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Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

58/16 Kommunestyret 29.09.2016 

 

Vedtak av kommunal planstrategi for 2016-2019  

 
  

Rådmannens forslag til vedtak: 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar kommunestyret framlagt forslag til 

kommunal planstrategi for Evje og Hornnes kommune 2016-2019, datert 09.09.2016. 

 

Det presiseres at Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel skal revideres i planperioden, og 

at næring og næringsutvikling skal være et viktig tema i samfunnsdelen. 

Temaet velferds- og helseteknologi skal være et eget kapittel i Plan for helse og omsorg.  

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.09.2016  

Behandling: 

Rådmannens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar kommunestyret framlagt forslag til 

kommunal planstrategi for Evje og Hornnes kommune 2016-2019, datert 09.09.2016. 

 

Det presiseres at Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel skal revideres i planperioden, og 

at næring og næringsutvikling skal være et viktig tema i samfunnsdelen. 

Temaet velferds- og helseteknologi skal være et eget kapittel i Plan for helse og omsorg.  

 

 

 

 

Saksutredning 

 

Sammendrag/ konklusjon 

Kommunestyret har i møte 3. juni 2016, sak 39/16, vedtatt å legge forslag til «Kommunal 

planstrategi 2016-2019» ut til offentlig høring. Kommunen har mottatt 2 innspill til 

høringsdokumentet innen fristen 12.08.2016. Disse er vedlagt saken i sin helhet. 

 

Eneste endring som er gjort siden høring er en forlengelse av planperioden for Plan for Helse 

og Omsorg. 

Rådmannen anbefaler at forslaget vedtas slik det nå foreligger. 

 

Bakgrunn for saken 



Kommunestyret behandlet i møtet 3. juni 2016, sak 39/16, forslag til kommunal planstrategi, 

og fattet følgende vedtak: 

«Kommunestyret slutter seg til forslag til kommunal planstrategi for Evje og Hornnes 2016- 

2019. Kommuneplanen med både arealdel og samfunnsdel foreslås revidert i denne 

planperioden. Forslaget offentliggjøres i 30 dager før endelig vedtak. 

Plan: Velferds- og helseteknologi oppstart 2016. Kommunen starter opp arbeid med et eget 

segment for næring/næringsutvikling under kommuneplanens samfunnsdel.» 

 

Planstrategien er ikke en egen plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge 

det videre planarbeidet. Arbeidet med planstrategien er av den grunn ikke en arena for å 

vedta mål og strategier, men for å drøfte utviklingstrekk og planbehov i kommunen, samt 

avklare behov og planoppgaver som best kan løses gjennom interkommunalt samarbeid. 

Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning verken for kommunene eller andre. 

 

Forslag til planstrategi har i tråd med kommunestyrets vedtak vært kunngjort i Setesdølen og 

på kommunens hjemmeside. Forslaget er også blitt oversendt aktuelle statlige og regionale 

etater, samt nabokommuner og kommunale utvalg. I den forbindelse er det kommet inn 2 

merknader. Saken fremmes nå for sluttbehandling i kommunestyret. 

 

Formelt grunnlag 

Plan- og Bygningslovens § 10-1 

 

Innkomne merknader til forslag til planstrategi 

Nedenfor følger en oppsummering av innkomne merknader. Merknadene er vedlagt saken i 

sin helhet. 

 

Statens Vegvesen, brev datert 05.07.2016. 

Ingen merknader til planstrategien. Statens Vegvesen mener forslaget gir god innsikt i 

kommunens utfordringer og planbehov i perioden og synes det er positivt at det er prioritert 

og igangsette arbeid med ny trafikksikkerhetsplan.  

 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 02.08.2016 

Støtter kommunens vurdering om å revidere kommuneplanen. Fylkesmannen synes det er 

vanskelig å se hva som er kommunens overordnede mål for folkehelsearbeidet, men forventer 

at kommunen vurderer det under revidering av kommuneplanen. Fylkesmannen viser ellers 

til undersøkelser og prosjekter som vil være viktige for folkehelsearbeidet i kommunen. 

De viser også til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging er satsning 

på attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.  

 

Vurderinger og konsekvenser 

Det er ønskelig at planstrategien skal bli til et godt politisk redskap, og føre til ytterliggere 

styrking av den politiske forankringen av kommunens samlede planarbeid. Etter rådmannens 

vurdering vil forslag til planstrategi styrke den politiske styringen med planleggingen og 

tydeliggjøre det kommunestyret mener skal prioriteres. Planstrategien påpeker at kommunen 

bør ha så få planer som mulig. 

I forbindelse med utlegging av planstrategien til høring ble det foreslått at det i perioden skal 

arbeides med en egen plan for Velferds- og helseteknologi. Rådmannen har valgt å heller ha 

dette som et eget kapittel i Plan for Helse og Omsorg fremfor å ha en egen plan. Planperioden 

for handlingsplanen i Plan for Helse og Omsorg forlenges med 2 år, og det vil bli en større 

revisjon av planen når ny samfunnsdel foreligger. 

 

Dette er eneste endring som er gjort i forslaget siden det ble lagt ut til offentlig høring, og 

Rådmannen viser til de vurderingene av planbehovet som ble gjort i PS 39/16 , 03.06.2016, 

vedlegg 1. 

  



Det vedlagte forslaget til planstrategi kan gjennomføres mer eller mindre med de ressursene 

kommunen har i dag, med unntak av kommuneplanrevisjonen. Hvis det kommer forslag om 

en plan som ikke er nevnt i planstrategiens kapittel 5 (gjelder ikke private reguleringsplaner) , 

så må denne behandles særskilt og det må utarbeides en ressursvurdering og prioritering. 

 

 

Evje, 03.10.2016 

 

 

Rådmann 

 

 

Vedlegg 

1 Saksframlegg- offentlig høring og ettersyn 

2 Forslag til kommunal planstrategi, datert 09.09.2016 

3 Merknad fra Statens Vegvesen 

4 Merknad fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

 

 

Andre dokumenter i saken: 

 

 

 

 

 


