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Dokumenter i saken:
1 S Oppnevning av styringsgruppe - kommunal planstrategi 2019-22
Ingress
Planstrategiarbeidet omfatter temaer for hele kommunens organisasjon og bør etableres utfra ei
bredt sammensatt politisk styringsgruppe for å sikre best mulig forankring.
Saksopplysninger
I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst en 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
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
Vurdering
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 har ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere, men gir føringer
for det videre planarbeidet i kommunen.
Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av
kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en
vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden. Strategien bør inneholde:
•
•

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 )

•
•

vurdering av sektorenes planbehov
vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel.

Rådmannen anbefaler representanter både fra posisjon, opposisjon, ordfører og administrativ
ledelse. Styringsgruppens mandat vil være å gi politiske signaler før den kommunale
planstrategien legges frem til endelig politisk behandling i kommunestyret. Rådmannen ser det
naturlig at ordfører inngår i og er leder for gruppen.
Rådmannens innstilling
1. Midtre Gauldal kommune vedtar å etablere en særskilt styringsgruppe for
planstrategiarbeidet.
2. Styringsgruppa gis følgende sammensetning:
- Ordfører – leder
- To representanter fra Formannskapet (Formannskapet oppnevner selv sine representanter
til styringsgruppa.)
- 1 representant fra NPM – utvalget
- 1 representant fra OK – utvalget
- 1 representant fra UHO – utvalget
- Rådmannen ved assisterende rådmann
3. Gruppen utarbeider selv fremdriftsplan for prosessen.
4. Rådmannen utøver sekretærfunksjonen og rådmannen delegerer til enhetsleder for NPF å
oppnevne dette.

