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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL FOR GRONG KOMMUNE 
 
Vedlagte dokumenter: 

1. Forslag til planprogram til kommuneplanens samfunnsdel, datert 19.05.2020 
 
Ikke vedlagte dokumenter: 
Ingen.  
 
Hjemmel for behandling: 
Arbeidet med planprogram tilknyttet kommuneplanens samfunnsdel er hjemlet i plan- og 
bygningslovens §§ 4-1 og 11-13.  
 
I henholde til Grong kommunes delegasjonsreglement pkt. 1.38 er formannskapet delegert myndighet 
til å sende planforslaget på høring.  
 
Saksopplysninger: 
Grong kommunestyre vedtok i mai 2020 kommunal planstrategi for perioden 2020 – 2023. I 
planstrategien fremkommer det at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres i løpet av 2021, og at 
oppstart av arbeidet skal skje i 2020.  
 
Før man kan starte arbeidet med selve samfunnsdelen følger det av plan- og bygningslovens § 11-13 at 
det skal utarbeides og fastsettes et eget planprogram. Planprogrammet legger rammer for det videre 
arbeidet med samfunnsdelen og redegjør for: 

- Formålet med planarbeidet 
- Organisering av planarbeidet 
- Opplegg for medvirkning 
- Forslag til prosess 
- Fremdriftsplan 
- Overordnede og kommunale føringer for planarbeidet 

 
Planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling 
om oppstart av planarbeid. Høringsfrist for planprogrammet er minimum 6 uker.  
 
Arbeidet med planprogrammet har vært gjennomført administrativt, og er forankret i rådmannens 
ledergruppe. For nærmere detaljer om selve planprogrammet vises til det vedlegg 1.  
 
Forslag til planprogram legges nå frem for formannskapet for utleggelse til offentlig ettersyn. Oppstart 
av planarbeid vil samtidig bli varslet.  
 
Vurdering: 
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Forslaget til planprogram er relativt enkelt i sin oppbygning, men kommunedirektøren mener det 
likevel inneholder vesentlige momenter for det videre planarbeidet.  
 
Det tas sikte på utforming av visjon og hovedmål først og deretter nedsetting av 4 grupper som 
arbeider med delmål. 
 
Temagruppene omfatter «næring og samfunn», «oppvekst», «helse» og «kultur».  
 
Kommunedirektøren har vært i kontakt med KS vedrørende bistand til deler av prosessarbeidet. Det er 
avsatt midler til dette i budsjett for 2020. 
 
I henhold til Grong kommunes delegasjonsreglement er formannskapet delegert myndighet til å vedta 
planprogrammet. For å sikre bred politisk forankring ønsker imidlertid kommunedirektøren at forslag 
til planprogram legges frem for kommunestyret for sluttbehandling.  
 
Om planforslagets fremdriftsplan blir fulgt vil ny samfunnsdel kunne vedtas før sommeren 2021. 
 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. 
Høringsfrist settes til 1.september 2020.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 vedtar Grong formannskap å sende forslag til 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, vedlegg 1, på høring og utleggelse til offentlig 
ettersyn.  

 
Høringsfristen settes til 1.september 2020. 

 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å engasjere konsulent for bistand i planprosessen innenfor 

de rammer som er satt i Grong kommunes budsjett for 2020. 
 
 
Behandling/vedtak i Grong formannskap den 18.06.2020 sak 51/20 
 
Behandling i formannskapet 18.06.2020: 
Repr. Steinar Sæternes satte fram følgende endringsforslag i planprogrammet: 
Temagrupper: «Idrett tas inn som eget punkt i oversikten over temagrupper». 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Øvrige punkter ble enstemmig vedtatt som 
kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 
Grong formannskaps vedtak: 
Enstemmig vedtatt som kommunedirektørens forslag til vedtak m/tillegg: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-13 vedtar Grong formannskap å sende forslag til 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, vedlegg 1, på høring og utleggelse til offentlig 
ettersyn.  

 
Høringsfristen settes til 1.september 2020. 

 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å engasjere konsulent for bistand i planprosessen innenfor 

de rammer som er satt i Grong kommunes budsjett for 2020. 
 

Idrett tas inn som eget punkt i oversikten over temagrupper.


