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Vedtak av kommunal planstrategi 2017-2020 og fastsetting av planprogram 
for kommuneplanens samfunnsdel 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 10-1 og 11-13, kommunal 
planstrategi 2017-2020 og fastsetter planprogram for kommuneplanens samfunnsdel datert 
28.08.2017 

 
12.09.2017 Formannskapet 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
FS-072/17 Vedtak: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 10-1 og 11-13, kommunal 
planstrategi 2017-2020 og fastsetter planprogram for kommuneplanens samfunnsdel datert 
28.08.2017 

 
 
27.09.2017 Kommunestyret 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 
KS-064/17 Vedtak: 
Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 10-1 og 11-13, kommunal 
planstrategi 2017-2020 og fastsetter planprogram for kommuneplanens samfunnsdel datert 
28.08.2017 



 
 
Saksopplysninger: 
i møte 06.02.2017 vedtok formannskapet å legge forslag til planstrategi 2017-2020 og forslag til 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn.  Bakgrunn for saken fremgår 
av saksframlegg datert 24.01.2017 (følger vedlagt). 
 
Høring av planstrategi og planprogram ble varslet i brev datert 10.05.2017 og i annonse i Glåmdalen 
og på kommunens hjemmeside henholdsvis 09.03.2017 og 07.03.2017. Frist for å komme med 
merknader ble satt til 16.06.2017. 
 
Det har innkommet høringsuttalelse fra Hedmark fylkeskommune, Direktoratet for 
mineralforvaltning, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Hedmark. Uttalelsene følger vedlagt. 
 
Saksvurdering:  
Hedmark fylkeskommune, brev datert 21.06.2017. 
 
rådmannens vurdering 
Innspillet tas med i det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert  02.06.2017. 
 
rådmannens vurdering: 
Innspillet tas med i det videre arbeidet med kommunens samfunnsdel og ved neste rullering av 
kommuneplanens arealdel.  
 
Statens vegvesen, brev datert 16.06.2017 
 
rådmannens vurdering 
Innspillet tas med i det videre arbeidet med kommunens samfunnsdel og ved neste rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
 
Fylkesmannen i Hedmark, brev datert 19.06.2017 
 
rådmannens vurdering 
Fylkesmannen etterlyser en evaluering av forrige planstrategi i sitt innspill. Rådmannen ser at 
ambisjonsnivået i forrige planstrategi var for høyt. Ønske og behov for planer samsvarte ikke med de 
ressurser som sto til rådighet. Det er i kommende planstrategi derfor søkt å senke ambisjonsnivået 
noe, men også her kan en komme i den situasjon at planer blir skjøvet på. Det er til en hver tid stort 
behov for nye planer og revidering av eksisterende. Dette gjelder både lovpålagte planer og planer 
som må utarbeides for å sikre en forsvarlig samfunnsutvikling. Dette er synliggjort i planstrategien, 
men det er ikke gjort en vurdering knyttet til tilgjengelige ressurser for gjennomføringen. Dette er 
selvfølgelig en svakhet, men i en liten kommune vil tilgjengeligheten på kompetanse, kapasitet og 
økonomi variere fra år til år. Hvilke oppgaver som kan prioriteres vil avhenge mye av pågangen i 
arbeidsoppgaver til enhver tid. Rådmannen mener foreslåtte planstrategi synliggjør de planoppgaver 
som det er behov for i perioden, samtidig som planstrategien vil ligge til grunn ved utarbeidelse av 
budsjett og økonomiplan.   
 
Fylkesmannen mener det med fordel kan presiseres i planstrategien hvilke planer som skal 
utarbeides etter plan- og bygningsloven og hvilke planer som er interne fagplaner. Rådmannen 
mener dette fremgår av plantittelen, og at dette er tilstrekkelig. 
 
Fylkesmannen påpeker at kommunen skal ha en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) som skal 
revideres hvert fjerde år. Fylkesmannens innspill er tatt til etterretning og ROS-analyse er lagt inn til 



revisjon i 2019.    
 
Øvrige innspill tas med i det videre arbeidet med kommunens samfunnsdel og ved neste rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
 
Øvrige vurderinger 
Utarbeidelse av reguleringsplan sentrum ligger inne i planstrategien og i budsjettet for 2017, men 
fremkom ikke av oversikten som ble lagt ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen er nå lagt inn i 
planoversikten, med oppstart i 2017.  
  
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta forslag til planstrategi 2017-2020 og fastsette 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel datert 28.08.2017 
  
 
Saken er elektronisk godkjent av leder. 
 
Vedlegg:   
28.08.2017 Planstrategi 2017-2020_v280817 1374861 
22.06.2017 Svar - Høring av kommunal planstrategi 2017-2020 og forslag 

til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Nord-
Odal kommune.pdf 

1370414 

19.06.2017 Høring av kommunal planstrategi 2017-2020 og forslag til 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 

1370103 

18.06.2017 Uttalelse - Høring av kommunal planstrategi 2017 - 2020  og 
forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel i 
Nord-Odal kommune 

1370004 

02.06.2017 Uttalelse til kommunal planstrategi 2017-2020 og forslag til 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Høring 

1368926 

09.03.2017 Kommunal planstrategi 2017-2020 - planprogram og varsel 
om oppstart -  kommuneplanens samfunnsdel, Nord-Odal 
kommune 

1355365 

 
 
 
Saksdokumenter: 
Kunngjøring hjemmesiden 
Annonse i Glåmdalen - korrektur 
Høring av kommunal planstrategi 2017-2020 og forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 
Kommunal planstrategi 2017-2020 - planprogram og varsel om oppstart -  kommuneplanens 
samfunnsdel, Nord-Odal kommune 
Svar - Høring av kommunal planstrategi 2017-2020 og forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel - Nord-Odal kommune 
Høring av kommunal planstrategi 2017-2020 og forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 
Uttalelse - Høring av kommunal planstrategi 2017 - 2020  og forslag til planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel i Nord-Odal kommune 
Uttalelse til kommunal planstrategi 2017-2020 og forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel - Høring 
Høring av kommunal planstrategi 2017-2020 og forslag til planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 
 
 



 
 


