SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Anne-Bjørg Aspheim
21/82

Arkiv: 141

SAKEN AVGJØRES AV: (Formannskapet)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2021 - 2032 - STATUS OG VIDERE
FREMDRIFT
Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.

Vedlegg
Ingen vedlegg
Kortversjon

Formannskapet er politisk styringsgruppe for arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel. Saken oppsummerer status i arbeidet så langt og videre fremdrift.

Bakgrunn
Det vises til F-sak 3/21 om status i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
Kommunestyret fattet i K-sak 6/21 følgende vedtak:
1. Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 vedtas.
2. Høringsinnspill som er relatert til kommuneplan og/eller temaplaner som skal
utarbeides, videreføres til de respektive planprosessene.
3. Tid avsatt til utredningsarbeid og framtidsverksted forlenges med inntil 2 måneder
om nødvendig. Det vil eventuelt medføre at hele planarbeidet blir forlenget
tilsvarende.
4. Kommunestyret ber rådmann starte arbeidet med kommunens langsiktige
strategiske mål med utgangspunkt i FNs vedtatte bærekraftsmål. De strategiske
målene bør tas opp og forankres med innbyggerne, frivillige lag og foreninger og
næringslivet mv

Saksopplysninger
Utvalgenes deltakelse i prosessen har vært drøftet med ordfører og hovedutvalgsledere.
Hovedutvalgene ønsker å bli orientert om fremdrift for å sikre eierskap til prosessen.
Dette gjøres blant annet ved at statusrapportene sendes til hovedutvalgene til
orientering. Det vil da være opp til utvalgslederne å vurdere om det skal gis ytterligere
orientering om prosessen.
Det ble også diskuktert hvordan øvrige utvalg kunne involveres i hovedutvalgenes
diskusjoner.
Det ble videre uttrykt et klart ønske om et felles fysisk fremtidsverksted også for
hovedutvalgene der en i fellesskap kan diskutere samfunnsdelen.
De to fremtidsverkstedene; livskvalitet for alle og vekst og utvikling, avholdes 9. og 11.
mars. Disse arrangeres digitalt og er åpen for alle innbyggere. Deltakerne vil få spørsmål
knyttet til fremtidsbilde, hva som skal til for å oppnå dette og forslag til visjon.
Metodikken vil først bli prøvd i en ledersamling i slutten av februar.
Drøftinger
Det legges opp til at saksframlegg om status i arbeidet også sendes til hovedutvalgene.
Det planlegges for et politisk fremtidsverksted i uke 12, dette er etter de ordinære
fremtidsverkstedene. Det tas forbehold om det er mulig å arrangere dette som et fysisk
møte. Samme metodikk følges i det politiske verkstedet som i de øvrige. På den måten
vil kommunen ha fire ulike vurderinger til mange av de samme spørsmålene.
Oppsummering av fremtidsverkstedene vil skje i formannskapet i april. Formannskapet
gav i forrige møte uttrykk for at visjonen burde drøftes tidligere i prosessen. Visjon blir
tema i april og diskuteres dermed før satsingsområdene.
Arbeidet med de langsiktige strategiske målene, jfr. K-sak 6/21, er ikke startet. Innspill
fra fremtidsverkstedene vil brukes som ett av flere grunnlag for dette arbeidet. Det
legges opp til at satsingsområder diskuteres i formannskapet i senere møter.
Konklusjon
Tilbakemeldinger fra styringsgruppen tas med i det videre arbeidet.
Rådmannen tilrår for øvrig at saken tas til orientering.

