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KOMMUNAL PLANSTRATEGI ØYER 2020-2023 - OPPSTART  
 
 
Vedlegg: 
Sak 28/2020 Kommunal planstrategi Øyer 2020-2023 – Oppstart  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
I henhold til Kommunelovens § 5 og Plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunen utar-
beide en kommunal planstrategi.   
  
Kommunestyret i Øyer vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med revidert 
forslag til framdriftsplan. Kommunestyret vedtar forslaget til organisering, med kommune-
styret som prosjekteier, formannskapet som styringsgruppe, samt ei administrativ arbeids-
gruppe.   
 
Saksutredning og vurdering: 
Kommunestyret vedtok oppstart av arbeid med kommunal planstrategi i sak 28/2020. 
Revidert framdriftsplan for å sikre bred involvering av de folkevalgte, næringslivet i kom-
munen og ulike innbyggergrupper er utarbeidet og inntatt i saken. 
 
Som grunnlag for den kommunale planstrategien skal det utarbeides et kunnskapsgrunnlag. 
Kunnskapsgrunnlaget skal gi et bredt bilde av Øyersamfunnet, og FNs bærekraftmål legges 
til grunn for arbeidet. Utkast til kunnskapsgrunnlag vil blir framlagt for drøfting og innspill i 
formannskapsmøte i mai. Deretter vil kunnskapsgrunnlaget utarbeides og gjøres kjent i 
kommunale råd og utvalg, næringsrådet m.v. Innspill fra råd og utvalg vil bli presentert på 
et arbeidsmøte i kommunestyret i september. 
 
Det legges opp til at kommunestyret vedtar kommunal planstrategi i desember.   

   

Framdriftsplan kommunal planstrategi April Mai Juni August September Oktober November Desember
Vedtak i kommunestyret om oppstart og framdrift 21.
Utarbeide statusoversikt kommunalt planverk 
Utarbeide kunnskapsgrunnlag 
Utkast Kunnskapsgrunnlag drøftes i FSK 21.
Vurdere status eksisterende planer og rulleringsbehov
Vurdere behov for nye planer
Samråd med stat, fylke og nabokommuner
Kunnskapsgrunnlag: kommunale råd og utvalg, næringsliv
Arbeidsmøte planstrategi i kommunestyret 24.
Utarbeide utkast til planstrategi 
Ferdigstilling planstrategi 1.
Formannskapet legger planstrategien ut på høring 10.
Offentlig høring 
Vedtak i kommunestyret 3.

30 dager



 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret i Øyer vedtar at arbeidet med planstrategi starter opp i tråd med revidert 
framdriftsplan, med kommunestyrevedtak av kommunal planstrategi i desember.  
 
 
 
Ådne Bakke Anne Hjelmstadstuen Jorde 
Kommunedirektør


