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Saksgang 
Saknummer Utvalg Møtedato 
8/19 Arbeidsutvalg Orkland 28.02.2019 
6/19 Fellesnemnd Orkland 07.03.2019 

Planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel for Orkland 

 
Vedlegg 
1 Forslag til planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel for Orkland 

Behandling i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019  
 

Avstemming 

Arbeidsutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019 
Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for nye Orkland kommune sendes på høring til 
regionale myndigheter og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. 
 
 
 
 

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 28.02.2019  
 

Avstemming 

Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt. 

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 28.02.2019 
Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for nye Orkland kommune sendes på høring til 
regionale myndigheter og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. 
 
 
 
 
 

Prosjektleders innstilling 
Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for nye Orkland kommune sendes på høring til 
regionale myndigheter og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. 



 

Bakgrunn for saken 
Dette er en oppfølging av fellesnemndas vedtak i sak 9/18: Oppstart av arbeidet med samfunnsdelen i 
kommuneplanen og andre prioriterte planoppgaver. 
 
Plan- og bygningsloven (§4-1) gir regler for oppstart av planarbeid, og at det i denne sammenhengen skjer ved å 
legge et planprogram ut til offentlig høring, med en høringsfrist på minimum seks uker.   
 
Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, tydeliggjøre behovet for spesifikke utredninger/ 
kunnskapsgrunnlag og belyse opplegget for medvirkning i planarbeidet. 

Vurdering 
Kommuneplanens samfunnsdel skal sikre en bedre og mer helhetlig planlegging for en bærekraftig 
samfunnsutvikling.  Dette skal være at strategisk planverktøy for Orkland kommune som lokalsamfunn og som 
organisasjon.   Gjennom arbeidet med å utvikle kommuneplanens samfunnsdel er det viktig å jobbe 
kunnskapsbasert slik at viktige og sentrale utviklingstrekk, muligheter og utfordringer knyttet til 
samfunnsutviklinga, danner grunnlag for de strategiske valg kommunen tar.  Spesielt er dette vesentlig for 
sektorovergripende områder som folkehelse, klima og miljø, barn og unge, integrering, næringspolitikk osv.  
Plandokumentet skal videre synliggjøre utfordringer, overordna mål, visjon og strategier for 
kommuneorganisasjonen. Dette innebærer å gi føringer for de ulike fagområdenes planlegging, gjennomføring av 
tiltak og læring/ evaluering av disse.  
Det vises til utkast til planprogram hvordan dette planarbeidet er tenkt lagt opp. 


