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OPPSTART AV KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020-2023 
 
Melding om vedtak sendes til:  

 Kommunens nettside 
 
Det vises til:   

 Plan- og bygningslovens § 10-1 
 
Sakens bakgrunn:  
 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jamfør lovkommentar til 
plandelen av plan- og bygningsloven § 10-1 om kommunal planstrategi. Planstrategien 
bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, 
herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering 
av kommunens planbehov i valgperioden. 
 
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller 
deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 
Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med 
nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves, 
jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og bygningsloven § 10-1 om kommunal 
planstrategi. 
 
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige 
og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred 
medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. 
 
Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før 
kommunestyrets behandling, jamfør lovkommentar til plandelen av plan- og 
bygningsloven § 10-1 om kommunal planstrategi. 
 
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være 
del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jamfør lovkommentar til plandelen av 
plan- og bygningsloven kapittel 11 om kommuneplan. 
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For å forankre prosessen med kommunal planstrategi hos kommunestyret, bør 
kommunestyret på et tidligst mulig tidspunkt komme på banen. Det bør ikke være slik at 
kommunestyret kun får planen til endelig vedtak etter at den har vært på høring. Ved at 
kommunestyret er den som starter prosessen, sikrer man at politikerne medvirker og 
påvirker tidlig i prosessen, gjerne gjennom en god debatt i kommunestyret i forbindelse 
med oppstart av planstrategi-arbeidet. 
 
Behovet for prioriteringer i planstrategiarbeidet er særdeles viktig. Vedtar man at for 
mange store planer skal gjennomføres i planperioden, risikerer man at dette blir en plan 
som ikke lar seg gjennomføre. Det kan nevnes at store områdereguleringer, delplaner 
eller kommuneplaner er veldig tidkrevende. En stor områdeplan kan fort ta et år av en 
planleggers tid, hvis han ikke jobber med andre oppgaver eller at kommunen kjøper 
deler av prosessen fra konsulenter. Men kommunale planleggere har også andre 
oppgaver. De er også saksbehandlere av delingssøknader, dispensasjoner fra planer 
og reguleringsendringer. De jobber med oppmåling og matrikkelføring og de jobber med 
lovpålagte kartoppgaver. 
 
Velger man å kjøpe plantjenester, kan store planer fort koste kommunen mye. Slike 
prioriteringer vi derfor belaste kommunens budsjett betydelig. 
 
Forslag til vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1, vedtar kommunestyret oppstart av 
arbeidet kommunal planstrategi for 2020-2023. 
 
 
 
  



 
 
SAKSPROTOKOLL I HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, HELSE OG 
SOSIAL - 24.04.2020  
 
 
Meannudeapmi:  
 
Jođiheaddji ovddidii mearrádusevttohusa. 
Mearrádusevttohus dohkkehuvvui ovttajienalaččat.  
 
   
Mearrádus, ovttajien.:  
 
Láhkavuođuin plána- ja huksenlága § 10-1 mielde, mearrida suohkanstivra álggahit 
barggu suohkanlaš plánastrategiija 2020 – 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAKSPROTOKOLL I FORMANNSKAPETS INNSTILLINGSMØTE - 
05.05.2020  
 
 
Formannskapets behandling:   
 
Ordfører fremmet forslag til vedtak.  
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
   
Formannskapets innstilling, enst.   
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1, vedtar kommunestyret oppstart av 
arbeidet kommunal planstrategi for 2020-2023. 
 
 
 
  



 
SAKSPROTOKOLL I HOVEDUTVALG FOR KULTUR, NÆRING OG 
TEKNISK - 07.05.2020  
 
 

Meannudeapmi:  
Jođiheaddji ovddidii mearrádusevttohusa. 
Mearrádusevttohus dohkkehuvvui ovttajienalaččat.    
 

Mearrádusevttohus, ovttajien.:   
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1, vedtar kommunestyret oppstart av 
arbeidet kommunal planstrategi for 2020-2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAKSPROTOKOLL I KOMMUNESTYRET - 14.05.2020  
 
 
Kommunestyrets behandling:   
 
Ordfører fremmet formannskapets innstilling til vedtak.  
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 
   
Kommunestyrets vedtak, enst;  
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10-1, vedtar kommunestyret oppstart av 
arbeidet kommunal planstrategi for 2020-2023. 
 
 
 
 
 


