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Kommunal planstrategi 2020-2024 - Utlegging til offentlig 

gjennomsyn  

Planutvalget s behandling av sak 54/2020  i møte den  02.07.2020: 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
Planutvalget slutter seg til utkastet til planstrategi. Forslaget blir lagt ut til offentlig 
gjennomsyn i minimum 30 dager før vedtak i kommunestyret. 
  
 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Planutvalget slutter seg til utkastet til planstrategi. Forslaget blir lagt ut til offentlig 

gjennomsyn i minimum 30 dager før vedtak i kommunestyret.  

 

Saksutredning 

Sammendrag/ konklusjon 

Formålet med den kommunale planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen 

bør starte opp og videreføre i perioden for å legge til rette for ønsket utvikling. 

Bakgrunn for saken 

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

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Det er hentet innspill fra enhetene 

i kommunen, samt regionale myndigheter. Planutvalget som styringsgruppe skal drøfte 

forslaget før det legges ut til offentlig ettersyn og legges frem for Kommunestyret for vedtak. 

Formelt grunnlag 

Plan og bygningsloven § 10 

Innspill til oppstart 

Fylkesmannen i Agder, brev datert 09.03.2020 

Saksmappe: 2020/14-8  

Saksbehandler: STL   

Dato: 22.06.2020  
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Dersom kommunen skal revidere samfunnsdelen så råder Fylkesmannen kommunen til å 

prioritere arbeidet med en arealstrategi knyttet til denne.  

Det er kommet sterkere nasjonale føringer for klima- og energiplanlegging og det forventes at 

det lages en plan som er mer konkret. En slik plan bør fortelle hvordan klimagassutslippene i 

kommunen skal kunne reduseres med minimum 45 % innen 2030. 

Drøfting av kommunens folkehelseutfordringer i lys av kommunens utvikling som samfunn og 

organisasjon. En annen vurdering som bør komme frem i planstrategien er hvordan det tas 

hensyn til en aldrende befolkning. Fylkesmannen er kjent med at kommunen har en 

boligpolitisk handlingsplan for perioden 2018 – 2022. De forutsetter at dette arbeidet 

videreføres enten som integrert del av kommuneplanen eller som egen handlingsplan. Videre 

ønsker de at kommunen vurderer hvordan kommunen sikrer tverrfaglig og samordna tjenester 

for barn og unge i videre planarbeid. 

Fylkesmannen er kjent med at det i Setesdal er laget en felles plan. «Rettleiar – Førebygging 
av vold i nære relasjonar - Frå uro til handling». Vi anbefaler at denne blir videreført. 
Samfunnssikkerhet og beredskap bør integreres i den overordnede kommunale planleggingen 

for å sikre at beredskapsutfordringer ivaretas på alle plannivåer. 

Kommentar: Det legges ikke opp til en revisjon av samfunnsdelen i løpet av planperioden. 

Samfunnsdelen er nylig vedtatt og den svarer opp de utfordringer kommunen står ovenfor. 

Kommunen bruker folkehelseoversikten aktivt og den er lagt til grunn for våre planvalg. Det er 

i planperioden lagt opp til at vi skal lage en ny klima- og energiplan og boligpolitisk 

handlingsplan og veileder for forebygging av vold i nære relasjoner skal videreføres. Det er et 

samarbeide på tvers av kommunene om en helhetlig ROS for Setesdal.  

Agder Fylkeskommune, brev datert 09.03.2020 

Generelt vil de påpeke at kommunen bør gjøre en jobb med å forenkle og «rydde opp» 
i planverket. Det bør gjøres en vurdering av om planene samsvarer med vedtatte 
nasjonale, regionale og kommunale styringssignaler. Kommunen bør utarbeide en 
struktur for samfunnsplanleggingen i kommunen. Strukturen bør omhandle hva og hvordan 
dere skal behandle ulike strategier, meldinger, temaplaner osv. i kommunen.  
En entydig definisjon av ulike plantyper kan gi mer effektivitet i planprosesser, og lette 

avgjørelsen om hva slags planverktøy det er mest hensiktsmessig å bruke.  

En bibliotekplan kan være et godt verktøy for å utvikle bibliotekstilbudet i kommunen. 

Kommunen bør vurdere ny klima- og energiplan. Fylkeskommunen vil oppfordre 

kommunen til å prioritere sti- og løypeplanlegging i planstrategien. 

Kommentar: Kommunen har gjort en avveining av hvilke planer som er nødvendige for å følge 

opp vår ønskede utvikling. Dette er også vurdert opp mot Regionplan Agder sine målsettinger, 

planstrategi for Agder samt FNs bærekraftsmål. Vi er med i prosjektet hvor fylkeskommunen 

kartlegger sti- og løyper. Strategier for biblioteket blir gjennomgått ved revisjon av kulturplanen. 

 
Konsekvenser 

Det er gjort en ressursvurdering innenfor enhetene som blir berørt av planstrategien. 

Innenfor helse og omsorg kan skissert planbehov gjennomføres innenfor normal drift. 

Utarbeidelse av plan for helse og omsorg i 2021 vil likevel være ressurskrevende og kan 

medføre at andre arbeidsoppgaver må skyves på. Ny plan må sikre at legetjenesten også blir 

integrert, og handlingsdelen må gjennom mål og tiltak legge til rette for at føringene i 

kommuneplanens samfunnsdel blir fulgt opp. 

Innenfor Drift og Forvaltning er det behov for å ha inn konsulenter til å utarbeide ny 

reguleringsplan for Grenjå og ny klima- og energiplan. De resterende revisjoner og planer kan 

gjennomføres innenfor normal drift.  
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Enhet for kultur har ressurser nok til å rullere kommunedelplan for idrett. Planer utover dette 

vil medføre at man må skyve på andre oppgaver. 

Oppfølging og rullering av planarbeid innen Oppvekst ligger i årshjul for sektoren og ivaretas 

innen ordinær drift. Rådgiver oppvekst har ansvar for oppfølging og rullering av planer, og 

følger dette opp i samarbeid med rektorer, styrer og andre samarbeidsparter.  

 

Evje, 07.07.2020 

Kommunedirektøren 

 

 

Vedlegg 

1 Forslag til planstrategi 2020-2024 

2 Innspill fra Fylkesmannen 

3 Innspill fra Fylkeskommunen 

 

Andre dokumenter i saken: 

Kommunestyresak PS 7/20 30.01.2020 Oppstart- Kommunal Planstrategi 2020-2024 


