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Saksframlegg 

Evje og Hornnes kommune 

          
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

66/20 Planutvalget 10.09.2020 

71/20 Kommunestyret 24.09.2020 

 

Vedtak av kommunal planstrategi 2020-2023  

Kommunestyrets behandling av sak 71/2020  i møte den  24.09.2020: 

Behandling: 

Planutvalgets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kommunal planstrategi 2020-2023 vedtas og legges til grunn for videre planarbeid. 

  

  

  

 

Planutvalgets behandling av sak 66/2020  i møte den  10.09.2020: 

Behandling: 

Kommunedirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. 

  

 

Planutvalgets tilråding: 

Kommunal planstrategi 2020-2023 vedtas og legges til grunn for videre planarbeid. 

  

 
 Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Kommunal planstrategi 2020-2023 vedtas og legges til grunn for videre planarbeid. 

Saksmappe: 2020/14-15  

Saksbehandler: STL   

Dato: 27.08.2020  
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Saksutredning 

Sammendrag 

Etter Planutvalgets behandling av forslag til kommunal planstrategi 02.07.2020, ble 

planstrategien sendt på høring i perioden 09.07.-18.08.2020. 

I etterkant av høringen er dokumentet endret i henhold til innkomne merknader. 

Kommunal planstrategi 2020-23 er kommunestyrets prioriterings- og styringsdokument for 

planleggingsbehov i perioden. Planstrategien viser viktige utviklingstrekk og utfordringer som 

kommunen står overfor, samt planbehov for å møte utfordringene.  

Bakgrunn for saken 

Kommunal planstrategi ble førstegangsbehandlet i Planutvalget i juli og sendt på høring.  

 

Høringsuttalelser 

Agder Fylkeskommune, brev datert 13.08.2020 

Positivt at kommunen setter fokus på å få ned klimagassutslipp. Det kan være nyttig å dele 

opp tabellen etter hvilke planer som er etter plan- og bygningsloven og hvilke planer som er 

temaplaner osv. Positivt at kommunen legger opp til oppstart og vedtak av sti- og løypeplan 

tidlig i prosjektperioden til den nasjonale satsingen på friluftlivets ferdselsårer. 

Ved neste revidering av kommunedelplan for idrett osv anbefaler Fylkeskommunen at 

kommunen vurderer om denne planen er en god folkehelseplan eller om folkehelse bør være 

en del av kommuneplanen.  

 

Kommentar:  

Kommunen tar merknadene med seg i videre planarbeid. Kommunen har understreket i 

kommuneplanen at folkehelsearbeidet skal gjennomsyre alt vi gjør. Plan for idrett, friluftsliv 

osv, samt plan for helse og omsorg synliggjør blant annet dette.  

Fylkesmannen i Agder, brev datert 17.08.2020 

Kunne ønske at oversendelsen med forslag til ny planstrategi inneholdt en oppsummering av 

om planlagt planarbeid faktisk ble gjennomført. Det kunne fremkommet tydeligere i hvilken 

grad nasjonale, regionale forventninger og FNs bærekraftsmål er lagt til grunn for prioriteringer 

av planlagt planarbeid. Savner en presisering av hvordan det skal legges til rette for et godt 

samspill i planer knyttet til ulike deler av oppvekstsektoren. 

Samfunnssikkerhet og beredskap er i liten grad omtalt i planstrategien. Dette bør beskrives i 

kommunens utfordringsbilde. Klimautvikling, digitalisering av samfunnet, corona osv. 

Beskriver ikke revisjon av helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse. Denne må revideres senest 

innen 2024. Kommunen oppfordres til å utarbeide en kommunedelplan for samfunnssikkerhet 

og beredskap. Dette kan med fordel gjøres med basis i Setesdal-samarbeidet om 

samfunnssikkerhet og beredskap som allerede er etablert. Fylkes-ROS, ROS Agder, er et 

styrende dokument for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet og vi forventer at denne 

tas med som en av de regionale føringene i planstrategien. Analysen er en av premissgiverne 

for ROS Setesdal. 

 

Kommentar:  

Kommunen tar merknadene om forbedringer med i videre planarbeid. Kommunen har 

oppdatert utfordringsbildet med tekst om samfunnssikkerhet og beredskap og hvordan dette 

er tenkt fulgt opp i perioden. Setesdal ROS er vår helhetlige risiko og sårbarhetsanalyse og er 
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lagt til grunn i vårt planarbeid, i beredskapsplanen vår og i ROS arbeidet på enhetsnivå i 

kommunen. Fylkes-ROS er tatt med i oversikten.  

 

Vurderinger og konsekvenser 

Plan- og bygningsloven åpner for at arbeidet med kommunal planstrategi er lokalt tilpasset og 

med fleksibilitet etter hvilket behov kommunene har. Planstrategien viser en 

situasjonsbeskrivelse av viktige samfunnsoppgaver for Evje og Hornnes kommunen, samt 

hvilke utfordringer kommunen har og hvilke planer som er nødvendig for å løse utfordringene.  

Dokumentet viser også en helhetlig oversikt over kommunens planer og strategier, hvor det 

går fram når en plan skal revideres. 

 

Økonomisk 

Det må påberegnes at det må bevilges midler til å utarbeide flere av planene som skal 

revideres/lages i perioden. Dette tas i forbindelse med budsjett. 

 

Kommuneplan 

Kommuneplanens areal og samfunnsdel er relativt nylig revidert, og det er derfor foreslått at 

det ikke er behov for en ny revidering i perioden. 

 

Folkehelse 

Kommunens folkehelseoversikt er lagt til grunn for utfordringsbildet som er skissert i 

planstrategien. Kommunen har gjort på bakgrunn av denne gjort 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. 

 
Ressursvurdering 
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, flomsonekartlegging for Otra og ny klima- og energiplan. De 
resterende revisjoner og planer kan gjennomføres innenfor normal drift.  
 
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, 08.10.2020 

Kommunedirektøren 

 

Vedlegg 
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1 Forslag til planstrategi 2020-2023 

2 Innspill til høring av kommunal planstrategi 2020 - 2023 for Evje og Hornnes 

kommune 

3 Vedr. 20-08588-5 - Evje og Hornnes kommune - Innspill til fremlagt forslag til 

kommunal planstrategi 2020-2023 

 


