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Forslag til planstrategi 2020-2023 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Strand kommune legger forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 ut til 
offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §10-1. 

 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet utvalg>  17.09.2020 
Strand kommune legger forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 ut til 
offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §10-1. 

Før planstrategien legges ut på høring, skal prioriterte plansaker legges inn i planstrategien. 
 

 
 
 
Jørpeland  28.08.2020 
 
Ketil Reed Aasgaard 
rådmann 

 
 
 
 
 
Levekårsutvalget - 037/20 
 

LEV - behandling: 
Det ble ikke lagt fram andre forslag til vedtak. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
LEV - vedtak: 
Strand kommune legger forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 ut til 



offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §10-1. 

 
Formannskapet - 077/20 
 
FOR - behandling: 
Felles tilleggsforslag fra Krf, Høyre og Frp, foreslått av: Astrid Norland 
Før planstrategien legges ut på høring, skal prioriterte plansaker legges inn i planstrategien. 
 
 
Votering:  
Levekårsutvalgets innstilling til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Felles tilleggsforslag fra Krf, Høyre og Frp, fremsatt av Astrid Norland (Krf) ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
FOR - vedtak: 
Strand kommune legger forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 ut til 
offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §10-1. 

Før planstrategien legges ut på høring, skal prioriterte plansaker legges inn i planstrategien. 
 
Kommunestyret - 082/20 
 

KOM - behandling: 
Tilleggsforslag fra FRP, foreslått av: Petter Korneliussen 
Revidering av Strategisk Næringsplan begynnes innen utgangen av 2020. 
 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra FRP ble enstemmig vedtatt. 
 
KOM - vedtak: 
Strand kommune legger forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 ut til 
offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §10-1. Før planstrategien legges ut på høring, 
skal prioriterte plansaker legges inn i planstrategien. 
 
Revidering av Strategisk Næringsplan begynnes innen utgangen av 2020. 

 
 
 

Saksopplysninger: 
Vedlegg: 
Forslag til planstrategi 2020-2023. 
Vedlegg 1 Planoversikt - planstrategi 2020-2023 
Sammendrag 
Rådmannen har utarbeidet et forslag til planstrategi for perioden 2020-2023 som det 
anbefales at legges ut til offentlig ettersyn. Planstrategien belyser utviklingstrekk, utfordringer 
og planbehov for Strand, samt kommunens plansystem. Gjennom planstrategien legger 
kommunen føringer for planleggingen og prioriteringene for kommunestyreperioden 2020-
2023. 



 
Fakta 
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke 
planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et 
viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal bli 
prioritert. Gjennom kommunal planstrategi vil kommunen også få en bedre og mer 
systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de 
aktuelle utfordringene. 
 
Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta stilling 
til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Planstrategien er også et egnet 
verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlede planbehov i 
kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner, tema-, fag- og sektorplaner. 
 
 
Lover, forskrifter, rundskriv 
Plan- og bygningslovens § 10-1: 
 
«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».  

 
 
Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak 
Planstrategi 2016-2020, jfr. KOM-006/17 
Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035, jfr. KOM-060/19 
Kartlegging av folkehelsen 2019, jfr. KOM-061/20 
Kommuneplanens arealdel – forslag til planprosess, jfr. KOM-067/20 
Interpellasjon for oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel (vedrørende klimamål), jfr. 
KOM-024/20 
 
Innkomne uttalelser 
Ikke aktuelt 
 
Barn og unge 
Planstrategien peker på utfordringsbilde, inkludert forhold som berører barn og unge. 
Folkehelsekartleggingen pr 2019 og de forhold som basert på denne ble foreslått prioritert 
inn i planstrategien, er også viktig for denne aldersgruppen, jfr. folkehelsekartleggingen sak 
KOM-061/20 og planstrategien.  
 
I forrige kommunestyreperiode ble det gjennomført mye planarbeid som berører barn og 
unge, blant annet ble oppvekstplanen utarbeidet. Denne vurderes å fortsatt være gjeldende, 
og er ikke foreslått revidert i denne kommunestyreperioden. Planstrategien legger opp til 
revisjon av flere andre planer som har direkte betydning for barn og unge, dette gjelder blant 
annet kommuneplanens arealdel, utviklingsplan for Strandaskolen, strategi for 
barnehagedekning og handlingsplan for barn som lever i lavinntektsfamilier (tidligere 
handlingsplan mot barnefattigdom).  
 
Naturmangfaldlova §8-12 
Ikke aktuelt for selve planstrategien 
 
Alternative løsninger med konsekvenser 



Alternativ 1:  
Strand kommune legger forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 ut til 
offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven §10-1.  
 
Planstrategien foreslår revisjon av kommuneplanens arealdel som sist ble vedtatt i 2012, 
mens samfunnsdelen vedtatt i 2019 opprettholdes. Det vurderes ikke behov for detaljerte 
planer for de strategiske temaene i samfunnsdelen. Det bør heller være fokus på å 
konkretisere mål og strategier i samfunnsdelen i måleindikatorer som grunnlag for å vurdere 
måloppnåelse og prioritere tiltak for å nå målene, samt få innarbeidet handlings- og 
økonomiplanen som handlingsdel til samfunnsdelen. Dette innebærer for eksempel at 
kommunen ikke utarbeider egen klimaplan for hvordan kommunen skal nå klimamålet i 
kommuneplanen, jfr. interpellasjon vedrørende oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel 
KOM-024/20.  
 
Siden kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2012 er det utarbeidet flere områdeplaner, 
blant annet for Jørpeland og Tau Sentrum, samt kommunedelplaner for sjøområder og 
Nordmarka. Disse vil ved revisjon av areadelen inngå i ny arealdel. 
 
Forslag til planstrategien innebærer revisjon av flere av dagens planer, samt utarbeidelse av 
noen nye planer. Revisjon av noen planer er forskjøvet ut i tid. Dette for å hente inn etterslep 
etter Korona-pandemien og for å spre arbeidsbelastningen i organisasjonen. I dokumentet 
«Vedlegg 1 Planoversikt- planstrategi 2020-2023» er det utarbeidet en oversikt over planer 
som er anbefalt videreført og nye planer som er anbefalt utarbeidet, samt forslag til når disse 
blir utarbeidet. 
 
Planstrukturen vedtatt i samfunnsdelen videreføres, jfr. vedlegg «Forslag til planstrategi 
2020-2023».  
 
Alternativ 2:  
Strand kommune legger forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 ut til 
offentlig ettersyn, jfr. plan- og bygningsloven § 10-1, med følgende endringer:  
 
Endringen(e) innarbeides i planstrategien før denne legges ut til offentlig ettersyn.   
 
Vurdering og konklusjon 
Planarbeid er tidkrevende og fremfor å utarbeide detaljerte planer for tema prioritert i 
samfunnsdelen, anbefaler rådmannen at fokus heller blir å definere måleindikatorer til 
samfunnsdelen som grunnlag for å vurdere måloppnåelse og prioritere iverksetting av tiltak. 
Herunder inngår å innarbeide handlings- og økonomiplanen som samfunnsdelens 
handlingsdel.  
 
Rådmannen vil i tillegg anbefale at kommunen legger til grunn at tema- og fagplaner har 
minimum 5 års tidshorisont, mens sektorplaner har en tidshorisont på 10 år. Behov for oftere 
revisjon av planene vil bli fanget opp hvert fjerde år i forbindelse med planstrategien. Lengre 
tidshorisont på planene vil gi mer rom til oppfølging og implementering. Halvveis i 
planperioden kan det legges opp til en kort statusrapport med fokus på implementering av 
tiltak og effekter av dette, samt veien videre for planperioden. 
 
Planer og strategier belyser dagens situasjon, utfordringer og muligheter, samt definerer mål 
og strategier, og kan avhengig av detaljeringsnivå tydeliggjøre behov og tiltak for å nå disse. 
Planene er ofte ambisiøse. Anbefalte tiltak i vedtatte planer og strategier er imidlertid 
avhengig av tildeling av økonomiske rammer gjennom rullering av handlings- og 
økonomiplanen for å bli iverksatt. Nettopp grunnet manglende økonomisk tildeling i 
budsjettet, blir tiltak ikke iverksatt som foreslått i planer. Gitt omstillingsvedtaket fra budsjett 
2019 blir realistiske forventninger for planperioden og prioritering av foreslåtte tiltak viktigere 



fremover.   

 
Rådmannen vurderer at planstrategien gir et godt bilde av sentrale utviklingstrekk for Strand 
kommune som dekker både mulighetene og utfordringene kommunen står overfor i dag og 
fremover. Forslag til planer som er foreslått revidert eller utarbeidet svarer på dette 
utfordringsbilde. Rådmannen anbefaler at forslag til planstrategien legges ut til offentlig 
ettersyn. 

 
 
 


