
 Behandla av fellesnemnda for Orkland 7. mars 2019 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
for Orkland 2020-2032 
Planprogrammet sier noe om hvorfor kommunen planlegger, hvordan det skal gjøres, hvem som skal 
involveres og når skal det foregå. 

Orkland kommune etableres fra 1.1.2020. Intensjonsavtalen ble 31.10.16 underskrevet av Agdenes, 
Meldal, Orkdal og Snillfjord kommuner. 

Intensjonsavtalen omtaler viktige områder for kommunen og er et godt grunnlag for prioriteringer 
i/setter rammene for den første kommuneplanens samfunnsdel for ny-kommunen: 

“Vi skal sammen utvikle en aktiv, attraktiv og miljøvennlig kommune som et 
sterkt tyngdepunkt i sørvest-Trøndelag.” 
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Bakgrunn  

Fellesnemnda for Orkland (de fire formannskapene) vedtok i møte 12.04.18: 

1. Fellesnemda ber prosjektleder starte opp prosessarbeid med kommuneplanens 
samfunnsdel og planstrategi. Innbyggerdialog og medvirkning er sentrale momenter i dette 
planarbeidet.  

2. Følgende plandokumenter utarbeides i forbindelse med samfunnsdel og planstrategi:  

a. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Orkland kommune  

b. Beredskapsplan for Orkland kommune  

c. Overordnet digitaliseringsstrategi og gevinstrealiseringsplan  

d. Oversikt over helsetilstanden i Orkland kommune  

3. Plandokumentene skal være vedtatt av fellesnemnda innen kommunestyrevalget 2019.  

4. Et overordna prinsipp er at helhetlig styring legges til grunn for kommunens virksomhet, 
og at det ikke legges opp til et mer omfattende plansystem enn nødvendig.  

Arbeidet med overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsplan, 
digitaliseringsstrategi og oversikt over helsetilstanden vil startes opp og gå mer eller mindre 
parallelt med arbeidet med samfunnsdelen. 

Formål med planarbeidet 

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for helhetlig planlegging, og skal ta stilling til 
langsiktige utfordringer, mål og strategier for Orklandsamfunnet som helhet og kommunen 
som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede plandokumentet som 
skal ligge til grunn både for arealdelen og øvrig planverk i kommunen. Uten dens 
styringsrammer vil planlegging og vedtak i Orkland kommune kunne stå i fare for å bli 
uoversiktlig, situasjonsbetinget og lite forutsigbart. Det er videre viktig med en tett kopling 
til økonomi- og handlingsplanen, og at strategiene avstemmes med de økonomiske 
realiteter. Planen vil også vurdere hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målsettingene i 
intensjonsavtalen. 

Det er et klart ønske om at Orkland kommune skal ha planer på strategisk, taktisk og 
operativt nivå som er samordnet med samfunnsdelen og hverandre.  Ved å starte med 
kommuneplanens samfunnsdel er det et ønske om å legge grunnlaget for en god, helhetlig 
og samskapende plankultur for nye Orkland kommune. Det legges opp til en prosess med 
vekt på politisk eierskap, samskaping og involvering av innbyggere, lag og foreninger, 
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næringsliv og særinteresser, for å skape et folkelig engasjement i arbeidet med å utvikle 
Orkland kommune i ønsket retning.  

 

Bærekraftig samfunnsutvikling 

 

  

 

En overordnet ramme for arbeidet med samfunnsdelen vil være målet om en bærekraftig 
samfunnsutvikling i Orkland, som reflekterer oppfølgingen av FNs bærekraftmål. De fleste av 
bærekraftmåla har relevans, og vi stiller oss spørsmålet: Hva betyr bærekraftmåla for oss, 
hvordan kan Orkland bidra? Hvordan handler vi lokalt utfra en forståelse av at det er et 
gjensidig avhengighetsforhold mellom økonomisk bærekraft, miljømessig bærekraft og 
sosiale forhold? De fleste av målene er relevante for helsa og livskvaliteten for befolkningen i 
Orkland. 

 

 

 

 

 

Bærekraftig 
samfunnsutvikling
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Figuren (kilde: Asker kommune) viser hvordan en kan trekke ned de globale bærekraftsmåla 
til lokal handling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den øverste trekanten viser at en 
starter bredt, for å snevre inn 
arbeidet, fra det globale til det lokale 
perspektivet.

Den nederste trekanten viser 
hierarkiet av de lokale planene våre, 
der tiltakene blir nedfelt, for så å bli 
gjennomført.
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 «Samskaping» 

Prinsippa for “kommune 3.0” slik som vist i figuren under skal ligge til grunn for bygginga av Orkland 
kommune. Sammen bygger vi Orkland! 

 

 

Behov for utredninger 
Kommunene som går inn i Orkland har kommuneplaner med ulik alder, oppbygging og prioriteringer. 
Strategisk næringsplan for Orkdalsregionen og intensjonsavtalen for sammenslåingen er felles for 
kommunen. Fellesnemnda har bestilt: 
 - Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for Orkland kommune  
 - Beredskapsplan for Orkland kommune  
 - Overordnet digitaliseringsstrategi og gevinstrealiseringsplan  
 - Oversikt over helsetilstanden i Orkland kommune  

Oppdateringer/sammenstilling av statistikk og prognoser vil være en del av grunnlagsarbeidet med 
samfunnsdelen. Noe av dette foreligger i økonomi- og handlingsplanen for Orkland som ble vedtatt 
av fellesnemnda, og lagt til grunn for kommunestyrenes budsjettbehandling i desember 2018. 

 

Planstrategi 

Alle kommuner skal innen ett år etter konstituering fastsette planstrategi for kommunen. 
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. For Orkland er det gjort et valg om at arbeidet med 
Samfunnsdelen har første prioritet. Arbeidet med planstrategien vil innlemmes i arbeidet med 
samfunnsdelen. Planstrategien skal fastsettes samtidig med vedtak av samfunnsdel. 



  

 Behandla av fellesnemnda for Orkland 7. mars 2019 
 
 

Side 6 av 9

Utvikling av kommunens plansystem 

Som en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi har nye Orkland 
kommune nå en unik mulighet til å starte helt på nytt og vektlegge plan som aktivt 
politisk/administrativt ledelsesverktøy, b.la. gjennom realistiske planer, bedre koblinger mellom 
planer og økonomi og gjennom strukturering, forenkling og færre planer. 
 

 

Strategisk
12 år

Samfunnsdelen
Arealdelen Taktisk

1-4 år
Organisering

Øk./ handl.del
Operativ

1 år
Virksomhetsplaner

Enhetsplaner

Perioderapport/ årsmelding/evaluering
Tall og fortelling!

Planstrategi

 
Det vurderes flere ulike tilnærminger i arbeidet med å utvikle plansystemet: 

 Kommuneplanens samfunnsdel synkroniseres med kommunal planstrategi 
 Et felles kunnskapsgrunnlag for kommunens plan- og utviklingsarbeid 
 Kunnskapsgrunnlaget (mulighets- og utfordringsdokument for kommunen som samfunn og 

som organisasjon) legges til grunn for all planlegging i kommunen, og kan suppleres ved ulike 
former for sektorplaner/temaplaner. Kunnskapsgrunnlaget justeres hvert år i forbindelse 
med rullering av kommuneplanens handlingsdel/økonomiplan og årsmeldinger. 

 Realistisk planlegging gjennom tettere kobling mellom plan og økonomi 
Det legges opp til realistisk planlegging gjennom en tett kobling mellom kunnskapsgrunnlag, 
kommuneplanens samfunnsdel, sektorplaner og kommuneplanens handlingsdel/ 
økonomiplan, budsjett og årsmeldinger. Det skal være en tydelig tråd mellom de ulike 
planene/plannivåene. 

 Mål og strategier i samfunnsdelen konkretiseres gjennom tiltak og prioriteringer i en 4-årig 
handlingsdel som utarbeides som en del av kommuneplanprosessen.  I 2018 ble det utført et 
felles arbeid blant de fire kommunene for å fremme handlingsplan for Orkland. Dette 
arbeidet var nyttig og vil nå videreføres.  Økonomiplanen inngår som en del av 
kommuneplanens handlingsdel og rulleres årlig jfr. kommunelovens bestemmelser. I 
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kommuneplanens handlingsdel/økonomiplan konkretiseres det hvordan kommuneplanens 
mål og strategier gjennom tiltak, prioriteringer og ressurser skal følges opp de påfølgende år, 
innenfor kommunens økonomiske rammer. Gjennom perioderapporter og årsmeldingen 
vurderes det om utviklingen går i ønsket retning. 

 Forenkling gjennom å vurdere behovet for egne planer kontra delstrategier. 
Det skal vurderes om- og ev. hvilke temaer det skal utarbeides sektorplaner for, og om disse 
skal ha status som kommunedelplaner etter bestemmelsene i plan og bygningsloven. 
Klima- og miljø, helse, folkehelse, oppvekst, samferdsel, kulturminner og næring er eksempel 
på temaer som vurderes. Skal slike tema ha egne kommunedelplaner, eller vil samfunnsdelen 
gi tydelige nok signaler for ønsket utvikling og danne utgangspunkt for tema-/ fagplaner? 
Alternativt kan en utvikle egne delstrategier for valgte tema som næring, og strategiene vil 
da kunne følges opp med mer konkrete fag- og temaplaner. 

 Fokus på å utvikle plankulturen i den nye kommunen. 
Som en del av arbeidet med å utvikle kommunens plansystem som politisk/administrativt 
ledelsesverktøy satses det målretta med å utvikle plankulturen i kommunen med vekt på 
plan som et aktivt og levende arbeidsredskap, som legger føringer på arbeidet med å 
videreutvikle kommunen som samfunn og som organisasjon.     
 

Organisering av planarbeidet 

Arbeidsutvalget for fellesnemnda er styringsgruppe for planarbeidet inntil det nye kommunestyret 
og formannskapet er på plass.  

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel inngår som del av studiet “Prosessledelse og 
prosjektdesign våren 2019. Ca 30 medarbeidere i Orkland deltar. Prosjektgruppe samfunn har 
ansvaret for det administrative arbeidet med samfunnsplanprosessen. Gruppa ledes av ass. 
rådmann/  kommunalsjef for samfunn Orkland, Petter Lindseth. Øvrige deltakere er: 

Ingvill Kvernmo, prosjektleder for Orkland, rådmann i Orkland 
Atle Wormdal, miljø/klima  
Steinar Larsen, kommunikasjon  
Olav Dombu, kommunikasjon  
Johanne Opheim, folkehelse  
Lena Marie Hansen, tillitsvalgt Delta 
Kristin Gjersvoll Wangen, kommunalsjef for helse og mestring i Orkland 
Ingvill Kanestrøm, plan 
Ingrid Voll, plan 

I tillegg er det definert fire områder med prosjektgrupper:  

1. Nivellering av tjenestenivå, økonomi- og handlingsplanen – «Solid styring i Orkland» 
2. Bedre tverrfaglig innsats – oppvekst, helse og mestring 
3. Arbeidsgiverpolitikk for Orkland – «Best i møter med mennesker» 
4. Digitalisering – hvordan bruke teknologi for å få bedre tjenester 
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Politisk forankring/vedtaksorgan i 2019 vil fram til oktober være Fellesnemnda og arbeidsutvalget 
(AU) for Orkland. Det nye kommunestyret for Orkland skal vedta kommuneplanens samfunnsdel i 
2020. Politisk involvering/forankring vil være en prioritert oppgave under planarbeidet. 

 

Medvirkning 

For å skape en god samfunnsdel er det nødvendig med brede medvirkningsprosesser. Vi vil bruke 
ulike former for medvirkning underveis i prosessen for å sikre at planen gir uttrykk for både innspill 
og behov fra ulike interessenter i befolkningen, for eksempel næringsliv.  

Etter en interessentanalyse vil det bli ulike former for medvirkning underveis i prosessen: 

 Oppsøkende virksomhet til eksisterende arenaer 
 Gjestebud med inviterte målgrupper 
 Innbyggerundersøkelse 
 Dialogmøter 
 Åpne møter 
 En egen kommunikasjonsstrategi for kommuneplanprosessen 

Det legges opp til interaktive møter med bruk av digitale verktøy som gir innspill umiddelbart fra 
deltakerne, og innspillene blir lagret og tatt med videre i prosessen.  
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Framdriftsplan 

Aktivitet Ansvarlig Tid 
Dialogmøter: 
Idrettsråd 
Reiseliv/mat 
Kulturdialog 
Næringsforening 
Landbruk 
Barn/unge 
Listen er ikke uttømmende 

Prosjektgruppe samfunn  
08.01.19, og flere møtepunkt 
04.02.19, og flere møtepunkt 
04.03.19 
Ikke fastsatt  
Ikke fastsatt  
Ikke fastsatt 

Innbyggerundersøkelse (-r) Prosjektgruppe samfunn Våren 2019 
Intern medvirkning/egne 
ansatte og politikere: 
Alle godfotsamlinger 
(sektorvise samlinger for alle 
ansatte) 
Felles kommunestyresamling 
med tema demokrati og 
samhandling. De kommunale 
rådene inviteres også. 
Tillitsvalgteforum Orkland 

Prosjektleder for Orkland, 
ledergruppen Orkland 

 
 
Vinter 2019 
 
 
Vår 2019 

Første gangs behandling av 
planprogram 

Prosjektleder 
Orkland/fellesnemnda 

07.03.19 

Høring/offentlig ettersyn  Mars/april 
Fastsetting av planprogram Fellesnemnda 23.05.19 
Planarbeid kommuneplanens 
samfunnsdel, første utkast 
drøftes i august/september 

Prosjektgruppe Vår/sommer/høst 2019 

Første utkast drøftes  Prosjektgruppe/fellesnemnd/AU September 
Ferdigstilling av planforslag Prosjektgruppe/kommunestyret Oktober 
Første gangs behandling av 
planforslag og planstrategi for 
Orkland 

Rådmann/kommunestyret Uke 44 

Høring/offentlig ettersyn  Minimum 6 uker 
Vedtak av kommuneplanens 
samfunnsdel og fastsetting av 
Orklands planstrategi for første 
4-årsperiode 

Rådmann/kommunestyret Februar 2020 

Etter vedtak: 
Samfunnsdelen brukes som 
utviklingsverktøy og har stor 
legitimitet 

Alle 2020 -> 

 


