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Vedlegg 
Planstrategi 2020 - 2023 

  
 

Rådmannens forslag til  

Vedtak:   
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10 sendes Meråker kommune sitt forslag til 
kommunal planstrategi for perioden 2020- 2023, høringsforslag datert 3.4.2020, på offentlig 
høring.  
 

Behandling i Formannskap - 16.04.2020 : 
 
Tilleggsforslag fra representanten Furunes: Høringsfrist settes til 6 uker. 
 
Merknad under behandlingen: 
 

 Oppfølging av Skilt og stiplan må avklares. 
 Viktig at rullering av arealplan tidfestes i perioden 

 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Furunes ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Formannskap - 16.04.2020 : 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10 sendes Meråker kommune sitt forslag til 
kommunal planstrategi for perioden 2020- 2023, høringsforslag datert 3.4.2020, på offentlig 
høring med 6 ukers høringsfrist. 
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Saksopplysninger 
Lovgrunnlag: 
Plan- og bygningslovens § 10-1 sier at 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 organer og nabokommuner. Kommunen kan 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. 
 
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 
 
Det er viktig å understreke at det er kommunestyret som er ansvarlige for utarbeidingen av en 
planstrategi.  
 
Formålet med planstrategien er at den skal vise en politisk prioritering av det totale 
planbehovet i kommunestyreperioden, og herunder være grunnlag for å vurdere om gjeldende 
kommuneplan eller deler av denne helt eller delvis skal revideres.  
 
Historikk 
Gjeldende planstrategi for Meråker kommune ble vedtatt av kommunestyret den 26.02.2018 i 
K-sak 21/18. Planstrategien skal rullers en gang hver kommunestyreperiode og da i løpet av 
det første hele året.  
 
Planprosess 
Arbeidet med planstrategien er etterlyst fra politisk hold. Administrasjonen har informert om 
arbeidet med planstrategien, lovgrunnlaget og innholdet, behandlingsmåten og mulig 
framdrift i prosessen, i formannskapet og i politiske komitéer.  
 
Til grunn for planstrategien ligger kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt våren 2019.  
 
Det er også innhentet betydelig grunnlagsinformasjon gjennom offentlig statistikk og 
utredninger i forbindelse med arbeidet med oversiktsdokumentet for folkehelse og for arbeidet 
med samfunnsplanen.  
 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2015. Det kan være aktuelt å revidere deler av 
arealplanen innværende periode.  
 
Alle kommunale sektorer har vært invitert til å komme med innspill til kommunalt planarbeid, 
herunder visjoner og mål for kommunens utvikling.  
 



Side 4 av 4 sider 

Vurdering 
Utarbeidelse av en kommunal planstrategi er en lovpålagt oppgave (plan- og bygningslovens 
§ 11-). Vedlagte planstrategi er en 3. utgave av planstrategien for Meråker kommune, og er 
utarbeidd av sektor kommunal utvikling.  
 
En planstrategi skal ikke bare være en ønskeliste over planer man ønsker å få utarbeidet, men 
det må også ligge klare prioriteringer bak det som vedtas, basert på kommunens visjon/mål 
om tilrettelegging for utvikling i bygda og utvikling i egen organisasjon, alt med 
utgangspunkt i tilgjengelige ressurser. Arbeidet med de konkrete planene vil kreve kjøp av 
tjenester på nivå med tidligere år og budsjettprioriteringer i forbindelse med planarbeidene og 
senere i forhold til gjennomføring av omorganiseringer og fysiske tiltak.  
 
Rådmannen understreker at uttalelser i høringsrunden og rådmannens prioriteringer etter 
høring kan medføre en forskyvning av enkelte av de foreslåtte planene over i neste 
planperiode.  
 
 
Konklusjon 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10 sendes Meråker kommune sitt forslag til 
kommunal planstrategi for perioden 2020- 2023, høringsforslag datert 3.4.2020, på offentlig 
høring.  


