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Høring av Grane kommunes planstrategi og planoppstart av kommuneplanens Samfunnsdel,
velkommen til Champagnesprett.
Velkommen til debatt rundt Grane kommunes visjon, hovedmål og satsningsområder fra 2016 til
2019, sannsynligvis vil det bli til 2020.
Høringsperioden er fra 20. mai til 10. august. Saken skall i Kommunestyret i september.
Og kommunestyret vil bli forelagt alle forslag som kommer i saken.
Rådmann inviterer til ” Champagnesprett for kommunens visjon og satsningsfelt” under
Granedagene, torsdag 09.06.2016 kl 19:00 – 20:30. PÅ KOMMUNEHUSET, i kantina i
2. etg. Det blir en intensiv boblende økt med ideer om kommunens Visjon og mål.
Grane midt i Blinken, skal vi holde på den ? Hva er det? Et slagord, en visjon ?
Formannskapet har vedtatt denne visjonen ? Skal vi i stedet la dette være et mål og ikke en
visjon ? Eller ?
Grane kommune er kommunen der distriktsarbeidsplasser skapes, der lokale fortrinn i Vefsna
regionen utnyttes, der folkehelse ivaretas på en mangfoldig måte og hvor det er godt å bo.
Trenger vi visjoner og mål ?
Under Champagnespretten serveres det selvfølgelig Champagneboblende drikke. Vi tester 3
ulike sorter av Vinmonopolets utvalg av den alkoholfrie utgaven.
Velkommen til Champagnesprett med visjoner og målformuleringer.
- Blir det stekende sol, så trekker vi ut i solen.
For dere som ikke har anledning til å møte 9. juni, så er det ordinær høring med innmelding av
kommentarer og forslag fram til 10. august til Grane kommune, enten leveres det i Servicetorget,
sendes på mail til post@grane.kommune.no eller i posten til Grane kommune, Industriveien 2,
8680 Trofors.
Med hilsen
Tone Larsen
Rådmann

Postadresse:
Industriveien 2
8680 Trofors
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8680 Trofors
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Telefaks:
E-post:
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Kommunal planstrategi
og
Planoppstart for kommuneplanens samfunnsdel

for
Grane kommune

Formannskapets forslag 12.05.2016

2016-2019

OM GRANE KOMMUNE, NÅTID
Antall innbyggere: ca 1465, hvorav ca 120 personer som ikke er født i Norge (bosatte
flyktninger, arbeidsinnvandrere, ekteskapsinnvandrere)
Arealstørrelse: 2017 kvadratkilometer,
Grane kommune er knutepunkt for trafikken både langs E6 og øst-vestforbindelse mellom
Helgelandskysten langs Rv 76 og Rv 73 østover mot Hattfjelldal og Svenskegrensen.
Både E6, jernbane og Vefsnavassdraget strekkers eg i 80 km lengde gjennom kommunen..
Det tar ca 1 time å kjøre E6 med bil gjennom kommunen.
Grane kommune og Norgesvinduet Svenningdal as er de største arbeidsplassene i kommune. Hva
gjelder omsetning og antall ansatte er det tilnærmet likt nivå i disse to bedriftene. Når det gjelder
kjønnsballanse, er det derimot stor forskjell. Kvinnene er i stort flertall i kommunebedriften,
mens menn er i stort flertall i vindusfabrikken.
Dagligvarehandel Coop Grane og KOA som arbeider innen omsorg, opplevelse, mestring, er
kommunens 3. og 4. største arbeidsplass.
Næringslivet for øvrig kjennetegnes av mange små bedrifter, som hver for seg kan være sårbare
og lite utviklingskraftige. Siste året har vi derimot opplevd at mange av disse bedriftene er
styrket for å bli mer robuste. Spesielt stolt er vi av en økende turistnæring, hvor det er satset mye
innenfor både småskalareiseliv, lokalprodusert mat, og økt besøk på Laksfors Turistcafe as.
Kommunen har over tid hatt stor nedgang av offentlige arbeidsplasser som NSB, Jernbaneverket,
Posten, Skatteetaten, Telenor, Statens Vegvesen, Tannhelsetjenesten og ikke minst Statskog.
Kommuen er fortsatt en primærnæringskommune med jordbruk, skogbruk, reindrift. Store
grusavsetninger har gitt mulighet til masseuttak, samt geologi og beliggenhet langs vei har gitt
grobunn for masseuttak i berg.
I forbindelse med reetablering av Vefsna som lakseelv, ser vi for oss en fremtid hvor
naturbaserte aktiviteter med basis i vassdraget Vefsna. De to nasjonalparkene Børgefjell og
Lomsdal-Visten, samt vassdragsvern gir både muligheter og begrensninger for bruk av våre
areal. Pr i dag har vi hundrevis av vatn med gode innlandsfiskemuligheter og vi har store
friluftsområder båd ei og utenfor nasjonalparkene.
Kommuneøkonomien er pr i dag under kontroll og kommunen kan sies å driftes godt.
Administrasjonen er liten og sårbar for både sykefravær og avgang i bemanningen.
Skal Grane kommune i framtida makte å levere det som kreves til Stat, innbyggere,
kommunestyret, må vi være kreative innen samarbeid og nye løsninger.
Gjennom Bolystarbeidet utformes det nå ny strategi for økt trivsel for de som bor i Grane og for
økt tilflytting. Pr i dag er hovedårsak til befolkningsøkning, bosetting av flyktninger.

OM GRANE KOMMUNE, PROGNOSE FOR NÆR FREMTID

Kommunen som organisasjon må forberede seg både på hurtig behandling av næringsrealterte
saker og på en befolkningsutvikling som gir flere eldre og sannsynligheten for større
pleietyngde. Et nytt sykehjem og nye bemanna omsorgsboliger vil kunne rasjonalisere drift av
kommende utfordringer.
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Prognosen framover indikerer følgende:





Prognosen indikerer en reduksjon i folketallet på ca. 220 personer fram til 2028.
Aldersgruppen 0-5 år ser ut til å stabilisere seg i denne perioden, men en antatt nedgang
på om lag 50 personer i aldersgruppen 6-15 år vil bli en utfordring for skolesektoren.
Det ser også ut til at aldersgruppen 16-22 år og 23-66 år vil få en nedgang på henholdsvis
30 og 160 personer.
En antatt økning på rundt 40 personer i aldersgruppen 80-89 vil gi økt utgiftspress innen
pleie og omsorg inn mot 2028.

Grane kommune har en forholdsvis stor utpendling til nabokommunene Vefsn og Hattfjelldal.
Det er også sysselsatte som pendler lenger, særlig innenfor olje-, bygg- og anleggsvirksomhet.

En økning på 1-2 ansatte i de små bedriftene vil gi stor sysselsetting. Kommunens virkemidler
blir i stor grad brukt til å øke robustheten i disse bedriftene.
Pr i dag er kommunens inntektsgrunnlag uavklart, da regjeringen ikke har lagt fram et komplett
bilde på rammetildeling til Grane kommune (eller andre kommuner). I pågående
kommunestrukturdebatt er kommunestyret omforening om at Grane kommune skal være egen
kommune. Både St prp om økonomi og folkeavstemning om kommunesammenslåing vil
foreligge i mai 2016.

KOMMUNENS PLAN- OG ØKONOMISYSTEM
Plan og bygningsloven : 10-1.Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,
utarbeide og vedta en 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.
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.

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.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.
Plansystemet
1. Kommunal planstrategi / kommunens overordna planstrategi
1. Kommuneplanens strategiske del
2. Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogrammet/økonomiplanen)
3. Avdelingenes eller fagområdenes planer
4. Årsbudsjettet
Kommuneplanens strategiske del
Kommuneplanens strategiske del trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for
kommunen. Kommuneplanen har et 12 års perspektiv og vurderes rullert hvert fjerde år, dvs i
hver kommunestyreperiode. Gjeldende plan er for perioden 2011-2021.
Kommuneplanens kortsiktige del
Prioriteringene i kommuneplanens strategiske del, temaplaner og fagplaner konkretiseres ofte i
økonomiplanen og årsbudsjettet.
Rapportering til kommunestyret for gjennomføring
1. Kvartalsrapporter
1. Status for gjennomføring av kommunestyrets vedtak, fremlegges i januar
2. Årsregnskap, årsberetning

PLANSTRATEGI
Formål
Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.
Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge
det videre planarbeidet.
Innholdet i planstrategien.
Regjeringen gir følgende føringer for innholdet
• redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø,
• drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (prinsipper for romlig utvikling), både
for å ivareta samordning, utbygging og vern av områder, jordvern, miljøvern
• vurdering av sektorenes planbehov, og
• vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
og arealdel.
Medvirkning og debatt
For å få en bred forankring av strategien vil det være av betydning at synspunkter fra statlige og
regionale organer, nabokommuner og befolkning på vurderingene og prioriteringene i strategien
er kjent når kommunestyret skal fatte sitt vedtak. Det er derfor plikt til å innhente synspunkter fra
statlige og regionale organer og nabokommuner.
Folkevalgte komiteer og Ungdomsrådet har planstrategi og målformuleringer til behandling i
tidlig fase under utarbeidelsen.
Administrasjonen sammenfatter komiteenes innspill og legger dette fram for formannskapet
seinest i planlagt møte 12.05.2016. Deretter sendes saken ut på offentlig ettersyn.
Planstrategien sendes ut på høring jfr plan og bygningsloven i tidsrommet 20. mai til 20. august.
Innspill kan mottas via mail, sms og direkte melding på nett, informasjon ligger på kommunens
nettside, Biblioteket, kommunehuset.
Administrasjonen stiller seg åpen for deltakelse i grunneierlag, grendelag, idrettsråd, andre lag
og foreninger. Næringslivet inviteres særskilt til medvirkning.
Saken fremmes formannskapet og deretter Kommunestyret i september 2016.
Politikk – administrasjon- tillitsvalgte
I politikk er vi interessert i styrt (påvirket) endring. Hvordan det skal endres, kan i stor grad
overlates til administrasjonen. Både administrasjon og tillitsvalgte kan påvirke valg av tiltak og
metodikk og kreativitet i oppgaveutførelse.

Hvilke planer skal vi utarbeide for å nå vår visjon, våre mål og de lovpålagte oppgavene ?

Plan tittel

Planperiode

Er lovpålagt

Sektorplan for oppvekst- og
kultur
Trafikksikkerhetsplan

2016-2019

Nei

2016 - 2019

Beredskapsplan
Kommunedelplan for fysisk
aktivitet og naturopplevelse
Plan for den kulturelle
skolesekken
Plan for den kulturelle
spaserstokken
Smittevernplan

2016-2017
2015 - 2018

Trafikksikkerhetsmidler
forutsetter plan
Ja
Spillemiddelordninger
forutsetter plan
Støtteordning
forutsetter plan
Støtteordning
forutsetter plan
Ja

Nytt sykehjem

2016-2018

Ivaretakelse av eldre er
lovpålagt, nytt
sykehjem er ikke pålagt

Folkehelse og Fysisk
aktivitet

2016 -2017

Avtalefestet

Ajourholdes hvert år

Kommunale ØHD senger
uavh av interkom samarb

2017-2019

Avtalefestet, men valg
av løsning er opp til
kommunen selv.

Opprette Miljøterapi som
eget tjenesteområde
Bemanningsstruktur
Helse og omsorg
Oppvekst og kultur
Beredskapsplan
Boligsosial Handlingsplan

2016-2017

Nei

2017-2017

Nei

Pr i dag sammen
med Vefsn, men
ønske om lokal
ordning i Grane i
stedet
Intern prosess
Helse/Omsorg
Administrativt
arbeid, tidkrevende

2016-2017
2017

Ja
Husbanken ønsker slikt
ved søknader om
tilskudd til boliger

Planer vi har i dag
gyldighetsperiode

2016 - 2019
2016 - 2019
2016-2017

Planer som må
fornyes

Behov for helt nye
planer/retn
linjer/prosjekt

Bør ajourholdes
eller totalt endres
Det lages ny plan
Ajourhold
Ajourhold
Er nylig vedtatt
Ajourhold
Ajourhold
Ny, deretter
ajourhold

Endring av dagens

Ny

Planer som kan utgå

KommuneplanArealdelen
Kommunedelplan
(KDP) Trofors

Plan for kommunalt
løypenett for
snøscooter
Næringsplan for
Grane kommune,
inkl landbruksplan
Klima og energiplan

KommuneplanArealdelen og
Samfunnsdel
Kommunedelplan
(KDP) Trofors,
samordnes med
Statens vegvesen.
Plan for kommunalt
løypenett for
snøscooter
Næringsplan for
Grane kommune

Reguleringsplan
Mellommoen
Kulturminneplan

Skilt og
markedsføringsplan

Kommunedelplan
(KDP)
Motorferdselplan
Tiltaksplan for
skogbruket

Virksomhetsplan T/N

Sykehjemsutbygging
Hovedplan Vann 98
Omsorgsboligutbygging Hovedplan Avløp 98
Beredskapsplaner,
evakueringsplaner

Under høringsperioden må det fremkomme hvilke interne planer hver avdeling har behov for og
har rutiner for å utarbeide til sin interne virksomhet. Disse må stå i sammenheng med
kommunens overordna mål.
Næringsplanen
I næringsplanen 2014-2017 er det satt opp en rekke oppgaver og planer som det forventes at
Graner kommune tar ansvar for eller er samarbeidspart i. For følgende planer er kommunen
ansvarlig:
Tiltak
Videreføring lokal yrkesmesse
Øke lokal kompetanse ift innkjøpsavtaler,
levering av varer og tjenester
Utvikle status nasjonalparkkommune
Gjenopprette sentrumsgruppe (viktig ifm E6)
Delta på Distriktssentrets omdømmeskole
Skilt- og markedsføringsplan
Presentasjon av eksisterende tomtetilbud
på nett
Boligpolitisk plan
Bredbåndsdekning i hele kommunen
Utvikle nye og forbedre eksisterende næringsarealer
Opprette natur-/kultur-forvaltningsknutepunkt
Avklare IT- samarbeid
kommune/bedrifter
Øke lokal kompetanse vedr innkjøpsavtaler, levering av varer og tjenester
Tilrettelegging for sentrumsnære turmuligheter
Tilrettelegging for friluftsliv forøvrig
Kvalitet på utmarksarealer

Gjennomføre kulturminneregistrering
Opprette godkjente scooterløyper
Reetablering av Vefsna som lakse- og sjøørretelv
Denne opplistingen må ajourholdet. Rådmann mener det er god anledning til å bruke
høringsperioden som settes fra mai til august, til å få innspill på hvilke planer vi skal konsentrere
innsatsen om fra mot 2019.

PLANPOGRAM - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Plan og bygningsloven gir oss mulighet til å arbeide med planstrategi og oppstart av
kommuneplanens samfunnsdel i samme prosess. Dersom situasjonen er oversiktlig, kan
planstrategien gis et innhold og en behandling som tilfredsstiller kravene til planprogram for
kommuneplanen. Strategien må i slike tilfeller følge behandlingsreglene for planprogram i
bestemmelsene om kommuneplan.
Formålet med planprogrammet
Planprogrammet skal:




fortelle hvorfor vi må revidere samfunnsdelen
fortelle hva som blir viktige temaer i arbeidet, når og hvordan innbyggerne og andre kan
medvirke i prosessen
angi en tidsplan for planarbeidet

I planprogrammet skal det også stå noe om hva slags rammer og premisser vi må forholde oss til,
som regionale planer, nasjonale forventninger og samarbeid med andre kommuner. Dersom det
er behov for utredninger, skal det belyses her.
Planprogrammet skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i minimum seks uker før det
fastsettes av Kommunestyret.

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument og består av en samfunnsdel og en
arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser
og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt
i den kommunale planstrategien. Retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter
skal legges til grunn ved utarbeiding og revidering av kommuneplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel – visjon
Uten målstyring kan administrasjon gå seg vill i gode intensjoner.
Offentlig sektor er stor og kompleks. For å bygge en bedriftskultur og foreta handlinger i den
retning kommunestyret ønsker å ta kommunen, er mål- og resultatstyring viktige
effektiviseringsverktøy.
Å formulere mål er det samme som å beskrivelse av en framtidig ønskverdig tilstand
Kommuneplanens samfunnsdel skal samordne sektorenes planer. Den skal gi retningslinjer for
gjennomføring av mål og strategier, både i den kommunale virksomheten og ved medvirkning
fra andre offentlige organer og private. Samfunnsdelen skal også inneholde en langsiktig
arealstrategi som legger føringer for kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel
for Grane kommune er for perioden 2011-2022 og skal rulleres hvert 4. år.

Dagens visjon for kommunen:

Grane kommune skal utvikles til å bli en kommune der distriktsarbeidsplasser skapes, der
lokale fortrinn utnyttes på en bærekraftig måte og hvor det er godt å bo.
Og
Grane midt i blinken
Forslag til ny visjon for inneværende kommunestyreperiode:
Grane kommune er kommunen der distriktsarbeidsplasser skapes, der lokale fortrinn i
Vefsna regionen utnyttes, der folkehelse ivaretas på en mangfoldig måte og hvor det er
godt å bo.
Grane midt i Blinken bør følge oss videre som et slagord.
Er dette tilstrekkelige visjonformulering ?
— Hva skal endres?
Mål innenfor hvert satsningsområde, delmål og tiltak vil bli utredet i samfunnsdelen.

RAMMER OG RETNINGSLINJER
OVERORDNA NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og
oppgaver. Regjering gir styringssignal til kommunen gjennom Nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging. Kongelig resolusjon av 12.06.2015 sier at forventningene er
knyttet til tre hovedtema:




Gode og effektive planprosesser
Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

Tidligere har regjeringen satt opp mer omfattende forventningområder som:
 Klima og energi
 By og tettstedsutvikling
 Samferdsel og infrastruktur
 Verdiskaping og næringsutvikling
 Natur, kulturmiljø og landskap
 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø
 Samfunnssikkerhet og beredskap
Nordland fylkeskommune sier i sin Fylkesplan følgende målområder:
 Livskvalitet
 Livskraftige lokalsamfunn og regioner
 Verdiskaping og kompetanse.

REGIONSAMARBEID
Indre Helgeland Regionråd har i sin Strategiske plan for perioden 2012-2015 hatt som hovedmål
å øke antall innbyggere, øke antall arbeidsplasser og øke antall besøkende. Satsningsområdene
for å nå målene har vært:
 Bolyst, tettsted og regionutvikling
 Samferdsel, kommunikasjon og infrastruktur
 Kompetanse – kunnskapsutvikling og innovasjon
 Arbeidsplasse – næringsutvikling og verdiskaping
 Folkehelse
 Kultur – besøk og opplevelse
 Interkommunalt samarbeid
Grane kommunes tidligere satsningområder har delvis vært sammenfallende med regionrådets.
Grane kommune deltar i interkommunalt samarbeid i flere sammenhenger for å sikre et godt og
effektivt tjenestetilbud og bli en mer attraktiv og slagkraftig aktør i drakampen om ressursene .
Kommuneplanens samfunnsdel må derfor ses i nær sammenheng også med utviklingen i
nabokommunene og regionen. Grane kommune samarbeider regionalt med Vefsn kommune og
Hattfjelldal kommune, såkalt Vefsnaregionen. Det vil derfor være uheldig å ensidig se på
regionrådets målformuleringer og satsningsfelt.
Gjennom foreslåtte satsningspunkt for Grane kommune vil vi være med på å utøve målene i
Fylkesplanen og de statlige forventningene. Gjennom vernevedtak og strenge regler for
arealbruken i Grane kommune, bidrar vi allerede til det som i nasjonalt perspektiv er mer
bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. Når laksefiske på nytt kan pågå i Vefsna, vil
bærekraftperspektivet på nytt bli satt i fokus for denne arten.

SATSNINGSOMRÅDER OG UTFORDRINGER
Dagens kommuneplan / samfunnsdel har 6 satsningsområder som igjen har sine mål og delmål.
1. Næringsutvikling
1. Utdanning og kompetanse
2. Identitet og omdømmebygging
3. Befolkningsutvikling med vekt på engasjement av ungdom og kvinner
4. Kultur og Fritidsaktiviteter
5. Kvalitet på utmarksareal.
Er det disse satsningsområdene som gjør at vi når visjonen?
Distriktskommuner som lykkes har flere felles kjennetegn, et av dem handler om å hente ut
ressurser som ligger i lokalt engasjement. Det handler også om anerkjennelse av hva ulike
mennesker med ulik bakgrunn kan bidra med. Dette krever et inkluderende og tolerant
lokalmiljø.
I Samfunnsdelen foreslås nye satsningsområder. Disse skal fylles med innhold i selve
samfunnsdelen og i avdelingsvise planer og oppgaver. I praksis vil de nok inneha mye av det
samme som de 6 tidligere satsningsfeltene.
De nye satsningsområdene foreslås slik:
1. Arbeidsplasser og kompetanse

1. Bolyst og inkludering
2. Nordlands beste Folkehelsekommune
3. Kommunen som tjenesteyter og arbeidsplass
Grane kommune kan blir en del av Vefsna regionalpark og Norske Parker. Norske
Parker satser særlig på bygdeutvikling gjennom langsiktige strategier og stor grad av
involvering og medbestemmelse. I Grane kommune slikt inngå i samtlige
satsningsfelt, men særskilt i Bolyst og inkluderingsarbeidet. Hva er viktigst for at
folk i alle aldre skal oppleve bolyst i Grane nå og i framtida?
Det er et mangfold av arbeidsplasser i Grane. Grane Næringsutvikling har registrert bedrifter
innen føgende bransjer: Bygg og eiendom, entreprenør, reiseliv, eiendomsomsetning/drift, IKT,
jord, skogbruk og reindrift, transport/maskin, dagligvare, regnskap, underholdning, rådgiving,
frisør og velvære. Gjeldende næringsplan er for perioden 2014-2017. Planstrategien må angi
hvordan arbeidet med denne skal foregå videre. Landbruksplan kan inngå i samfunnsdelen eller
bli utarbeidet som egen plan.
Folkehelse er en del av våre liv og angår derfor det meste av det vi gjør. En svært viktig side ved
forebyggende arbeid er å bidra til at folk trives, opplever at de har en verdi og kan bidra i
samfunnet. Samtidig vet vi at fysisk aktivitet og kosthold er avgjørende for god folkehelse.
I samfunnsdelen må vi vise ansvarlighet i alle sektorer for å oppfylle vår
Folkehelseavtale og vårt engasjement i Sunne Kommuner.
Kommunen har ansvaret for en rekke viktige fellesoppgaver i samfunnet, og innbyggerne vil
møte den kommunale virksomhet under alle stadier i sine liv, i oppvekst, i arbeid, i fritid, under
etablering og i alderdom. Det har derfor stor betydning for den enkelte hvordan kommunen
prioriterer og løser sine lovpålagte og de ikke-lovpålagte oppgaver.

PLANPROSESSEN
ORGANISERING
Det anbefales å følge samme prosess for planstrategi og planprogram, slik:
- Alle komiteer har arbeidet med plankrav, visjon og innspill til planstrategien (vår 2016)
- Administrasjonen har herved sammenfattet innspill til formannskapets møte 12.05.2016.
- Formannskapets vedtak sendes på høring
- Høringsinnspill vurderes og innarbeides
- Vedtak i kommunestyret september 2016
Det er kommunestyret som er eier av kommuneplanprosessen og som tar de endelige
beslutningene. Mens det er rådmannens oppgave å lede arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel og stille ressurspersoner/saksbehandler til disposisjon for arbeidet. Kommunens
ulike råd, komiteer, foreninger og lag vil være viktige når samfunnsdelen skal utformes. Dette
skjer i høringsperioden,

ARENAER FOR MEDVIRKNING
Både befolkningen generelt, offentlige etater, næringslivet og relevante målgrupper skal gis
tilstrekkelige muligheter for involvering og påvirkning. Det planlegges både informasjon og
dialog gjennomført på følgende måter:
I høringsperioden mellom 20. mai og 10. august vil det bli tatt initiativ til aktiv medvirkning av
ulike grupper og enkeltpersoner gjennom
- Ungdomsråd
- Næringsliv
- Råd for eldre og funksjonshemmede
- Lag og foreninger
Metodikken vil variere mellom cafedialoger, næringslunch, åpne møter. Alle arenaene vil
tilrettelegges for både informasjon om plan og å aktivt få innspill.

