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1 Innledning – plansystemet  
Alle kommuner skal utarbeide en planstrategi i løpet av det første året i hver ny 
kommunevalgperiode. Dette er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10-1.  
 
Planstrategiens funksjon er å ivareta kommunestyrenes lederskap i samfunnsplanleggingen ved å gi 
retning for bærekraftig samfunnsutvikling og ramme inn kommunale planprosesser 
 
Kommunal planstrategi for nye Hustadvika kommune 2018-2020 er et planleggingsverktøy i 
prosjektperioden og sammenslåingsprosessen for Eide og Fræna. Planstrategien skal legge til rette 
for oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for nye Hustadvika kommune 2020-
2032. 
 
I den signerte intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna står det: «En ny kommuneplanprosess 
(samfunns- og arealplan) må settes i gang tidlig i den nye kommunen. Denne vil danne grunnlaget for 
framtidig tjenestestruktur, og sikre høring og involvering av innbyggere og andre aktører». 
 
Alle kommuner og fylkeskommuner mottok 29.04.2016 brev fra statsråd Jan Tore Sanner i Det 
Kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet hvor statsråden gir råd om hvordan 
kommunene kan håndtere kommunal planstrategi og forholdet til kommunereformen: 
 

«For kommuner som gjør vedtak om sammenslåing innen 30. juni 2016, og som skal kunne 
tre i kraft senest fra 1. januar 2020, vil det være nyttig å drøfte planstrategiarbeidet mellom 
de kommunene som kan være aktuelle for sammenslåing. Kommunene bør samkjøre 
prosessene der det er naturlig, og åpne for å dele informasjon med sine nabokommuner. Et 
felles utfordringsdokument kan tas inn i den enkelte kommunes planstrategi». 

 
Fellesnemda til nye Hustadvika kommune ønsker en kommunal planstrategi vedtatt på nyåret i 2018. 
Den foreliggende planstrategien dekker perioden 2018 – 2020, og beskriver den nye kommunens 
planbehov i prosjektperioden frem mot sammenslåing og konstituering av nytt kommunestyre for 
Hustadvika kommune i 2020.  
 
Innen ett år etter konstituering av det nye kommunestyret vil det være nødvendig å utarbeide og 
vedta ny planstrategi for perioden 2020 – 2023. Planstrategien for 2020-2023 vil vise en detaljert 
oversikt over kommuneplaner, kommunedelplaner, sektor- og temaplaner som bør utarbeides i den 
nye kommunen den første valgperioden. 
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1.1 Kommunal planstrategi 
Kommunal planstrategi er like godt egnet for store som små kommuner. 
Planstrategi kobler planleggingen til valgperiodene og politisk styring. 
Planstrategien legger til rette for at planleggingen er tilpasset behovet. 
 
Planstrategien er et verktøy for politisk styring. Utdrag fra Ot. Prp. nr. 32 
(2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plandelen): 
 

«Forslaget om lovfestet planstrategi inviterer i større grad enn i 
dagens lov til at den enkelte kommune kan tilpasse planbehovet 
etter situasjonen, slik at plankvaliteten kan tilpasses lokale 
forhold» 

 
«Hensikten er å styrke kommuneplanleggingen som politisk 
styringsverktøy, sikre oppdatering av planene og avklare 
sektorenes planbehov» 
 

1.2. Plansystemet illustrert 

  
 
 
Figur 1: Plansystemet. Kilde: Veileder kommunal planstrategi, Miljøverndepartementet 
2011 

 
Oversikten i figur 1 illustrerer det kommunale plansystemet, der 
sammenhengen mellom den fireårige rulleringen av kommunal 
planstrategi og den årlige rulleringen av handlingsdel med økonomiplan, 
årsbudsjett, årsrapport, regnskap og tertialrapporter vises.  
 
 
 
 
 
 

Kort om kommunal 
planstrategi § 10 i 
Plan- og 
bygningsloven (pbl) 

Kommunal planstrategi 
skal ta for seg kommunens 
situasjon og utfordringer 
 
Kommunal planstrategi 
skal legge til grunn nye 
nasjonale og regionale 
føringer 
 
Kommunal planstrategi 
skal svare på spørsmålet 
om kommuneplanen skal 
revideres helt eller delvis 
 
Kommunal planstrategi 
skal svare ut spørsmål om 
andre prioriterte 
planoppgaver i 
kommunestyreperioden  
 
Kommunal planstrategi 
skal innhente synspunkter 
fra statlige organer og 
nabokommuner 
 
Kommunal planstrategi 
skal gjøres kjent i 30 dager  
 
Kommunal planstrategi 
skal vedtas innen et år 
etter kommunestyrets 
konstituering 
 
Kommunestyret kan ved 
behov endre og revidere 
planstrategien når som 
helst i valgperioden 
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2 Forventninger til kommunenes samfunnsplanlegging 
2.1 Internasjonale forventninger 
FN har utviklet 17 bærekraftsmål som skal fungere retningsgivende for land, næringsliv og 
sivilsamfunn.  

 

Figur 2: FN sine bærekraftsmål. Kilde: www.fn.no 

Målene er forankret i en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål gjelder for alle land i verden – også de rike. Dette 
betyr at bærekraftsmålene vil ha innvirkning på norsk politikk.   
 
FNs verdenskommisjon for miljø og utvikling sin rapport Vår felles framtid (1987) definerer begrepet 
bærekraftig utvikling slik: 
 

«Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende 
generasjoner skal få dekket sine behov». 

 

2.2 Nasjonale forventninger 
2.2.1 Plan- og bygningsloven 
I Plan- og bygningslovens formålsparagraf (§ 1-1) står følgende: 

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige 
generasjoner. Samfunnsplanlegging både på regionalt og kommunalt nivå er det konkrete 
verktøyet for å sikre dette».  

 
Videre står det i Pbl § 6-1 at Kongen hvert fjerde år skal utarbeide et dokument med nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging.  
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Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2015.  
 
I dette dokumentet er det pekt 
på hvilke hensyn fylkeskommunene og 
kommunene bør legge vekt på for å få 
gjennomført 
nasjonal politikk. 
 
I forventningsdokumentet er det tre 
hovedtema: 

 Gode og effektive planprosesser 

 Bærekraftig areal – og samfunnsutvikling 

 Attraktive og klimavennlige by – og 
tettstedsområder 
 
 

Figur 3: Forsiden av Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015) 
 

2.2.2 Kommuneloven og folkehelseloven 
Kommuneloven (Lov om kommuner og fylkeskommuner) § 5 pålegger kommunene å planlegge ut 
ifra en realistisk vurdering av den forventede utvikling i kommunen, og av de økonomiske ressurser 
som står til rådighet, slik dette fremgår av økonomiplanen.  
 
Folkehelseloven (Lov om folkehelsearbeid) § 4, 5 og 6 pålegger kommunen å fremme befolkningens 
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk 
sykdom gjennom et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Kommunene skal benytte 
dette som grunnlag for arbeidet med kommunal planstrategi, planprogram, kommuneplanens 
samfunnsdel, arealdel og sektor- og temaplaner. 
 

2.3 Regionale forventninger 
Kravet om utarbeidelse av regional planstrategi er hjemlet i PBL § 7-1: 
Regional planmyndighet skal minst en gang i hver valgperiode, og senest ett år etter konstituering, 
utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og 
institusjoner som blir berørt av planarbeidet. 
 
Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige 
utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal tas opp 
gjennom videre regional planlegging. 
 
Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte planoppgavene 
skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet.  
 
Fylkestinget vedtok den 11.april 2016 Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2016-2020. I 
dokumentet ble det gjort rede for hvilke utfordringer og muligheter som er viktigst for Møre og 
Romsdal i årene framover.   
 
I Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2016-2020 er det tatt utgangspunkt i følgende 
målsettinger: 
• Gode og inkluderende lokalsamfunn og byer 
• Godt og bredt kultur- og fritidstilbud 



7 
 

• God og tilstrekkelig kompetanse 
• God konkurransekraft og nyskaping 
• Gode og samfunnsutviklende samferdselsløsninger 
• Gode oppvekst- og levekår 
• God miljømessig bærekraft 
 
Det vil være naturlig i utvelgelsen av satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika 
kommune å ta hensyn til de regionale satsingsområdene. 
 

2.4 Lokale forventninger 
Fræna kommune og Eide kommune vedtok i juni 2016 å slå seg sammen, og vil fra 1.1.2020 danne 
Hustadvika kommune. 
 
Hovedmålsettingene for den nye kommunen er nedfelt i en framforhandlet intensjonsavtale datert 
24. mai 2016. 
 
Fra intensjonsavtalen:  
 

«En ny kommuneplanprosess (samfunns- og arealplan) må settes i gang tidlig i den nye 
kommunen. Denne vil danne grunnlaget for framtidig tjenestestruktur, og sikre høring og 
involvering av innbyggere og andre aktører». 

 

3 På vei mot en ny kommune – Hustadvika 
Den nye kommunen vil til sammen ha om lag 13250 innbyggere og et samlet areal på 519 km2. Målt 
etter dagens kommunestruktur blir den nye kommunen den fjerde største kommunen i Møre og 
Romsdal målt etter folketall. 
 

3.1 Planstatus i Eide kommune og Fræna kommune 
Fræna kommune og Eide kommune har ikke utformet en felles planstrategi for den gjeldende 
kommunestyreperioden. Fellesnemnda har nå startet en felles prosess for å utarbeide en 
planstrategi for den nye kommunen. Dette vil legge grunnlaget for et felles plansystem når ny 
kommune trer i kraft i 2020.  
 
Eide kommune og Fræna kommune sine samfunnsdeler av kommuneplanen er av noe eldre dato, fra 
2005. Kommuneplanens arealdel i Eide er fra 2005 og den i Fræna er fra 2014. 
 
Når det gjelder øvrig planverk i kommunene, eksisterer det i dag er rekke sektor- og fagplaner, i 
tillegg til areal- og reguleringsplaner. Det bør være et langsiktig mål å redusere antall planer når en 
skal bygge ny planstruktur for en ny kommune. 
 

3.2 Intensjonsavtalen – visjon, hovedmål og delmål 
 

3.2.1 Visjon for den nye kommunen – fra intensjonsavtalen: 
 

«Hustadvika - pågangsmot på kysten - ressurser på land og hav!» 
«En fremtidsrettet kommune for bosetning med vekt på det gode liv!» 
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3.2.2 Sentrale målsetninger 
Regjeringen har fremhold følgende målsetninger for de 4 hovedmålene for kommunereformen 
(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2013-2014): 
 
•Gode og likeverdige tjenester 
•Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
•Bærekraftige og robuste kommuner 
•Styrket lokaldemokrati 
 

3.2.3 Konkrete målsettinger for den nye kommunen – fra intensjonsavtalen 
 
Gode og likeverdige tjenester: 
•Bærekraftig økonomi  
•Desentraliserte tilbud innenfor basistjenestene 
•Sterkere fagmiljø, bedre ressursutnyttelse og rettsikkerhet for innbyggerne 
•Kvalitet i skole og barnehage gjennom enhetlig utvikling og samarbeid.  
•God helse for innbyggerne 
•Omsorg med fokus på livskvalitet og mulighet for å bo lengst mulig i eget hjem  
•Styrket ungdomsarbeid gjennom medvirkning og forebyggende arbeid  
 
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling: 
•Vokser for regionen - Hustadvika kommune skal være en foretrukket kommune for bosetting i hele 
regionen.  
•Sikre attraktive boligtomter i hele kommunen 
•Den nye kommunen skal bidra til økt samarbeid mellom Nordmøre og Romsdal  
•Aktive og deltakende innbyggere gjennom frivilligheten  
•Bedre ressursutnyttelse og større fagmiljø innen samfunnsplanlegging 
•Legge til rette for et variert og sterkt næringsliv 
•Større mulighet til å ta posisjoner for regional påvirkning 
•Legge til rette for bedre kollektivtransport 
•Sammenhengende gang- og sykkelveg gjennom hele kommunen 
•Satse på et rikt kulturliv gjennom blant annet kulturskole og frivillighet  
 
Bærekraftig og sterk kommune 
•Videreføre en effektiv administrasjon for å unngå økt byråkratisering 
•Bredt og variert næringsliv 
•Større fagmiljø for arealplanlegging 
•Bærekraftig ressursutnyttelse på land og hav 
•Den nye kommunen har som mål å øke matproduksjonen med 1 % årlig 
•Utvikle en sterk reiselivskommune regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  
•Møte klimautfordringer gjennom satsing på miljøtiltak, og bidra til å innfri nasjonale og 
internasjonale mål 
 
Styrket lokaldemokrati 
•Velutviklet trepartssamarbeid (politikere, ledelse og tillitsvalgte) 
•Styrke lokaldemokratiet gjennom innbyggermedvirkning 
•Påvirke fylkeskommunale beslutninger - ta posisjoner!  
•Representasjon av alle politiske parti 
•Kommunestyret skal representere hele kommunen 
•Målet er å ha direkte styring over tjenesteproduksjon i egenregi og å delta i så få interkommunale 
samarbeid som mulig 



9 
 

3.2.4 Tjenestetilbud 
I følge intensjonsavtalen skal den nye kommunen ha et godt tjenestetilbud og forsvarlig forvaltning 
skal sikre innbyggernes behov og rettigheter. Kommunen skal ha effektive og gode IKT-løsninger. Ved 
sammenslåingtidspunktet skal begge kommunene være i økonomisk balanse. Kommuneøkonomien 
må dimensjoneres for å gi likeverdige tjenester i hele den nye kommunen.  
 
Når det gjelder tjenestestrukturen skal den nye kommunen bygges med et sterkt senter og 
livskraftige lokalsamfunn tuftet på lokal identitet. Det skal være en god arbeidsdeling med 
kommunale kompetansearbeidsplasser i Eide og Elnesvågen. Innbyggerne skal sikres et godt 
tjenestetilbud i alle deler av kommunen. Effektiv drift skal sikre god tjenesteproduksjon. Innbyggerne 
skal oppleve nærhet til de tjenestene de bruker regelmessig.   
 
Kommunen skal organiseres etter nærhets- og funksjonsdelingsprinsippet. Basistjenestene (skoler og 
andre opplæringstilbud, barnehager, omsorgsboliger, hjemmetjeneste, legekontor, helsestasjon, 
sykehjem, kulturtjenester, bibliotek) skal være desentraliserte. Se vedlegg 1 om funksjonsfordeling.  
 

3.2.5 Samfunnsutvikling 
I følge intensjonsavtalen skal det skapes grunnlag for en livskraftig kommune gjennom å:  

- fremme god infrastruktur og næringsutvikling 
- være en brobygger mellom Nordmøre og Romsdal 
- ta en sterkere posisjon i fylket 
- ha nasjonal relevans på utvalgte områder 
- gi kommunen økt kraft i utvikling, optimisme og attraktivitet som bo- og arbeidssted 
- sikre god tilretteleggelse gjennom egne planprosesser og bred involvering fra innbyggere, lag og 
organisasjoner, folkevalgte, kommuneadministrasjon og høringsinstanser. 
 
Intensjonsavtalen sier videre at den nye kommunen skal jobbe for å utvikle og realisere 
samferdselsløsninger (veger og busstilbud) som binder kommunen sammen.  
Landbruksnæringen er svært viktig for kommunen. Utviklingen går mot færre, men større 
bruksenheter som opprettholder en samlet sett stor produksjon av mat. Dette er en utvikling som 
kan gi vekst og rekruttering i næringen. Det er et mål for den nye kommunen å opprettholde og 
videreutvikle høy kompetanse innenfor landbruk, skogbruk og jordvern.  
  
Identitetsbygging, kultur- og trivselstiltak skal være et satsingsområde for den nye kommunen. En 
styrket kulturavdeling er sentralt i dette arbeidet. Tilrettelagt friluftsliv, bredde i idrettstilbud, 
mulighet for å synge i kor, spille i korps, gå på bibliotek og kulturskole, samt oppleve kultur av høy 
kvalitet i skolen skal være en viktig del av tilbudet til innbyggerne. Styrking av det forebyggende 
arbeidet blant ungdom er også en viktig del av dette. Den nye kommunen vil ha flere ulike arenaer og 
møteplasser for ungdommen. Den nye kommunen skal fortsette å stimulere til økt frivillig innsats.  
Gjennom disse satsingene vil vi bli den foretrukne bo-kommunen, og på den måte bidra til å sikre 
rekruttering av fagkompetanse til hele kommunens virksomhetsområde i fremtiden. 
 

3.2.6 Næringsutvikling 
I følge intensjonsavtalen har kommunen en viktig rolle i å legge til rette for verdiskapingen. Dette må 
skje i nært partnerskap med næringslivet. Næringslivet bør trekkes inn som en aktiv medspiller i 
planarbeidet i kommunen. På denne måten kan næringsliv og kommunen sammen legge opp 
langsiktige utviklingsstrategier som grunnlag for verdiskaping, bosetting og velferd. Kommuneplanen 
og strategisk næringsplan kan være gode arenaer for utvikling av partnerskap.  
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4 Utfordringer i den nye kommunen 
Her følger noen av de utfordringer den nye kommunen må ta tak i (i tabellform): 
 

Utfordring Den nye kommunen skal: 

Stagnasjon i 

befolkningsutviklingen 

Opprettholde 

fødselsoverskuddet 

 

Skape vekst og utvikling i hele kommunen 

Utnytte styrkene i alle deler av kommunen til felles beste 

Skape gode og attraktive bo- og oppvekstmiljøer i hele kommunen, og 

legge spesielt til rette for økt bosetting av unge i kommunen 

Nedgang i 

arbeidsplassdekningen 

 

Utviklingen av store 

virksomheter i kommunen 

Legge til rette for å skape flere arbeidsplasser ved å være en attraktiv 

kommune for et aktivt og lønnsomt næringsliv 

Skape en kultur for gründerskap og innovasjon 

Bidra aktivt til fortsatt utvikling av kystnæringene og andre lokale 

ressurser 

Arbeide for etablering av statlige arbeidsplasser i kommunen 

Manglende og til dels 

dårlig infrastruktur i deler 

av kommunen 

Sikre god infrastruktur, herunder vei og fiber i hele kommunen 

Utvikle et godt kollektivtilbud som knytter sammen hele kommunen 

Sosial ulikhet og 

barnefattigdom 

Psykisk helse 

Rus og alkohol 

Skoletrivsel og frafall 

Videreutvikle både det frivillige og profesjonelle kulturlivet 

Stimulere og anerkjenne betydningen av frivilligheten i lag og 

organisasjoner 

Utvikle en kommune preget av toleranse og inkludering  

Få flere ungdommer til å fullføre VGS 

Legge til rette for flere lærlingeplasser 

Flere areal- og 
reguleringsplaner av ulik 
dato i kommunene 

Sikre samordnet, effektiv og bærekraftig arealutnyttelse 

Deltakelse 

Trekke til seg tilreisende 

Videreutvikle opplevelsesbaserte aktivitetstilbud for egne innbyggere og 

som et attraktivt reisemål for turister 

Utnytte fordelene med nasjonal turistveg – Atlanterhavsvegen, gjennom 

den nye kommunen 

Sentralisering og 

regionalisering  

Hustadvika vil vokse for Molde-regionen 

Elnesvågen skal være et attraktivt kommunesenter 

Hvordan samordne seg og 

imøtekomme klimakrav 

Være offensiv innen klima og miljø med tydelige målsetting  

Hvordan legge til rette for 

alle typer trafikanter 

Arbeide for god trafikksikkerhet 
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5 Behov for en ny kommuneplan – samfunnsdel 
Alle kommuner skal ifølge pbl § 11-1 ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med 
handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, 
interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta 
utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og 
regionale myndigheter til grunn. 
 
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 
påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i 
handlingsdelen. 
 
Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige 
utfordringer knyttet til samfunnsutvikling, og synliggjøre de strategiske valgene kommunen har. 
Spesielt viktig er dette for sentrale samfunnsforhold som generell vekst og utvikling i kommunen, 
bruk av areal, folkehelse, miljø, barn og unge, integrering, samferdsel og næringspolitikk. 
 
For å lykkes med å nå hovedmålene og strategiene må hele kommunesamfunnet slutte opp om den 
samme retningen. Det er ikke bare kommunen som organisasjon og myndighet som skal bidra til 
dette. Også næringsliv, organisasjoner og den enkelte innbygger må engasjere seg. På denne måten 
sikrer en seg et bredt felles eierskap til kommunens visjon, mål og strategier. 
 
Kommuneplanen skal videre synliggjøre utfordringer, mål og strategier for kommunen som 
tjenesteleverandør og organisasjon. 
 

5.1 Plansystemet i nye Hustadvika kommune 
Det er viktig at Hustadvika kommune bygger opp et plansystem som arbeider sammen med 
valgperiodene. Den nye kommuneplanens samfunnsdel vil legge grunnlaget for et slikt plansystem.  
 
Det må legges opp til en klar arbeidsdeling mellom kommuneplanen, tema- og sektorplaner og 
handlingsdel med økonomiplan. En god kobling mellom samfunnsdel og handlingsdel vil gi 
folkevalgte og administrasjon god styring av kommunen. 
 
Det vil være helt nødvendig å ha fokus på kortere planprosesser i fremover, spesielt for 
kommuneplanens samfunnsdel. Korte plandokumenter med tydelige prioriteringer må på plass. Det 
er her kommunestyret har mulighet til prioritere sine satsinger for valgperioden, og så gjennom 
økonomiplanen legge til rette for gjennomføring. 
 
Det må legges vekt på samfunnsdelen i kommuneplanen som et reelt styringsverktøy i et plansystem. 
Den skal være aktuell for det sittende kommunestyret, så derfor bør den utarbeides tidlig i 
valgperioden.  
 
Kommuneplanen må ha en visjon som skal vise kommunens identitet og vilje til utvikling.  Den må 
være tydelig på satsingsområder og hovedprioriteringer i valgperioden, men ikke komme med tiltak. 
Tiltak skal komme i økonomiplanen – så en god kobling til handlingsdelen er helt sentralt.  
 
Utfordringer og strategiske valg vil bli behandlet og bearbeidet videre underveis i selve 
planprosessen i 2018 og 2019 frem til en vedtatt kommuneplans samfunnsdel.  
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Figur 5: Illustrasjon av forholdet mellom planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel/arealdel og handlingsdelen med 

økonomiplan 

Planrelaterte styringsdokumenter må ha riktig funksjon i plansystemet, dette er viktig å få plass i 
Hustadvika kommune.  
 

5.2 Folkehelseoversikt 
Folkehelseprofilene fra begge kommunene må ligge til grunn for utarbeidelsen av samfunnsdelen av 
kommuneplanen. Disse vil peke på utfordringer kommunen må ta tak i.  
 

5.3 Involvering og medvirkning 
I det videre planarbeidet der samfunnsdelen av kommuneplanen skal utformes, skal 
fagområdene/sektorene i begge kommuner involveres, samt innbyggere, kulturliv, 
næringsliv/reiseliv, frivilligheten, barn og unge, seniorer, politikere og andre berørte parter i begge 
kommuner medvirke. 
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6 Vedlegg 
Eide kommune sin kommunale planstrategi 2016-2019 - oversikt planbehov 
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Fræna kommune sin kommunale planstrategi 2016-2019 - oversikt planbehov 

 
Prioritering av planoppgaver 2016-2019 
Oversikten viser et forslag på hvilke planer som bør prioriteresi i kommunal regi i planperioden: 

Kommuneplaner: 2016 2017 2018 2019 Merknad: 

Samfunnsdelen av kommuneplanen  2017   Vedtatt i 2005 

Arealdelen av kommuneplanen     Vedtatt 2014, revisjon i 2020 

 

Øvrige planarbeid: 

Beredskapsplan     Oppdateres og revideres årlig 

Risiko- og sårbarhetsanalyse    2019 Vedtatt i 2015, rev. hvert 4. år 

Kommunedelplan for landbruk  2017   Vedtatt i 2004 

Energi- og klimaplan   2018  Vedtatt i 2012, fagplan 

Strategisk næringsplan   2018  Vedtatt i 2010, kommunedelplan 

Barne- og ungdomsplan  2017   Ny, kommunedelplan 

 

Arealdisponering og infrastruktur: 

Kommunedelplan for fritidsboliger  2017   Ny 

Boligbyggeprogram 2016    Rulleres hvert 4. år 

Trafikktryggingsplan   2018  Vedtatt i 2014 

Hovedplan for vann   2017   Vedtatt i 2012, fagplan 

Hovedplan for avløp   2018  Ny, fagplan 

Oppdatering av bestemmelser    2017   Arealplaner (kom.- og , reg.) 

Tettstedsprogram  2017   Ny 

 

Oppvekst/kultur: 

Barnehageplan  2017   Ny 

Kvalitets- og strategiplan for Frænaskolen 2016    Ny 

Kommunedelplan for kulturminne 2016    Planprogram vedtatt 

Sektorplan for idrett- og friluftsliv  2017   Vedtatt i 2013 

Kommunedelplan for kultur    2019 Ny 

Frivilligmelding  2017   Vedtatt i 2013 

 

Helse- og omsorg: 

PROF-planens handlingsdel 2016    Vedtatt 2013, rullering 

Boligsosial handlingsplan 2016    Vedtatt i 2006 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2016    Ny, fagplan 

Rus- og alkoholpolitisk handlingsplan     Vedtatt i 2016, rullering i 2020 

 

Andre planer/oversikt/kartlegging: 

Økonomiplan med handlingsdel     Årlig 

Kompetanseplan 2016    Ny, fagplan 

Folkehelseoversikt     Årlig 

Lokal energiutredning  2017   Utarbeides ved behov 

Kartlegging av funksjonell strandsone 2016    Ny, kartlegging 

Barnetråkk  2017   Ny, kartlegging 

Forvaltningsplan - vilt    2019 Ny, sammen med Eide  

Forvaltningsplan - vassdrag   2018  Ny 

Tilstandsrapport kommunale bygg     Ny, årlig 

Branntilsyn – oppfølgingsrapport     Ny, årlig 

Arkivplan  2017   Ny, fagplan 

 

i Årstallet viser til oppstart av planprosess 

                                                           


