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Drøfting - Kommuneplanens arealdel - framdrift og
ressurssituasjon
I forbindelse med prosessen knyttet til budsjettet for 2021 ble det klart at den planlagt
finansiering av arbeidet med kommuneplanens arealdel måtte tas ut. Vi har så langt
finansiert dette arbeidet over investeringsbudsjettet, og i utgangspunktet var 1.6 millioner
tenkt brukt i 2021. En slik bruk av investeringsmidler viser seg å ikke være i tråd med de
kommunale regnskapsbestemmelsene. Konsekvensen av budsjettvedtaket uten disse 1.6
mill ble at prosjektleder for arbeidet med arealdelen avsluttet sitt engasjement i Indre Fosen
kommune 31.12.20
Kommunedirektøren har på bakgrunn av dette uttrykt bekymring mht. gjennomføring og
finansiering av arbeidet med kommuneplanens arealdel, jf. mail av 05.01.21. Arealutvalget
ba i sitt møte 19.01.21 administrasjonen konkretisere framdrift og eventuelt ressursbehov
knyttet til ferdigstilling av planarbeidet.

Status
Det er gjort et godt stykke arbeid i forbindelse med rulleringen. Bl.a. er det gjennomført en
grundig innspillfase og det er gjort grovskisser mht planbeskrivelse og utkast til
bestemmelser. Det gjenstår allikevel en betydelig jobb med kvalitetssikring og supplering av
beskrivelse/datagrunnlag. Flere tema må tas inn i plangrunnlaget, og delutredninger skal
ferdigstilles. I tillegg skal flere fagteam internt i administrasjonen, politisk nivå og
sektormyndigheter inviteres til medvirkning. Plankart må produseres på bakgrunn av de
vurderingene som gjøres i prosessen.
Det er betydelig press på løpende planoppgaver, både i forhold til gjennomføring av
kommunens egne arealplaner, og oppfølging og behandling av private/offentlige planforslag.
Dette er oppgaver som må løses fortløpende. I utgangspunktet er ikke planteamet
dimensjonert for rullering av kommuneplanens arealdel.

Prioriteringer/tiltak/konsekvenser
Følgende omprioriteringer/tiltak er gjort innenfor sektoren for å kompensere for bortfall av
prosjektlederressursen:


Sektorleder prioriterer ca. 20 % av stillingsressursen til prosessledelse innledningsvis
i arbeidet.
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Mer av planteamets ressurser prioriteres til arbeidet med kommuneplanens arealdel,
dette kan medføre lengre saksbehandlingstid i forhold til løpende planoppgaver
I forhold til vedtatt planstrategi 2020-2023 skyves områderegulering Stadsbygd ut i tid
(skulle opprinnelig gjennomføres i 2021)
Trafikksikkerhetsarbeidet prioriteres noen ned i perioden for å frigjøre ressurser til
arbeidet med kommuneplanens arealdel
Kartarbeid og kartproduksjon tilknyttet arealdelen tas i egen sektor
Større andel av planarbeidet mht planbeskrivelse, prosess og kvalitetssikring tas i
egen sektor, kan medføre redusert kapasitet på andre fagområder

Ikke finansierte tiltak:



Supplerende registreringer naturmangfold (kartlegging under utførelse) kr. 100 000,Prosessledelse m plankompetanse – innleie ekstern ressurs
(prosessgjennomføring, sammenstilling, kvalitetssikring)
kr. 500 000,Sum (eks mva)

kr. 600 000,-

Konklusjon
Gjennomføring og ferdigstilling av rullering av kommuneplanens arealdel krever kr. 600 000,eks mva i tilførte ressurser.

