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KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - HØRING  
 
 
Vedlegg: 
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2. Kunnskapsgrunnlag  
3. Folkehelseprofil Øyer kommune 
4. Oversikt: Interkommunalt samarbeid 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Det er utarbeidet utkast til planstrategi for Øyer kommune 2020-2023. Som grunnlag for 
planstrategien er det laget et kunnskapsgrunnlag som viser utviklingstrekk i kommunen.   
 
Utkast til planstrategi skal gjøres kjent minst 30 dager før kommunestyrebehandling.  
 
Saksutredning: 
Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi hvert fjerde år, i henhold til Kommune-
lovens § 5 og Plan- og bygningslovens § 10-1. 
 
Formålet med planstrategien er å vurdere kommunens planbehov i kommende planperi-
ode, og drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder lang-
siktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet.  
 
Ved behandling av planstrategi skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommune-
plan 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. 
 
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. 
 
Folkehelseloven § 5 og § 6 pålegger kommunen å utarbeide en skriftlig oversikt over helse-
tilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeid-
et med kommunenes planstrategi. 
 



Planstrategien er ikke en plan, men en overordnet vurdering av hvilke planer og utredning-
er kommunestyret anser nødvendig å utarbeide i løpet av kommunestyreperioden for å 
møte kommunens utfordringer. Som grunnlag for planstrategien er det laget et kunnskaps-
grunnlag om utviklingstrekk og utfordringer kommunen står overfor. For å identifisere 
kommunens utfordringer skal det utarbeides en skriftlig oversikt over helsetilstanden i 
kommunen. Denne finnes i vedlegget Folkehelseprofil for Øyer kommune. Videre har 
kommunestyret etterspurt oversikt over interkommunalt samarbeid som kommunen deltar 
i, dette er oppsummert i eget vedlegg.   
 
Kommunestyret har vedtatt at planstrategien skal bygge på FNs bærekraftsmål. I utkast til 
planstrategi legges det opp til en politisk drøfting for å velge ut noen av bærekraftsmålene 
som skal synliggjøres i kommunale planer i Øyer kommune framover.  
 
I utkast til planstrategi framgår oversikt over kommunedelplaner, med tidsangivelse for når 
disse skal revideres. Vedlagt saken er en oversikt som viser status for øvrige kommunale 
planer. Dette er temaplaner og handlingsplaner som ikke utarbeides etter plan- og bygn-
ingslovens bestemmelser.  
 
Vurdering: 
Det er foretatt en vurdering av Øyers kommuneplaner og kommunedelplaner. Kommune-
planens samfunnsdel er fra 2014 og det foreslås en avgrenset revisjon av denne. Kommune-
planens arealdel er nylig vedtatt, og denne videreføres i planperioden. Det er planlagt 
ferdigstillelse av kommunedelplan Øyer sør og kommunedelplan for vann og avløp. 
 
Kommunestyret vedtok å sette i gang arbeid med kommunal planstrategi i sak 39/20, be-
handlet 21. april 2020. Som følge av Covid-19-utbruddet har det vært vanskelig å gjennom-
føre de prosessene det var lagt opp til i den opprinnelige framdriftsplanen, med arbeids-
møter i formannskap og kommunestyre, og bred involvering av ulike grupper. Det legges 
opp til et arbeidsmøte i kommunestyret i januar, med deltakelse fra de kommunale rådene. 
Kommunedirektøren legger fram utkast til planstrategi i denne sak, og ber om en politisk 
vurdering av om dette utkastet skal legges direkte ut på høring eller om det er ønskelig med 
ytterligere bearbeidelse før planstrategien kunngjøres og høres.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 legges ut på offentlig høring i 30 dager. 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør


