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TID:  20.12.2016 kl. 15.30 

STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET 
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Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Det vil bli servert julemiddag etter møtet. 
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Lnr.: 15239/16 

Arkivsaksnr.: 16/2103 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: BEO    

 

Utskrift til:  

 

PLANSTRATEGI/PLANPROGRAM  

 

Sammendrag: 

 

Planen har vært på høring, pga korte frister legges innspillene frem på kommunestyret.  

 

Det har vært en bred forankring internt i kommunen, både politisk og administrativt. 

Prosessene har gitt en spissing på de prioriterte politikk områdene. Det er en omfattende 

planoversikt, og denne må ses i sammenheng med revidering/prioritering av planoppgaver 

fremover. Flere av planene er anbefalt innarbeidet i kommuneplanen. 

 

Arbeidet med planstrategi har synliggjort behov for revidering av samfunnsdelen. Det 

anbefales derfor at Samfunnsdelen revideres i 2017 og at temaplaner implementeres i 

samfunnsdelen der det er hensiktsmessig. 

 

Vedlegg: 

  

Planstrategi med planprogram. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

 

Planstrategien med planprogram har vært drøftet i formannskapet to ganger. Den har vært til 

orientering i alle råd og utvalg i kommunen. Kommunestyret har hatt den som en del av sin 

folkevalgtopplæring. Arbeidet har vært organisert som et prosjekt der ordfører, og 

formannskapsrepresentant Tore Stensrud har deltatt i styringsgruppa, sammen med 

Rådmannen. De har i perioden hatt tre møter hvor innholdet til den politiske behandlingen 

har blitt vedtatt. 

 

Det er jfr Plan og bygningsloven bestemt av planen skal ligge på høring i minimum seks 

uker, før kommunestyret får den til behandling. De skal i sin behandling ta opp til vurdering, 

om hele eller deler av kommuneplanen sin samfunnsdel skal revideres. Dette arbeidet vil på 

samme måte som planstrategi/planprogram organiseres som et prosjekt, og en prosjektplan 

vil utdype innholdet i planprogrammet. 

 

En viktig del av grunnlaget for å vurdere om kommuneplanen skal revideres vil være 

erfaringene med gjeldende kommuneplan, utviklingstrekkene framover og de utfordringene 



kommunen har som samfunn og organisasjon, samt i hvilken grad det nye kommunestyret 

ønsker en ny eller endret politikk for kommunen. 

 

Nå har planen vært på høring, og innspill til planen legges frem for kommunestyret. 

 

Vurdering: 

 

Jfr plan- og bygningsloven § 10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal 

planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. 

 

Basert på kommunens utfordringer og utviklingstrekk skal det i planstrategien vurderes: 

 

1) Om det er nødvendig å revidere hele eller deler av gjeldende kommunedelplan. 

2) Kommunens fremtidige planbehov – herunder nye planer, revidering av gjeldende planer 

eller oppheving av disse. 

3) Behov for systematisering av gjeldende plangrunnlag. 

 

Den prosessen som har blitt kjørt i kommunen viser at flere av politikk områdene i den 

forrige «Kommuneplanens samfunnsdel» samsvarer med de som er foreslått i den nye 

planstrategi, og analysene har mange av de samme konklusjonene. Likevel viser prosessen 

med planstrategien at innholdet i kommuneplanen vil bli vinklet på en annen måte, noe som 

gjør det krevende å kun revidere deler av den tidligere planen. Ressursmessig vil det også 

være enklere å se planen samlet sett i revideringen. Vi vil da prioritere å få en plan som kan 

«leve» en lengre periode, enn en plan som revideres noe. Dette henger også sammen med at 

antall planer i planoversikten justeres, og flere av planene ses i sammenheng med ny 

kommuneplans samfunnsdel. 

 

Kommuneplanen sin arealdel er nylig vedtatt, og vil sammen med kommuneplanens 

samfunnsdel utgjøre den samlede kommuneplanen for Nordre Land kommune 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde kommunestyret å fatte slikt vedtak: 

 

1) Planstrategien med planprogram vedtas. 

 

2) Kommuneplanen sin samfunnsdel revideres i sin helhet. Arbeidet organiseres som et 

prosjekt, og prosjektplan legges frem for formannskapet som planutvalg i januar 

2017. 

 

  

NORDRE LAND KOMMUNE, 16.12.16.  

 

Jarle Snekkestad 

Rådmann 

       Bente Øverby  

                                                                                    Kommunalsjef, 
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