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Møte i  Kommunestyret den 22.10.2020 - Sak: 74/20 
 
Ordfører holdt en kort innledning. 
 
Brit K Lundgård (AP) viste til en feil på side 9 i kunnskapsgrunnlaget. Setningen: Antall 
innbyggere over 80 år forventes med å øke med 74%, fra 498 til 498 innbyggere. Dette rettes. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag: 
«Forslag til vedtak Planstrategi fra SP/SV: 
1. Kommunestyret tar framlagt Kunnskapsgrunnlag til etterretning.  
2. Kommunestyret gir følgende innspill:  
Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Et grundig, 
forankret og omforent kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for arbeidet. En annen viktig 
faktor i arbeidet med planstrategien er bred medvirkning. Kommunestyret vedtar følgende 
framdriftsplan:  
- Des 2020-jan2021: Kunnskapsgrunnlaget forankres i kommunen og det skal utarbeides et 
forslag til planstrategi på grunnlag av det fremlagte kunnskapsgrunnlaget med følgende 
tillegg: 

Oversikt over reell tomtereserve på bolig, fritidsboliger og næring, inkludert hvilke 
områder som er regulert og byggeklare områder  

Interkommunalt samarbeid; Beskrivelse av nåsituasjon (fagområder, omfang, 
samarbeidsparter, samarbeidsform) 

Større balanse mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i dokumentet 
Beredskapssituasjonen i kommunen. 

    
- Januar 2021 Arbeidsmøter med kommunestyret og de kommunale rådene 
(kunnskapsgrunnlag og utkast til planstrategi).  
- Februar 2021: Vedtak av planstrategien. 
 
Avstemming: 
Formannskapets innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
1. Kommunestyret tar framlagt Kunnskapsgrunnlag til etterretning.  
2. Kommunestyret gir følgende innspill:  
Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Et grundig, 
forankret og omforent kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for arbeidet. En annen viktig 
faktor i arbeidet med planstrategien er bred medvirkning. Kommunestyret vedtar følgende 
framdriftsplan:  
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- Des 2020-jan2021: Kunnskapsgrunnlaget forankres i kommunen og det skal utarbeides et 
forslag til planstrategi på grunnlag av det fremlagte kunnskapsgrunnlaget med følgende 
tillegg: 

Oversikt over reell tomtereserve på bolig, fritidsboliger og næring, inkludert hvilke 
områder som er regulert og byggeklare områder  

Interkommunalt samarbeid; Beskrivelse av nåsituasjon (fagområder, omfang, 
samarbeidsparter, samarbeidsform) 

Større balanse mellom økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i dokumentet  
Beredskapssituasjonen i kommunen. 

    
- Januar 2021 Arbeidsmøter med kommunestyret og de kommunale rådene 
(kunnskapsgrunnlag og utkast til planstrategi).  
- Februar 2021: Vedtak av planstrategien. 
 


