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Rendalen kommune

SÆRUTSKRIFT

Arkivsak: 20/465-8
Saksbehandler: Mari Holien/Erin Sandberg

PLANSTRATEGI RENDALEN KOMMUNE 2020 - 2024 - HØRING
Saksnr.
Utvalg
Møtedato
68/20
Formannskapet
27.08.2020
______________________________________________________________________
Rådmannens forslag til vedtak:
Rendalen kommune, formannskapet, vedtar å legge utkast til planstrategi for Rendalen
kommune 2020-2024 ut på offentlig høring, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.
Kortversjon av saken:
I vedlagte planstrategi-dokument er utviklingstrekk og hovedutfordringer for Rendalen
kommune omtalt, og en vurdering av hvilke strategiske valg som kan tas for å møte disse
utfordringene. Det er vurdert hvilke planbehov som skal prioriteres i forhold til dette, og
planene er prioritert i forhold til påvirkning av samfunnsutviklingen, behov og kapasitet i
organisasjonen.
Hovedutfordringene er minkende folketall og en befolkningsutvikling som preges av
fødselsunderskudd, at levealderen i befolkningen øker og at vi har hatt stor nedgang i
arbeidsplasser. I stedet for å forutsette vekst i folketall har vi prøvd å holde fokus på
mulighetene og hvordan vi best kan få til et godt lokalsamfunn for de som skal bo her, de som
skal besøke oss og deltidsinnbyggeren. Attraktivitetsmodellen som verktøy er videreført fra
samfunnsplanen, og forrige planstrategi.
Forslag til Planstrategi for Rendalen kommune inneværende kommunestyreperiode legges ut
på høring.
Vedlegg:
1. Planstrategi Rendalen kommune 2020 – 2024 – utkast
2. Planhierarki
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Andre dokumenter i saken:
 referat fra arbeidsverksted i Formannskapet om kommunal planstrategi 5.3.2020, datert
05.03.2020
 samlet saksfremstilling: oppstart planstrategi Rendalen kommune 2020 - 2024, datert
11.03.2020
Melding om vedtak sendes til:
Nabokommuner, statlige og fylkeskommunale organ.
Bakgrunn for saken:
Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode utarbeide og vedta en kommunal
planstrategi (PBL §10-1). Planstrategien skal vise hvilke hovedutfordringer kommunen har og
antas å få i valgperioden, og hvilke strategiske valg som tas for å møte disse utfordringene.
Planstrategi er ikke en plantype, men et verktøy for Rendalen kommune til å fastlegge det
videre planarbeidet. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging, men har
ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere.
Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte
opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Med bakgrunn i
kommunenes utfordringer og utviklingstrekk skal det i planstrategien
vurderes:
1. Om det er nødvendig å revidere hele eller deler av gjeldende kommuneplan.
2. Kommunens fremtidige planbehov- herunder nye planer, revidering av gjeldende planer
eller opphevelse av disse.
3. Behov for systematisering av gjeldende plangrunnlag.
Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til lokal
samfunnsutvikling. Det gjelder både langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes
virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Planstrategien skal gi et
grunnlag for å vurdere og å ta stilling til om kommuneplanen skal revideres helt eller delvis på
bakgrunn av de utfordringene kommunen har. Planstrategien kan også ta opp kommunens
øvrige planlegging i kommunestyreperioden om kommunen ønsker det. Kommunestyret kan da
ta stilling til igangsettelse av nye planoppgaver, revidering av gjeldende planer, videreføring av
gjeldende planer eller at gjeldende planer skal oppheves.
Nye mål og strategier for kommunen vedtas ikke i kommunal planstrategi, men i
kommuneplanen når den revideres. Planstrategien skal ta stilling til kommunens planbehov.
Planbehovene som prioriteres skal svare på utfordringene som trekkes fram i
planstrategiarbeidet.
Arbeidsgruppa for planstrategien har bestått av Mari Holien, Arne Hagetrø og Erin Sandberg.
Kommunestyret fikk en orientering om kommunal planstrategi og framdriftsplan i januar og en
gjennomgang av kommuneplanens samfunnsdel i juni. Det er gjennomført to arbeidsverksteder
med formannskapet. Der kom det blant annet fram at det bør legges vekt på gjennomføring av
planene vi allerede har framfor å utarbeide nye. Det var også enighet om at kommuneplanens
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samfunnsdelen ikke skal revideres i denne perioden. Virksomhetenes planbehov er drøftet
gjennom rådmannens koordineringsmøter for virksomhetslederne.
Rådmannens vurdering:
Som formålet sier, er planstrategien et verktøy for kommunestyret til å vurdere og
å ta stilling til om kommuneplanen skal revideres helt eller delvis på bakgrunn av
utfordringene kommunen har, og ta stilling til kommunens øvrige planbehov. Dette er framstilt
i vedlegg 1 som utkast til kommunal planstrategi for Rendalen. Utkastet viser
hovedutfordringer, muligheter og planbehov kommende år. Plansystemet skal sette politikk i
system, og deretter iverksettes gjennom ulike tiltak i økonomiplan og virksomhetsplaner.
Hovedutfordringene er minkende folketall og en befolkningsutvikling som preges av
fødselsunderskudd og at gjennomsnittsalderen i befolkningen øker, og at vi har hatt en stor
nedgang i arbeidsplasser. Denne utfordringen ble det jobbet med i forbindelse med siste
kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i 2015 for perioden 2015-2027. Hovedmålene er at vi
skal være en attraktiv kommune for bosetting og næringsliv og ta vare på og videreutvikle
natur- og kulturverdiene på en bærekraftig måte.
I denne planstrategi-prosessen er fokus på mulighetene og hvordan vi best kan få til et godt
lokalsamfunn for de som bor her, og de som besøker Rendalen. Deltidsinnbyggeren har også
fått større fokus utfra både at det har vært en vekst i antall fritidseiendommer og betydningen
for bruk av både natur- og næringsliv, samt erfaringer fra Koronapandemien.
Planstrategien viser hvilke planbehov som prioriteres i forhold til dette. Det er lagt inn revisjon
av kommuneplanens arealdel, som er en stor planprosess. Ellers er det lagt færre nye planer inn
i planstrategien denne gangen. Det er både ut fra en erkjennelse av at planprosesser krever tid
og ressurser, og at disse ressursene prioriteres best mulig ved å få plansystemet over i et
rullerende årshjul der tiltakene i planene følges opp i økonomiplanen og rapporteres via
årsmeldingen.
Det er også gjort vurderinger av hvilke planer som kan slås sammen eller inngå i andre planer
for å redusere antall planer. Flere tidligere delplaner og temaplaner samles nå i sektorvise
kommunedelplaner. Andre tidligere tema- og handlingsplaner betraktes nå mer som
handlingsplaner og rutinebeskrivelser. Ikke minst har vi nå etter tredjegenerasjons planstrategi
sett at vi har en «rød tråd» fra strategi og mål i kommuneplanens samfunnsdel og videre
nedover i plannivåene. Utfordringen har vært å ta handlingsdelen av samfunnsplanen over i
konkrete tiltak, og oppfølging i de sektorvise planene og økonomiplanen.
For at planstrategien skal bli et bedre verktøy for kommunens ledere og prosjektledere, er det
også lagt inn en beskrivelse av arbeidsprosesser og organisering av planarbeidet.
Koronapandemien har medført ulike tiltak fram til nå, og vi har fått kjenne på noen av
konsekvensene i samfunnet og en ny hverdag. Vi vet ikke verken hvor lang tid dette vil vare,
hvor omfattende tiltak som kan bli nødvendig eller alle konsekvenser. Dersom det blir
vesentlige endringer som en følge av Koronapandemien, vil det være nødvendig å vurdere en
revidering av planstrategien.
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Vedtakets konsekvenser for klima og miljø:
Saken har ingen umiddelbare innvirkninger for klima og miljø, men videre vil god planlegging
være viktig for å sikre at klima og miljø ivaretas på best mulig måte.

Råd og utvalg:
Råd for eldre og funksjonshemmede (REF), Rendalen Ungdomsråd og Internasjonalt råd skal
høres i saken.

Rådmannens forslag til vedtak:
Rendalen kommune, formannskapet, vedtar å legge utkast til planstrategi for Rendalen
kommune 2020-2024 ut på offentlig høring, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.

Behandling i Formannskapet 27.08.2020:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak i Formannskapet 27.08.2020:
Rendalen kommune, formannskapet, vedtar å legge utkast til planstrategi for Rendalen
kommune 2020-2024 ut på offentlig høring, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.

