 

Saksopplysninger: 
Kommunal planstrategi 2020-2023 
Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-, som lyder slik;  
 
§ 10-1.Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale 
organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som 
grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om 
det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør 
revideres eller oppheves. 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av 
arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11 
 
I planstrategien skal de strategiske valgene drøftes, og det skal ikke vedtas konkrete mål eller strategier. 
I forbindelse med vurdering av planoppgavene for kommunestyreperioden, må det tas stilling til om 
kommunen har plankapasitet administrativt til å utføre oppgavene som vedtas i strategien.  
 
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  
I Fauske kommunes kommunale planstrategi 2017-2020 ble det vedtatt å utarbeide ny 
kommuneplanens samfunnsdel i løpet av kommunestyreperioden. På grunn av kapasitetsmangel 
administrativt ble ikke dette gjennomført, og planoppstart for ny samfunnsplan påbegynnes derfor nå. 
 



 
Figur: Kjennetegn ved kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen.  
 
Forslag til kommunal planstrategi og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel legges 
fram for alle råd og utvalg. Det er Plan- og utviklingsutvalget som vedtar å legge dokumentene ut til 
høring og offentlig ettersyn, samt vurderer revidert forslag – før vedtak og fastsetting skjer i 
kommunestyret. 
Framdriftsplan: Utarbeiding, høring og fastsetting av planprogram 

Hva? Når? Hvem? 

Saksframlegg med tilhørende 
dokumenter sendes for politisk 
behandling. 

19. august 2020 Politisk sak til Plan- og 
utviklingsutvalget. Utgående 
brev til resterende råd og 
utvalg.  

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

2. september 
2020 

Helse- og omsorgsutvalget 
 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

3. september 
2020 

Oppvekst- og kulturutvalget 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram for politisk 
behandling 

8.september 2020 Plan- og utviklingsutvalget 

Høring og offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram (seks uker) og 
offentliggjøring av forslag til kommunal 
planstrategi (30 dager) 

9. september – 
21. oktober 2020 

Alle råd og utvalg, statlige og 
regionale myndigheter, 
nabokommuner og 
allmennheten. 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram  

9. september 
2020 

Eldrerådet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 

10. september 
2020 

Kommunalt råd for personer 
med funksjonsnedsettelse 



samfunnsplan legges fram   

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram  

23. september 
2020 

Formannskapet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

25. september 
2020 

Ungdomsrådet 

Forslag til kommunal planstrategi og 
forslag til planprogram for ny 
samfunnsplan legges fram 

1.oktober 2020 Kommunestyret 

Vurdering av merknader til 
planprogrammet  

21. oktober – 3. 
november 2020 

Administrativ prosjektgruppe 
og prosjektleder 

Levering av revidert planprogram for 
gjennomgang 

3. november 2020 Plan- og utviklingsutvalget 

Gjennomgang av revidert planprogram  17. november 
2020 

Plan- og utviklingsutvalget 

Fastsetting av planprogram og vedtak av 
kommunal planstrategi (Det må gjøres 
to ulike vedtak; vedtak av kommunal 
planstrategi og fastsetting av 
planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel). 

11. desember 
2020 

Kommunestyret 

 
 
 

Saksbehandlers vurdering: 
Kommuneplanens samfunnsdel ble sist utarbeidet i 2011, og gjennomgikk en mindre revisjon i 2015. 
Nye nasjonale og regionale føringer og økonomiske forutsetninger i kommunen, tilsier at det er behov 
for en revisjon av samfunnsplanen. Ved å slå sammen prosessene med kommunal planstrategi og 
planprogram kommuneplanens samfunnsdel, sparer administrasjonen tid og ressurser. Det vises til plan- 
og bygningsloven § 10-1 og § 11 som åpner opp for at oppstart av arbeid med kommuneplanen kan 
være en del av kommunal planstrategi.   
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


