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Planstrategi for Indre Fosen
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Planstrategi for Indre Fosen kommune 2020-2023 utarbeides etter vedlagte
prosjektskisse og skal behandles i kommunestyret høsten 2020.

Oppsummering:
Kommunal planstrategi er beskrevet i Plan og bygningslovens kapittel 10:
Kommunestyret skal 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 en vurdering av kommunens
planbehov i valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og
regionale organ 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.
Planstrategien skal:
o være et grunnlag for utvikling av strategi- og handlingsplaner
o være et styringsverktøy for kommunens ledelse
o vise hvilken prioritet de aktuelle planene har i perioden 2020-2023.
De mest aktuelle eksisterende planer som det bør tas utgangspunkt i, er:
 Kommunal planstrategi for Leksvik, Rissa og Indre Fosen kommune 2016-2019
 Kommuneplanens arealdeler for Rissa fra 2010 og for Leksvik fra 1999
 Kommuneplanens arealdel for Indre Fosen som ble påbegynt i 2019
 Kommuneplanens samfunnsdeler for Rissa 2014-2026 og for Leksvik 2015-2026
Prosjektet Næringskraft og bolyst utarbeider en god del kunnskapsgrunnlag som vil være
aktuelt som utgangspunkt når planbehov skal vurderes.
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Vedlagte prosjektskisse beskriver hva det vil legges vekt på i utarbeidelsen av planstrategien
for Indre Fosen kommune 2020-2023. Den beskriver også interessenter,
medvirkningsprosess, organisering, framdrift, aktuelt lovverk m.m.

