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Kommunal planstrategi 2017-2020 - planprogram og varsel om oppstart -  

kommuneplanens samfunnsdel, Nord-Odal kommune 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet vedtar at vedlagte planstrategi datert *.*.* offentliggjøres og sendes regionale 

myndigheter og nabokommuner for innspill.  

Formannskapet varsler oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, jf. Plan- og 

bygningslovens (PBL) § 11-12 

Formannskapet vedtar å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til 

offentlig ettersyn, jf PBL §11-13.  

 

06.02.2017 Formannskapet 

 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

FS-015/17 Vedtak: 

Formannskapet vedtar at vedlagte planstrategi, datert 06.02.2017, offentliggjøres og sendes 

regionale myndigheter og nabokommuner for innspill.  

Formannskapet varsler oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, jf. Plan- og 

bygningslovens (PBL) § 11-12. 

Formannskapet vedtar å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til 

offentlig ettersyn, jf PBL §11-13.  

 

 



Saksopplysninger: 

Kommunestyret skal minst én gang hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering utarbeide 

og vedta en kommunal planstrategi, jfr. Plan- og bygningsloven § 10-1.  Planstrategien skal gi en 

oversikt over prioriterte planoppgavene for å møte  kommunens utfordringer og muligheter.  

 

Det skal fremgå om gjeldende kommuneplan skal revideres  helt eller delvis. Det  bør også 

konkludere med hvilke planer som skal utarbeides, hvilke interkommunale planbehov som finnes, og 

eventuelle innspill til fylkeskommunen om regionale planbehov. 

 

Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging, den har ingen direkte rettsvirkning for 

kommunens innbyggere og det kan ikke fremmes innsigelse mot planstrategien. Forslag til vedtak av 

kommunal planstrategi skal gjøres offentlig kjent i minst 30 dager før kommunestyrets behandling.  

 

I nåværende planstrategien er det vedtatt at samfunnsdelen av kommuneplanen skal utarbeides. 

For kommuneplaner skal det utarbeides planprogram, som skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i 6 uker. Et planprogram skal omfatte følgende hovedpunkter:  

· Formålet med planarbeidet 

· Planprosessen med frister og deltakere 

· Opplegg for medvirkning 

· Beskrivelse av hvilke alternativ som vil bli vurdert 

· Behovet for utredninger   

Planprogrammet er innarbeidet i planstrategien. 

 

Saksvurdering:  

Hovedspørsmålet er – Har Nord-Odal kommune de overordnede planene kommunen trenger for å 

møte de muligheter og utfordringer Nord-Odal og Kongsvinger-regionen står overfor? 

 

En av konklusjonene i planstrategien er at arealdelen til kommuneplanen står seg, men at det må 

utarbeides en samfunnsdel til kommuneplanen.  Det er et planelement kommunen ikke har, og som 

er viktig for å trekke opp de langsiktige strategier og for å sikre at disse er godt politisk forankret.  

 

For å spare tid presenteres planprogrammet sammen med planstrategien. De vil være nødvendig å 

drøfte politisk hvordan de ulike utvalg skal involveres i arbeidet. Dette kommer vi tilbake til.  

 

Planstrategien viser at det er en rekke planer som må utarbeides eller revideres. Dette vil legge 

beslag på planressursene i kommunen.  

 

I Planstrategien foreslås det 5 strategiske satningsområder som er fremhevet som viktige for den 

strategiske utviklingen.  Disse vil danne videre grunnlag for diskusjoner i kommuneplanens 

samfunnsdel.  

 

 

Konklusjon: 

Det anbefales å vedta å varsle planoppstart av kommuneplanens samfunnsdel og legge 

planprogrammet ut på høring, samtidig som planstrategien offentliggjøres og sendes regionale 

myndigheter og nabokommuner for innspill.  

 

  

 

Saken er elektronisk godkjent av leder. 

 

Vedlegg:   

03.02.2017 Planstrategi 2017-2020 ferdig korrektur 1356161 



 

 

 

 

 

 

 


