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SAMLET SAKSFRAMSTILLING
 

Utvalg Møtedato Saksnr. 
Grong kommunestyre 28.05.2020 26/20 

 
 
KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 – 2023. VEDTAK 
 
Vedlagte dokumenter: 

1. Forslag til kommunal planstrategi for Grong kommune 2020 – 2023, datert 19.03.2020 
2. Notat til kommunestyret, datert kommunedirektøren 08.05.2020 
3. Innkomne merknader 

 
Ikke vedlagte dokumenter: 

1. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023 
2. Trøndelagsplanen 2019 – 2030 
3. Trøndelag i tall 2019 

 
Hjemmel for behandling: 
Saken behandles i medhold av plan- og bygningslovens § 10-1. I henhold til lovverket og Grong 
kommunes delegasjonsreglement pkt. 1.38 er vedtaksmyndighet i denne type saker tillagt 
kommunestyret.  
 
Saksopplysninger: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst en gang i hver valgperiode, og 
senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal 
være kommunestyrets styringsverktøy, og formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen.  
 
Den kommunale planstrategien er ikke en plan, og den er derfor ikke en arena for å vedta mål og 
strategier. Planstrategien skal derimot drøfte utviklingstrekk i kommunen, som samfunn og 
organisasjon, som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien er kun 
retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens 
innbyggere.  
 
Kommunen skal i arbeidet med planstrategien innhente synspunkter fra statlige og regionale organer 
og nabokommuner. Den skal ikke sendes på ordinær høring jf. plan- og bygningslovens krav i 
plansaker, men formannskapets innstilling til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 
dager før kommunestyrets sluttbehandling. Det er ikke klageadgang eller anledning til å fremme 
innsigelse til planstrategien.  
 
Etter at formannskapet nå har behandlet planstrategien vil den bli gjort kjent på kommunes 
hjemmeside, facebook og kunngjort i Namdalsavisa. Berørte sektormyndigheter og nabokommuner vil 
få forslaget oversendt før kommunestyret fatter sitt endelige vedtak. 
Innkomne merknader: 
Forslag til kommunal planstrategi har vært gjort kjent i en periode av 4 uker etter formannskapets 
behandling. Det er innkommet 5 merknader i saken. Kommunedirektøren har oppsummert og 
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kommentert disse i sitt notat av 08.05.2020, se vedlegg 2. Alle merknadene er lagt ved saken, se 
vedlegg 3. 
 
Vurdering: 
Den kommunale planstrategien tar utgangspunkt i nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging, vedtatt av KMD 14.05.2019. Måler er å sikre: 

- At planleggingen fungerer som et verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling. 
- Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet. 
- Bærekraftig areal- og transportutvikling. 
- Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve.  

 
Store deler av planstrategien beskriver kommunens utfordringer og mulighetsområder i årene som 
kommer, og status for gjeldende planer er også kommentert og vurdert.  
 
Den kommunale planstrategien har blitt lagt frem og drøftet i kommunedirektørens ledergruppe i flere 
runder. Det er også orientert om arbeidet med planstrategien i formannskapet. Kommunedirektøren 
mener planforslaget som nå legges frem er i tråd med nasjonale forventninger, og at den vil være med 
på å sikre en god utvikling og ivaretakelse av kommunens oppgaver i den neste 4-årsperioden.  
 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å tilrå kommunestyret å vedta forslag til planstrategi. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar Grong kommunestyre «Kommunal planstrategi 
for Grong kommune 2020 – 2023», datert 03.02.2020, vedlegg 1.  
 
 
Behandling/vedtak i Grong formannskap den 26.03.2020 sak 26/20 
 
Grong formannskaps innstilling: 
Enstemmig vedtatt som Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar Grong kommunestyre «Kommunal planstrategi 
for Grong kommune 2020 – 2023», datert 03.02.2020, vedlegg 1.  
 
 
Behandling/vedtak i Grong kommunestyre den 28.05.2020 sak 26/20 
 
 
Grong kommunestyres vedtak: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar Grong kommunestyre «Kommunal planstrategi 
for Grong kommune 2020 – 2023», datert 03.02.2020, vedlegg 1.  
 


