
DELUTREDNING - OU 2016-2019

Tema/Navn: Plan og næring – bemanningsreduksjon

Relaterer seg tl OU-rapport tltak PL01 og 02. Tiltaket er innsparing med 
100 % landbruksstlling.

Foreslått løsning er reduksjon med 50% landbruksstlling og 50 % 
planleggerstlling med en innsparing på 600.000,-. I kap. 7.1.4. er det fra 
enhetens side gitt en fyldig redegjørelse for løsningsforslaget, og 
konsekvenser.

Kommunestyret 21.6. vedtok rådmannens anbefalinger vedr. PL01 og 02

Oppstart: - Avslutning: 1. oktober 2016

Bestlling inkl. 
formål/hensikt
:

Løsningsforslaget innebærer en vurdering av hvordan løse 
kjerneoppgaver innenfor både landbruk og planlegging, med mindre 
bemanningsressurser. 

- Besvart nedenfor
Rådmannen ønsker en kortattet beskrivelse av hvilke oppgaver som vil 
ligge tl denne kombinerte stllingen landbruk/plan, som sikrer 
ivaretakelse av kjerneoppgavene.

- Det opprettes ingen kombinert stlling. En 50% stlling innen 
dagens planavdeling overføres tl landbruk og vil måtte overta 
lovpålagte oppgaver innen landbruksforvaltningen som ble 
ivaretatt av stllingen som er kuttet.

I tllegg hvilke oppgaver som vil bli ivaretatt, men med en endret 
fremdrift eller noe nedprioritert. 

- Besvart nedenfor

Ansvarlig: Halvor

Deltakere: Per Olav, John, HR.

Aktviteter Frist Ansvarlig Status



Konklusjon/
Resultat:

Landbruk ( reduksjon 50%):

- Bemanningen innen landbruk er allerede på et nivå der oppgaver 

tillagt kommunen ikke blir uført ihtt lovverket  åår bemanningen 

skal ytterligere ned foreslås det at administrasjoonen prioriterer de 

oppgavene som gjoør at brukerne ikke får direkte økonomiske tap  

Oppgaver som må legges vekk og prioriteres ned er :

- Oppfølging av boplikt legges delvis vekk, løses enklere

- Oppfølging, bistand til beitelag legges vekk

- Oppfølging av driveplikt legges htelt eller delvis vekk

- Konsesjoons og delingssaker vil få en mindre grundig behtandling og 

saksbehtandlingstiden vil måtte gå betydelig opp 

- åæringsutviklingsarbeid reduseres og klimaarbeid knyttet til landbruk 

(bioenergi) legges vekk

- Landbruksplan vil ikke bli utarbeidet

Plan ( reduksjon 50%)

Konsekvensen av lavere bemanning innen arealplan er at planlagte 

planoppgaver forskyves i tid  Ulempene med dette er at ønskede 

utviklingsprosjoekter må avvente ( Dokka Sentrum – kulturstasjoon, Dokka Vest 

næringsområder) og enhteten vil få en økt  arbeidsmengde med 

dispensasjoonssaker, omreguleringer osv  som vil kreve mye tid og lengre 

saksbehtandlingstid 

Prioriteringer

Det prioriteres å gjoøre ferdig påstartede planer  Øvrige planer må forskyves 

minimum 1 år i tid  Det forventes i tillegg stor pågang av private 

reguleringsplaner (Synnfell Øst og Syd )  Behtandlingen av disse må prioriteres 

og kan medføre ytterligere forskyvinger 

 Kommunale arealplaner Ikke igangsatte planer Igangsatte planer

Planlagt 

sluttbehandling

Kommunedelplan for 

Synnfell syd  

2  gangs htøring jouni 

2016 2016

Kommunedelplan for 

Synnfell øst  

1 gangs htøring 

planlagt htøst 2016 2016/2017

Områdereguleringsplan 

Dokka sentrum

Utsatt oppstart til 

2017/2018
 

2019/2020

Områderegulering Dokka 

vest

Planprogram ut til 

htøring vinter 2017  2019

Områdereguleringsplan 

Landmo-området Utsatt oppstart til 2018  2020



Reguleringsplan 

Renseanlegg Synnfell Øst Oppstart htøst 2016 2017

Reguleringsplan VA trase og 

turveg Synnfell Øst Oppstart Vinter 2017 2017

Reguleringsplan Torstumoen Oppstart htøst 2016 2016

Områderegulering Elverom

Planprogram vedtatt 

htøst 2015, 1 

gangshtøring jouni 

2016 2016

Områderegulering Dokka øst

Utsatt oppstart til 

2019/2020  2021

Kommunedelplan Aust 

Torpåsen Utsatt oppstart til 2020  2022

Temaplaner som kunne vært en del av planavdelingens oppgaver må vente / 

ikke uføres :

- Kommunedelplan evt kun kartlegging av Frilufsområder

- Kommunedelplan åaturmangfold

- Kommunedelplan Energi og Klima

- Kommunedelplan kulturminner

Dette er planer som i stor grad kunne vært fnansiert med tilskuddsmidler 

Det ligger også inne et pkt i forhtold til utnytng av interne ressurser  i 

byggeprosesser  Pr i dag htar vi mulighteten til å kunne bruke kompetansen på 

plan og næring til å uføre oppgaver som tradisjoonelt vi htar leid inn konsulenter 

til, for eksempel reguleringsplanlegging og arkitekt/landskapsarkitekt  

Mulightetene for å få til dette reduseres også ved å redusere kapasiteten innen 

planavdelingen  


