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Innledning
Kommunal planstrategi er et viktig verktøy i plan- og bygningsloven: formålet
er å klargjøre hvilke planoppgaver kommune bør starte opp eller videreføre for
å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.
Planstrategien setter et stekt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt
og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Dette er også nedfelt i plan- og
bygningsloven § 3-1 tredje ledd om oppgaver og hensyn i planlegging etter
loven.

Figur 1: Kommunal planstrategi i det kommunale plansystemet (Kilde: Miljøverndepartementets veileder)

Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret
til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å
møte kommunens behov. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen
av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Her kan politikerne realisere det
man har gått til valg på. Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og
mer systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre
kan møte de aktuelle utfordringene.
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Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye
kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal
revideres. Planstrategien er også et egnet verktøy for å vurdere kommunens
plansystem, planressurser og samlede planbehov i kommunestyreperioden
knyttet til kommunedelplaner, tema- og sektor(fag)planer.
Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Kommunal planstrategi er
følgelig ikke en arena for å vedta mål og strategier, men å drøfte utviklingstrekk
i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere
planbehovet i kommunestyreperioden.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Regjeringen skal hvert fjerde år legge fram nasjonale forventninger til regional
og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet.
Dette går fram av plan- og bygningsloven § 6-1. De nasjonale forventningene
skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier
og planer, og legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i
planleggingen.
Gjeldende nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 20192023 ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019.
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:
 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en
offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
 Å skape et trygt samfunn for alle
Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til,
skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer,
også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget
for samfunns- og arealplanleggingen.
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Figur 2 FNs bærekraftmål (Kilde: regjeringen.no)

I regjeringens forventninger står det blant annet: «Fylkeskommunene og
kommunene legger til rette for å styrke samiske språk, kultur og
næringsgrunnlag i planleggingen, når det er relevant.»
Når regjeringer utdyper sine forventninger, har de et eget avsnitt om reindrift.
Her står det: «Det er viktig at naturgrunnlaget for samisk kultur og språk,
næringsutvikling og samfunnsliv sikres. Reindriften er en arealavhengig næring,
og mange steder en forutsetning for utvikling av samisk språk og kultur.
Planleggingens oppgave vil være å avveie hensynet til reindriften mot andre
samfunnsinteresser. En må se på summen av eksisterende og planlagte nye
tiltak i området og konsekvensene for reindrifta. Ved endringer i arealbruk, er
det viktig at reindriftens interesser veies opp mot andre samfunnsinteresser og
at man søker å komme fram til løsninger som begrenser varig reduksjon av
arealer og økte forstyrrelser for reindriften. Reindriftsarealene går på tvers av
kommune- og fylkesgrenser, og regionale eller interkommunale planer kan
derfor være egnet for å avklare reindriftens arealer.»
I høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, uttaler Fylkesmannen
at det er hensiktsmessig for kommunen å utarbeide et overordnet
kunnskapsgrunnlag som er felles for planstrategiarbeid, annet planarbeid og
arbeidet med økonomiplan og budsjett. Sametinget har i sin høringsuttalelse
forslag til innhold som går på særlige samiske forhold i kunnskapsgrunnlaget.
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Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser også til at Kautokeino kommune
mangler helhetlig helse- og omsorgsplan og plan for habilitering og
rehabilitering. Fylkesmannen anbefaler sterkt at kommunen utarbeider en
helhetlig helse- og omsorgsplan med status som kommunedelplan. Denne bør
utarbeides i tråd med plan- og bygningslovens prosesskrav.

Bilde 2- Kautokeino helsesenter

Regionale føringer
Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2023 ble startet opp etter
vedtak i fylkestinget mars 2020, og er foreløpig ikke vedtatt mens kommunal
planstrategi utarbeides.
Men i innspill til oppstart av kommunal planstrategi, har Troms og Finnmark
fylkeskommune (TFFK) kommet med føringer for kommunens planarbeid. Først
og fremst minner TFFK om regionalt planforum, hvor kommuner som har store
planer på gang kan legge fram disse for drøfting med sektormyndighetene.
TFFK minner også på at de som regional planmyndighet skal veilede og bistå
kommunene i deres planleggingsoppgaver. I et høringsinnspill fra Sametinget,
minner Sametinget på at de også har et ansvar for å veilede kommunen i
planlegging etter Plan- og bygningsloven.
TFFK anbefaler kommunen å inkludere «plan for friluftslivets ferdselsårer» i
kommunal planstrategi. Friluftslivets ferdselsårer er et nytt nasjonalt prosjekt
(2019-2023) initiert av Klima- og miljødepartementet, og som ledes av
Miljødirektoratet. Målet er at flest mulig kommuner utarbeider planer for
friluftslivets ferdselsårer for at befolkningen skal kunne utøve friluftsliv jevnlig.
Prosjektet fremmer planlegging, opparbeiding, skilting og merking og
kartfesting av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene.
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Prosjektet og en påfølgende plan vil gi kommunen en viktig oversikt over
turløyper og andre løyper som er viktige for befolkningens rekreasjon og
høsting. Og videre hvordan kommunen skal ta hensyn til dem i planer som
medfører endret bruk av utmark
TFFK minner om at folkehelsearbeidet skal fremmes innen alle sektorer, og
vurderes som ledd i de alminnelige planprosesser i kommunen.
Folkehelsearbeidet skal forankres i planprosessene etter plan- og
bygningsloven.
TFFK minner også om kommunens særlig viktige rolle i
vannforvaltningsarbeidet. Gjennom planlegging kan kommunen beskytte og
ivareta vannmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer og fjorder. I vurderingen av
kommunens planbehov for perioden 2019-2023 henvises det særskilt til de
nasjonale føringene for oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene.

Bilde 3- Flom i Kautokeino 2020

I forbindelse med samferdsel ber TFFK kommunen vurdere trafikksikkerhet og
kritiske forhold på fylkesvegnettet, barnetråkk, lokale gåstrategier og planer for
gående, sykkelstrategi og plan for hovednett sykkel, samt å ha et bevisst
forhold til fylkesveger i kommunale arealplaner. Statens vegvesen påpeker
mange av de samme momentene i sin uttalelse, og peker i tillegg på at
kommunen bør fremme tiltak som fremmer sikker skolevei og hindrer
trafikkfarlig foreldrekjøring til skole og fritid. Det siste er spesielt aktuelt, da
kommunen i kommende planperiode mest sannsynlig får til behandling to
reguleringsplaner for skole.
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TFFK ber også kommunen vurdere hvordan man i kommunale arealplaner kan
bidra til reduksjon av klimagassutslipp.

Lokale politiske føringer
Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 er det dokumentet som gir føringer
for hvordan samfunnet skal planlegges. Med utgangspunkt i kommunens visjon
«Kautokeino – Veiviseren i Sápmi» er det formulert et hovedmål for
samfunnsdelen og lokalsamfunnsutviklingen: «Kautokeino skal være et
attraktivt samisk samfunn, både for innbyggere og næringsliv».
I samfunnsdelen er det pekt på seks samfunnsområder det skal fokuseres
spesielt på i samfunnsdelens planperiode (2017-2030):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Areal og miljø
Barnehage, skole og utdanning
Helse og velferd
Kultur og fritid
Næringsutvikling og verdiskapning
Kommuneorganisasjonen

Innenfor hvert samfunnsområde er det definert mål og retningslinjer for disse.
Når man skal utarbeide kommunal planstrategi, må kommunens planarbeid
være med på å bygge opp under de mål som er bestemt i kommuneplanens
samfunnsdel. Finner man at planarbeid ikke samsvarer med målene i
kommuneplanens samfunnsdel, er dette et signal om at kommuneplanens
samfunnsdel kanskje må revideres. På samme måte som tiltak i økonomiplanen
må ha forankring i mål bestemt i kommuneplanens samfunnsdel.
Kommunestyret drøftet i kommunestyret 18. juni 2020 innholdet i kommunal
planstrategi. Tilbakemeldingene fra dette møtet har vært viktige for
utarbeidelsen av kommunal planstrategi. Av konkrete tilbakemeldinger som ble
gitt i kommunestyremøtet, kan nevnes:






Behov for å fullføre alle vedtatte planprosesser
Prioritere kommunedelplan for Máze
Ha en oppdatert smittevernplan
Digital strategi
Helhetlig helse- og omsorgsplan
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Plan for eldreboliger
Eldreplan «leve hele livet»
Landbruksplan
Bolyst
Tenke tradisjonelle næringer i plan

Bilde 4- Máze

Evaluering av kommunens planstrategi 2016-2019
Kommunestyret vedtok 15. desember 2016 kommunal planstrategi 2016-2019.
En revidering av denne planstrategien ble vedtatt av kommunestyret 23. mars
2017.
Gledelig er at både samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplan ble vedtatt i
2017. Dette var en enorm forbedring av kommunens planverk, da man ikke
tidligere har hatt samfunnsdel, og arealdelen var gammel og utdatert. I tillegg
ble det vedtatt oppdatert kommunedelplan for Márkan i 2017.
Andre lovpålagte planer som er vedtatt i perioden, er overordnet
beredskapsplan (2019), lønnspolitisk plan (2017) og ruspolitisk handlingsplan
(2016).
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Andre planer fra kommunal planstrategi 2016-2019 som er utarbeidet og
vedtatt, er vegvedlikeholdsplan (2019), oppvekstplanen «livsveier» (2019) og
friluftskartlegging (2019).
Planer som fortsatt er under arbeid, er boligsosial handlingsplan, hovedplan for
vann og avløp og fastsetting av scooterløyper. Fullføring av disse vil komme i
oversikten over planperioden 2020-2023.
At ikke alt planarbeid fra forrige planstrategi har blitt gjennomført, skyldes flere
forhold. Først og fremst er det et ressursspørsmål. Man har kanskje ikke
bemanning nok til å klare alle oppgaver organisasjonen har blitt pålagt, eller
man har kanskje ikke avsatt nok økonomiske midler til å gjennomføre
planarbeidet. Det er derfor veldig viktig at en kommunal planstrategi er
realistisk i forhold til hva man klarer å gjennomføre. Det er greit å ha store
ambisjoner, men man må ikke glemme hva daglig drift og daglige oppgaver
krever av tid og ressurser.
Også politiske vedtak har endret prioriteringene i kommunal planstrategi.
Revidering av kommunedelplan for Máze har måttet vike for politisk beslutning
om å prioritere områdeplan for KBA1, og i tillegg har man vedtatt å revidere
kommunedelplan for Márkan på nytt. Kommunen fikk ikke ansatt
arealplanleggere før 2019, og det har derfor ikke vært mulig å påbegynne alle
arealplaner som har vært vedtatt.

Bilde 5- Marked i Kautokeino 2017
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Utviklingstrekk og utfordringer
Befolkningsutvikling
I kommuneplanens samfunnsdel står det at det skal dimensjoneres for et
lokalsamfunn på minimum 3000 innbyggere fram mot 2025. Dette står i
kontrast til framskrevet befolkningsutvikling.
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Figur 3: Framskrevet befolkningsutvikling, hovedalternativet (MMMM) (Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Ifølge den framskrevne befolkningsutviklingen vil folketallet i 2025 ligge på
2826 personer. Retningslinjene i kommuneplanens samfunnsdel for å nå målet
om minimum 3000 innbyggere i 2025, er å arbeide for at færre flytter fra og
flere flytter til kommunen. Dette skal gjøres ved å igangsette tiltak for bolyst og
kartlegge befolkningens ønsker for å bli og etablere seg i kommunen.
For å nå målet om økt tilflytting og redusert fraflytting, er det viktig at man har
nok boliger og boligtomter. Det siste året har omsetningen av ledige
boligtomter i kommunale boligfelt vært større enn vanlig. Dette har gjort at
man har begynt å få redusert utvalg av ledige boligtomter. Derfor har
kommunen prioritert å få områdereguleringen av feltet KBA1 ferdig i 2021.
Dette feltet vil både bidra til nye boligtomter og til nye forretningstomter.
Forretningstomter er spesielt viktig med tanke på å skape arbeidsplasser.
For at alle som ønsker det skal kunne ha mulighet til å skaffe sin egen bolig, er
det viktig å prioritere utarbeidelsen av boligsosial handlingsplan. Mennesker er
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en kommunes viktigste ressurs. Gjennom en boligsosial handlingsplan, som
sikrer alle mennesker mulighet til egen bolig, vil bolysten øke for alle.
Det har i mange år vært snakket om den kommende eldrebølgen. Også
framskrevet befolkningsutvikling for de neste tiårene viser at andelen
mennesker over 67 år øker, mens andelen mennesker i yrkesaktiv alder (20-66
år) avtar. I tillegg minker både andelen mennesker i grunnskolepliktig alder (615 år) og andelen ungdom mellom 16 og 19 år. Det vil komme en nedgang også
i andelen barn mellom 0-5 år.

Figur 4: Framskrevet folkemengde etter aldersgrupper (Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Denne framskrivningen viser at kommunen må planlegge for en eldre
befolkning. Tilbudene på alle på alle områder må tilpasses slik at den stadig
eldre befolkningen opplever bolyst. I tillegg må det planlegges boliger slik at
folk kan bo trygt hjemme så lenge som man ønsker. Og så må man planlegge
for at det blir flere som trenger omsorgstjenester fra kommunen.
Et av målene i kommuneplanens samfunnsdel, var å få flere til å flytte til
kommunen. Tilflyttere til kommunen kan også være innvandret tilflytting. I
Kautokeino ser man kanskje ikke personer tilflyttet fra Sverige og Finland som
innvandrere i like stor grad som i resten av landet, siden man har så tette
relasjoner over grensene. Mange av dem er samer fra Sápmi, og har slektninger
i Kautokeino.
Folketallet i Kautokeino 1. januar 2020 var 2910 personer. Av dette var 204
personer innvandret, noe som utgjør ca. 7%. Innvandring er dermed et viktig
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bidrag til å holde folketallet oppe. Mye innvandring er arbeidsinnvandring, som
bidrar til å holde tjenestetilbudet oppe i vår kommune. Når man planlegger
bolyst, bør man også planlegge for arbeidsinnvandrere som bidrar til å holde
tjenestetilbudet oppe i vår kommune. I planer bør man planlegge tiltak for at
de skal ønske å bli og bli inkludert.
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Figur 5: Innvandrere i Kautokeino pr 1.1.2020 – Landene som bidrar mest (Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Langsiktig arealbruk
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2017, og setter føringer for hvordan
arealene i kommunen skal brukes i planperioden fram mot 2030. Det finnes to
kommunedelplaner som utfyller kommuneplanens arealdel. Dette er
kommunedelplan for Márkan, som ble vedtatt i 2017, og kommunedelplan for
Máze, som ble vedtatt i 1997.
Det meste av arealet i kommunen er avsatt til LNFR-formål, noe som er naturlig
i og med det store arealet og det lave folketallet. LNFR-formål sikrer også areal
til reindrift, landbruk og utmarksnæringer. Sikring av arealer til LNFR-formål er
også viktig med tanke på å oppnå FNs bærekraftmål. Vår utmark gir oss
kortreist, miljøvennlig og sunn mat. Våre vannressurser er rene, og forsyner oss
med rent vann. Ren luft bidrar til god helse.
Områder i kommuneplanens arealdel er avsatt til råstoffutvinning (steinbrudd,
grustak) og industri. For at slik virksomhet skal være bærekraftig, er det viktig
at slik virksomhet ikke forurenser. Det er også viktig at man gjennom
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planlegging og bestemmelser sikrer at slike arealer blir ryddet tilbakeføres til
naturlig tilstand etter endt bruk, uten at det belaster kommunens økonomi.
Med vår arealbruk er det viktig at vi sikrer de mest verdifulle kulturminnene vi
har. Gjennom å utarbeide en kulturminneplan vil kommunen kunne synliggjøre
de mest verdifulle kulturminnene, og hvordan man skal ivareta og utnytte
disse. Sametinget anbefaler i sin høringsuttalelse at kommunen utarbeider en
kulturminneplan.
Infrastruktur (veg, vann, avløp og overvann) koster mye å etablere og
vedlikeholde. For å utnytte eksisterende infrastruktur best mulig, og kutte
kostnader for innbyggerne, er det fornuftig arealbruk å fortette bebyggelsen i
Máze og Kautokeino.
Kautokeino kommune har gjennomført friluftskartlegging. Friluftsliv er viktig for
folkehelse og bolyst, og kommunens arealbruk bør sikre viktige friluftsområder
eller tilrettelegge alternativer når dette ikke er mulig. Friluftskartlegging har
vist hva som er viktige friluftsområder for folk fra Kautokeino. Kommunens
befolkning opplever høsting av utmarksressurser som det viktigste å ta vare på
og ønsker å sikre områdene for høsting. På den måten skiller Kautokeino
kommune sin friluftskartlegging seg ut fra den som gjøres ellers i landet, og
følger kanskje ikke «malen» for hva storsamfunnet mener er viktige
friluftsområder.

Bilde 6- Friluftsliv i Kautokeino, høsting av bær

14

Rullering av kommuneplan
Et av spørsmålene man må ta stilling til i arbeidet med kommunal planstrategi,
er om kommuneplanen skal rulleres.
Kommuneplanens arealdel er vedtatt i 2017, og er dermed blant de nyeste i
fylket. Det er ikke behov for å revidere denne, siden det eksisterer
kommunedelplaner for Márkan og Máze. Kommuneplanens arealdel har avsatt
areal til boligformål i de fleste småbygdene, og det ikke registrert behov for å
avsette ytterligere areal for boliger.
Både kommunedelplanene for Máze og Márkan er vedtatt revidert.
Kommunedelplan for Márkan ble også vedtatt i 2017. I denne planen er det
avsatt areal til både boligbygging og næringsbygging, og man kan raskere
komme i gang med utbygging ved å vedta reguleringsplaner for de områdene
som er avsatt i kommunedelplanen. Situasjonen for Máze er en helt annen.
Kommunedelplan for Máze ble vedtatt i 1997, etter gammel lov. Dagens
lovverk stiller helt andre krav til arealplaner, og gamle planer gjenspeiler
kanskje ikke arealbehovet i dagens samfunn. I tillegg er det kommet ny
kunnskap siden forrige plan ble vedtatt, blant annet flomsonekartlegging for
Máze. Da kommunestyret diskuterte kommunal planstrategi på juni-møtet
2020, var prioriteringen av kommunedelplan for Máze noe flere av
representantene etterlyste.
Kommuneplanens samfunnsdel bør fornyes når man står ovenfor nye
utfordringer eller når man ønsker å endre mål eller satsningsområder. Ønsker
for eksempel kommunestyret å satse på noe i økonomiplanen, er kravet at
denne satsningen må gjenspeile hva som er prioritert i kommuneplanens
samfunnsdel. Nytt kommunestyre gir ofte ny politikk og nye satsningsområder,
og da bør samfunnsdelen endres for å peke ut ny kurs. I tillegg står kommunen
overfor andre utfordringer enn man gjorde for bare 3 år siden, som for
eksempel omstilling og beitekrise.
Fylkesmannen i Troms og Finnnmark anbefaler i innspill også at kommunen
prioriterer å rullere samfunnsdelen inneværende valgperiode.
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Prioritering av planoppgaver

Plan

2020

2021

2022

2023

2024

Kommentarer

Overordnede planer
Kommuneplanens
KST
Rulleres
samfunnsdel
vedtar
Kommuneplanens
Rulleres ikke
arealdel (2017)
Kommunedelplan
KST
for Máze
vedtar
Kommunedeplan
KST
for Márkan
vedtar
Økonomiplan og
KST
KST
KST
KST
KST
handlingsprogram
vedtar
vedtar
vedtar
vedtar
vedtar
Budsjett
KST
KST
KST
KST
KST
vedtar
vedtar
vedtar
vedtar
vedtar
Virksomhetsplaner Rulleres Rulleres Rulleres Rulleres Rulleres
for enhetene
Kommunal
KST
planstrategi
vedtar

Plan
Lovpålagte planer
Overordnet
beredskapsplan
Kompetanseplan
Lønnspolitisk plan
Styringsdel i HMSplan
Boligsosial
handlingsplan
Ruspolitisk
handlingsplan
Plan for
forvaltningsrevisjon
Kommunedelplan
for idrett,
friluftsliv og
anlegg
Smittevernplan

2020

2021

2022

2023

2024

Kommentarer

Rulleres

Rulleres Rulleres Rulleres Rulleres

Rulleres

Rulleres Rulleres Rulleres
KST
Oppdateres 2021
vedtar
Rulleres Rulleres Rulleres Rulleres
KST
vedtar
KST
vedtar

KST
vedtar
Rulleres

Pandemidelen
rulleres

KST
vedtar
Rulleres Rulleres Rulleres Rulleres

Vedtatt i FSK 2004.
Oppdatert flere ganger,
sist 2016. Pandemidelen
ble oppdatert 2020.
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Kommunedelplan
for helse og
omsorg
Plan for
habilitering og
rehabilitering

Plan

KST
vedtar

Helhetlig helse- og
omsorgsplan
KST
vedtar

2020

2021

2022

2023

Andre planer
Demensplan (2015)
Plan for
kreftomsorg
Oppvekstplan
(2019)
Landbruksplan
Plan for
utmarksbruk med
tanke på kultur,
tradisjon,
utmarksnæring,
områdetilhørighet
Språkplan
Reisemålsstrategi
for Kautokeino
(2019)
Strategisk
næringsplan
Kommunedelplan
for trafikk-sikkerhet
Vegvedlikeholdsplan
(2019)
Seniorpolitisk plan
Arbeidsgiverpolitisk
plan
Fastsetting av
snøskuterløyper
Klima- og energiplan
(2012)
Hovedplan for vann
og avløp
Arkivplan
Digitaliseringsstrategi

2024

Kommentarer
Vedtatt plan gjelder til
2025

KST
vedtar
Vedtatt plan i 2019,
gjelder til 2025
Siste landbruksplan er
fra 1999. Stort behov for
ny plan

KST
vedtar
KST
vedtar

Rulleres

Rulleres
Nylig vedtatt, gjelder til
2026
KST
vedtar

KST
vedtar
Plan vedtatt 2019. Det er
lagt vedlikeholdsplan for
flere år
Oppdateres 2021

KST
vedtar
KST
vedtar
KST
vedtar

Oppdateres 2021

KST
vedtar
KST
vedtar
KST
vedtar
KST
vedtar

Rulleres 2022

Oppdateres 2021
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IT-strategisk plan
Sikkerhetsstrategi
(IKT)
1- eller 2-årig
næringsplan
Hjemmeside- og
kommunikasjonsstrategi
Innkjøpspolitiske
retningslinjer
Overordnet risikoog sårbarhetsanalyse
Likestillingsplan
Utviklingsplan –
tospråklighetsmidler
fra Sametinget
Kulturminneplan

KST
vedtar

KST
vedtar
KST
vedtar
KST
vedtar

KST
vedtar

KST
vedtar
KST
vedtar

KST
vedtar

Rulleres årlig

KST
KST
Rulleres 2021 og 2023
vedtar
vedtar
Rulleres Rulleres Rulleres Rulleres Rulleres Rulleres årlig
KST
KST
Vedtas 2022.
vedtar
vedtar Oppdateres 2024.
Rulleres Rulleres Rulleres Rulleres Rulleres Rulleres årlig

Plan

KST
vedtar

2020

Kommunale reglementer og annet
Økonomiske
handlingsregler
Rutiner for varsling av
kritikkverdige forhold
Permisjonsreglement
Finansreglement
Eierskapsmelding
Folkehelseutredning
Påskjønnelses-reglement

2021

2022

Planen mangler i dag.
Kommunen har ikke
prioritert de mest
verdifulle kulturminnene

2023

2024

Kommentarer

KST
vedtar
Adm.utvalg
vedtar
KST
vedtar
KST
vedtar
KST
vedtar
Rulleres
KST
vedtar

Etiske retningslinjer

Rulleres Rulleres Rulleres

KST
vedtar

Medarbeiderundersøkelse

KST

Kartlegging av nåsituasjon
(IKT)
Kommunal grafisk profil
(profilhåndbok)

Gjennomføres

KST

Resultat av
undersøkelsen
legges fram for
kommunestyret

KST
vedtar
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Følgende tema skal vurderes i alle planer som blir utarbeidet:
 Folkehelse. Vi har en god og oppdatert folkehelseoversikt, som er ment å
fungere som en guide for folkehelsearbeid i alle planer. Ved å
tilrettelegge for god folkehelse i alle kommunens oppgaver og planer,
sikrer man at folkehelse ikke kun blir ivaretatt av kortsiktige enkelttiltak.
 Miljø, energi og klima. Miljø- og klimautfordringene er et globalt
problem, og oppgaven med å løse disse starter lokalt. Det kommunale
selvstyret påser at kommunal arealbruk og utbygginger i lokalmiljøet er
bærekraftige. I tillegg kan vår levemåte, med lokalprodusert mat og bruk
av lokale råmaterialer, være en del av løsningen
 Universell utforming og annen inkludering. Alle mennesker skal ha like
muligheter. Derfor er det viktig at man i alle kommunens oppgaver og i
kommunale planer tenker på hele befolkningen, og sørger for at alle kan
delta på samme vilkår og har tilgjengelighet det man ønsker å være med
på.
 Barn og unges interesser. Historien viser at barn og unge ofte glemmes i
medvirkning, selv om dette er lovfestet i plan- og bygningslovens § 3-3
og § 5-1. Derfor må det være et overordnet mål for alle kommunale
planer at man skal sikre at barn og unge er representert eller blir hørt.
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