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FASTSETTING AV PLANSTRATEGI ØRLAND KOMMUNE
Kommunedirektørens innstilling
Ørland kommunestyre vedtar forslag til planstrategi datert 10.09.2020
Sakens bakgrunn og innhold
I plan- og bygningsloven § 10-1 slås det fast at kommunestyret minst en gang i hver
valgperiode, og senest innen ett år etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide og
vedta en kommunal planstrategi. 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 har et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer
omfattende enn nødvendig. Planstrategien er ikke formelt bindende for kommunen. Det er i
kommuneplanen nye mål og strategier skal behandles og vedtas og ikke i den kommunale
planstrategien. Dette skillet er viktig blant annet fordi kommuneplanprosessen har helt andre
krav til medvirkning, samråd og høring/offentlig ettersyn enn planstrategiarbeidet.
Forslag til kommunal planstrategi Ørland kommune 2020-2024 ble behandlet av
kommunestyret den 25.06.2020. I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 skal forslag til
kommunal planstrategi gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets endelige
behandling. Forslag til planstrategi ble lagt ut på kommunes hjemmesider og annonsert i
Fosna-Folket med høringsfrist 24.08.2020. Planstrategien ble også sendt til 17 offentlige
organer og kommuner.
Det er kommet inn 8 høringsuttalelser fra offentlige organer.
Folkehelsevurdering
Planstrategien er et viktig grunnlagsdokument for å jobbe strategisk med folkehelse og
bærekraftig samfunnsutvikling i Ørland kommune.
Administrasjonens vurdering

Administrasjonen mener at kommunesammenslåingen mellom gamle Ørland og Bjugn
kommuner gir nye utfordringer, men også nye muligheter. Samtidig har befolkningsutviklingen
ikke vært så stor som ble lagt til grunn for tidligere versjoner av kommuneplaner og
kommunens økonomiske handlingsrom er lavere på grunn av høy gjeld. Dette betyr at en ny
kommuneplan samfunnsdel og arealdel må utarbeides og at dette bør starte så raskt som
mulig. Dette er viktige forutsetninger for forslaget til planstrategi som er utarbeidet. Felles mål
og strategier må forankres i en ny kommuneplan. Planarbeidet bør startes så snart som mulig i
2020.
Det er krav om en bred medvirkning i utarbeidelsen av kommuneplanen. FNs bærekraftmål,
nasjonale retningslinjer og regionale planer vil være viktige forutsetninger i planarbeidet.
Administrasjonen mener at utredninger for å oppnå bærekraftig utvikling innen økonomi,
sosiale forhold og klima og miljø vil være viktig. Beskrivelse av medvirkning og hvilke
utredninger det er behov for er viktig i planprogrammet for kommuneplanen.
For å oppnå synergieffekter i utredninger og medvirkning mener administrasjonen det er viktig
at det utarbeides kommunedelplaner innen kommunens to største sektorer, helse og
oppvekst. Disse sektorene vil bli sterkt involvert for å oppnå mål om bærekraft.
Administrasjonen mener handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel blir viktig i
kommunens prioriteringer og har derfor lagt handlingsplanen sammen med økonomiplan som
deretter fulgt opp i budsjett.
Administrasjonen vurderer at høringsinnspillene ikke medfører behov for vesentlige endringer i
planstrategien. Offentlige organ påpeker naturlig nok behov for utredninger innen sine
fagområder. Innspillene blir derfor viktige i forbindelse med utarbeidingen av
kommuneplanens samfunnsdel og vil blir viktig i dette arbeidet.
Det mest konkrete forslaget til endring er fra Fylkesmannen i Trøndelag som ønsker større
vektlegging av beredskapsplaner og revidering tidligere i planperioden. Administrasjonen vil
påpeke kommunens beredskapsplaner har vært prioritert meget høyt og er vedtatt etter valget
av det nye kommunestyret. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for den nye
kommunen vil ligge til grunn for kommunens planarbeid. Dette er tydeliggjort i revidert forslag
til planstrategi. Ut over dette er det ikke gjort endringer i forslag til planstrategi etter høring.
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.09.2020
Behandling:
Hanne K. Høysæter (SP) fremmet på vegne av SP og AP følgende forslag til tilleggspunkt:
God ernæring og et sunt kosthold er avgjørende for å ha god helse.
Kommunestyret mener at det å ha smakfull, sunn og næringsrik mat i alle enheter i Ørland
kommune er et viktig bidrag til god folkehelse i vår kommune. Dette kan også være med å
utjevne sosiale helseforskjeller.
Kommunestyret ber administrasjonen om å sette fokus på kosthold og ernæring i det videre
arbeidet i planprosessene.
Votering
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggspunkt fremmet av Hanne K. Høysæter (SP) på vegne av SP og AP ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Ørland kommunestyre vedtar forslag til planstrategi datert 10.09.2020.
God ernæring og et sunt kosthold er avgjørende for å ha god helse.
Kommunestyret mener at det å ha smakfull, sunn og næringsrik mat i alle enheter i Ørland
kommune er et viktig bidrag til god folkehelse i vår kommune. Dette kan også være med å
utjevne sosiale helseforskjeller.
Kommunestyret ber administrasjonen om å sette fokus på kosthold og ernæring i det videre
arbeidet i planprosessene.
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