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Innledning 
Kommunal planstrategi er et verktøy for kommunestyret til å drøfte 

og prioritere planoppgaver på overordna nivå i 

kommunestyreperioden (plan- og bygningsloven § 10-1). 

Planstrategien skal vedtas av kommunestyret senest ett år etter at det 

nye kommunestyret er konstituert. Ved behandlingen av 

planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende 

kommuneplan eller deler av denne skal revideres. I tillegg oppfordres 

kommunene til å vurdere øvrig planbehov. 

Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning verken for kommunen 

eller andre. Dette er en arena for å drøfte utviklingstrekk og 

planbehov. Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer 

omfattende enn nødvendig og være tilpasset kommunens situasjon 

og utfordringer. 

Revisjon og rullering av eldre planer, eller utarbeidelse av nye planer 

krever mye ressurser, både med hensyn til bruk av ansatte og 

kostnader knyttet til planprosessen. 

Kommunen skal ta hensyn til nasjonale og regionale føringer i 

arbeidet og innhente synspunkter fra nabokommuner og statlige og 

regionale organer. 

Kommunal planlegging   
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uttalte på 

kommuneplankonferansen 2016 dette om planlegging: 

God kommunal planlegging er en nøkkel til en god utvikling, 

både økonomisk, sosialt og miljømessig. Og den er en nøkkel til 

et samfunn som utvikles nedenfra – med gode løsninger 

tilpasset lokale forhold 

Vi står overfor mange utfordringer for planleggingen framover. 

Utfordringene er både nasjonale, regionale og lokale. Mange 

løsninger krever samarbeid mellom stat, region og kommune, men 

flere kan løses best her i kommunen. 

Sanner trekker frem fire utfordringer som vi sammen må planlegge 

for: 

 Klimaendringer 

 Omstilling i næringslivet 

 Demografiske endringer  

 Boligbehovet 

Definisjoner 
   

Planlegging skal bidra 

til å utvikle et samfunn 

som tar vare på viktige 

felles verdier og 

grunnleggende 

levevilkår for ulike 

grupper innenfor 

rammene av en 

bærekraftig utvikling. I 

planprosessene blir det 

lagt vekt på en åpen 

holdning, innsyn og 

medvirkning. 

Nasjonale 

forventninger til 

regional og kommunal 

planlegging ble vedtatt 

ved kongelig resolusjon 

12. juni 2015. 

Kommunal 

planstrategi er ifølge 

pbl § 10-1 et dokument 

som «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». 

 

Definisjoner 
   

Planlegging skal bidra 



Kommunal planstrategi 2016 -2019 

   

Plansystemet  3 

Plansystemet  
Figur1 gir en oversikt over planer som kan inngå i kommunenes plan- og styringssystem: 

 

Figur 1: Kommunens plan- og styringssystem 

Kommunal planstrategi vurderer kommunene sitt planbehov og vedtas hvert 4.år. 

Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokument og gir langsiktige 

rammer for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og forvaltningen av arealressursene i et 10-

12 års perspektiv. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel, arealdel 

og en handlingsdel. Et viktig prinsipp i plan- og bygningsloven er at det skal være sterke koblinger 

mellom samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanen er førende for mer detaljerte planer og 

budsjetter.  

Kommuneplanens samfunnsdel viser kommunens langsiktige mål og strategier og hvilke utfordringer 

og muligheter vi står overfor. Den viser ønsket utvikling av kommunen som organisasjon og 

samfunn. Samfunnsdelen er grunnlag for sektor- og fagplaner i kommunen. 

Kommuneplanens arealdel omfatter hele kommunen. Den er juridisk bindende og styrer den 

langsiktige arealutviklingen. Arealdelen skal sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå/bygger 

opp under mål og strategier i samfunnsdelen. Arealdelen består av planbeskrivelse, retningslinjer 
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for saksbehandling og plankart med utfyllende bestemmelser. Den er styrende for mer detaljerte 

arealplaner og utbyggingstiltak. 

Kommuneplanens handlingsdel er en plan for gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel, 

kommunedelplaner og eventuelt andre planer. Handlingsdelen skal vise hva kommunen vil 

prioritere de fire neste budsjettårene for å nå kommuneplanens mål. Den er et styringsdokument for 

kommunens løpende virksomhet og gir konkrete prioriteringer for sektorene. Handlingsdelen skal 

revideres årlig. 

Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over 

sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver (Kommuneloven § 44). 

Økonomiplanen skal omfatte minst en 4-års periode, og revideres årlig. 

Årsbudsjett er en bindende plan for kommunens midler og anvendelse av disse i budsjettåret 

(Kommuneloven § 45). Årsbudsjettet skal konkretisere økonomiplanen og gjelder hele kommunens 

virksomhet. Årsbudsjettet er inndelt i en driftsdel og en investeringsdel og revideres årlig. 

Økonomiplanen for Fræna kommune samler både kommuneplanens handlingsdel, 4-årig 

økonomiplan og årsbudsjett i ett og samme dokument.  

Kommunedelplaner kan utarbeides for bestemte områder (areal), tema eller virksomhetsområder 

(fagområder). De skal følge opp utvalgte mål i kommuneplanens samfunnsdel eller konkretisere 

arealbruken for et avgrenset geografisk område. De har samme juridiske status som 

kommuneplanen og det er krav om å lage planprogram etter plan- og bygningslovens bestemmelser.  

Tema- og fagplaner har som fellestrekk at de ikke utarbeides etter plan- og bygningsloven. De 

omhandler tema der det vurderes mer hensiktsmessig at disse fremmes uten omfattende 

prosesskrav etter plan- og bygningslovens bestemmelser (krav om planprogram, handlingsplan, 

offentlig ettersyn etc.). Dette kan være hensiktsmessig der tema, interessegrupper og medaktører er 

klart begrenset og definerte. Temaplaner kan gjerne inneholde både sektorovergripende tema og 

mer detaljert planlegging for hvert fagområde for å følge opp kommuneplanen. 

Reguleringsplan er en arealplan for et avgrenset område. Planen består av et arealkart med 

tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Alle 

forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens 

formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder 

for området. Reguleringsplan kan utformes som områderegulering eller detaljregulering: 

Områderegulering er en kommunal reguleringsplan som brukes der det er krav om slik plan i 

kommuneplanen, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte avklaringer av 

arealbruken. Dette er nyttig når det er behov for å fastsette overordnede strukturer i områder, som 

bygges ut gjennom små, private detaljreguleringer. Områderegulering utarbeides av kommunen. 

Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forsalg til 

områderegulering. 
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Detaljregulering er en detaljert reguleringsplan for et begrenset område, og er ofte knyttet til konkrete 

utbyggingsprosjekter. Både kommunen og private kan utarbeide detaljregulering, men disse 

utarbeides som oftest av private aktører. 

Begreper 
Plan 

Vi bruker begrepet plan når det er behov for politisk vedtak om å endre eller videreføre politikk (mål og 

strategier) eller vedta en ny kurs. En plan bygger på vitenskapelig analysemetode med 

utgangspunkt i et metodisk grunnlag, og det blir truffet beslutninger om framtidig handling. 

Melding, utredning, rapport 

Disse begrepene brukes når kommunen vil analysere, drøfte eller belyse en sak innenfor enkelte 

fagområder som er viktig for utvikling av kommunen, uten at det knyttes til forslag til mål, 

strategier eller tiltak. Dokumentet skal belyse, synliggjøre og avklare ressurser og problemer på en 

systematisk måte. 

Når det er behov for å oppgradere eksiterende planer brukes begrepene rullere eller revidere en plan. 

I hovedtrekk kan forskjellen på dette defineres slik: 

Rullere 

Da blir planen oppdatert i forhold til dagens kunnskap og supplert innenfor eksiterende rammer 

Revidere   

En revisjon vil å se på hele/deler av planen, herunder mål og prioriteringer. 

Kommunal planstrategi som verktøy 
Fræna kommune som organisasjon og samfunn endrer seg, og på mange områder endrer forholdene 

seg fort. Det er ønskelig å kunne revidere planer raskt, og innrette dem mot prioriterte 

satsingsområder. Spesielt når det gjelder oppgaver som ligger utenfor kommunens kjerneoppgaver, 

men som likevel er med på å styre mot en ønsket samfunnsutvikling, er det behov for planer. 

Kommunal planstrategi er et viktig verktøy i arbeidet med å prioritere kommunens samlede 

planbehov i kommunestyreperioden. 

Kommunal planstrategi 2012-2015 var detaljert og ambisiøs. Kommunen sine planer skal gi et bilde 

av utviklingen i samfunnet og fange opp behovet av tjenester i kommunen. Planstrategien for 

perioden 2016-2019 vil i større grad prøve å vise hvilke strategiske planer kommunen må utarbeide i 

perioden for å legge til rette for utvikling av fremtidsrettede tjenester.  

Fræna sitt utfordringsbilde 
Det er flere måter å kartlegge Fræna kommune sine utfordringer. En måte er gjennom statistikk. Alle 

norske kommuner skal hvert år rapportere inn nøkkeltall til KOSTRA, og disse dataene blir 

systematisert og gjort tilgjengelig statistisk.    
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Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommunene, foretatt av Kommunal Rapport på 

basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder, deriblant KOSTRA. Fræna kommune er på 

plass 285 på kommunebarometeret 2016. Dette er en betydelig bedre plassering enn for to år siden 

da vi var på en 405. plass. På sektorer som eldreomsorg og helse skårer kommunen bra, mens 

sektorer som grunnskole, barnehage og kultur skårer svakere. Når det gjelder økonomi har 

kommunen klatret på listen fra 282. plass i 2014 til 114. plass i 2016. Dette skyldes i stor grad 

innføringen av eiendomsskatt, og at kommunens tjenester driftes innenfor gitte budsjettrammer. 

KOSTRA-tallene sier noe om en kommunes ressursbruk innen de ulike tjenesteområdene, men 

mindre om kvaliteten på tjenestene. Hvordan brukerne opplever møtet med kommunen er minst 

like viktig, men mer utfordrende å måle. Undersøkelser som måler brukertilfredshet vil gi viktig 

informasjon om tjenestekvaliteten. 

Demografi 
Befolkningen har økt jevnt siden 1950-tallet. Positivt fødselsoverskudd og tilflytting har økt Fræna 

kommune sin befolkning de fleste år. De årene der det har vært befolkningsnedgang skyldes negativ 

nettoinnflytting, altså at det er flere som flytter fra kommunen enn som flytter til kommunen.  

Se figur under for befolkningsutviklingen etter 1986: 

 

Figur 2: Befolkningsutviklingen i Fræna fra 1986 til 2016. Kilde: SSB 

Befolkningsutvikling i Fræna kommune per 2. kvartal 2016 

Folketallet i Fræna var på 9752 personer per 1. juli 2016. Gjennom første halvår i år økte folketallet 

med 35 personer, eller knappe 0,4 prosent. Det gir en folkevekst i første halvår som er høyere enn i 

samme tid i fjor. I 2015 ble folketallet i Fræna kommune redusert med 70 personer. Økningen i 

folketallet vi nå ser i første halvår 2016 tar igjen noe av nedgangen i fjor. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Folkemengde  

per 1. januar 

9131 9189 9257 9336 9324 9484 9614 9720 9787 9717 

Levendefødte 118 116 123 92 109 110 104 116 117 59 

Døde 92 74 81 80 74 59 68 88 91 31 

Fødselsoverskudd 26 42 42 12 35 51 36 28 26 28 

Innflyttinger 438 382 379 356 513 485 480 479 409 193 

Utflyttinger 400 354 343 378 388 404 410 444 505 186 

Nettoinnflytting 38 28 36 -22 125 81 70 35 -96 7 

Folketilvekst  58 68 79 -12 160 130 106 67 -70 35 

Folketallet - utgangen av 

året/halvåret 

9189 9257 9336 9324 9484 9614 9720 9787 9717 9752 

Tabell 1: Folketallsutviklingen i Fræna kommune siste 10 år, til og med 1. juli 2016. Kilde: SSB 

Folkeveksten kommer av positivt fødselsoverskudd og netto flytting. Fræna kommune har lenge 

hatt stabilt, positivt fødselsoverskudd, men netto innflytting har i flere år vært negativ. 

Befolkningsutvikling i grendene 

Se figur under: 

 

Figur 3: Folketallsutviklingen i grunnkretsene i Fræna kommune. Kilde: SSB og fylkeskommunen 

Det er størst folketallsvekst langs aksen fra Tornes til Malmefjorden, samt Jendem. Veksten i Bud, 

Hustad og Farstad er mer marginal.  
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Framskriving av folketallet 

Tabellen under viser framskriving av folkemengden i Fræna kommune fram til 2040: 

 
2016 2020 2025 2030 2035 2040 

0-1 år 231 229 231 234 234 233 

2-5 år 455 471 482 488 495 494 

6-15 år 1282 1239 1220 1262 1287 1307 

16-22 år 866 880 912 867 875 901 

23-66 år 5433 5471 5513 5602 5668 5689 

67 år og eldre 1450 1674 1912 2143 2328 2513 

Totalt folketall 9717 9964 10270 10596 10887 11137 

Tabell 2: Framskriving av folketall fordelt i ulike aldersgrupper med utgangspunkt i MMMM (middels fruktbarhet, 

levealder, innenlandsk flytting og innvandring). Kilde: SSB  

SSB kom med ny framskriving av folketallet for kommunene sommeren 2016. Tabellen overfor viser  

framskriving fram til 2040. Aldersgruppen 0-1 år er stabil, mens aldersgruppen 2-5 øker noe. 

Aldersgruppene 6-15 og 16-22 øker marginalt fram til 2040. Aldersgruppen 23-66 år øker også noe, 

men ubetydelig i forhold til den økte andel eldre over 67 år. Det er i denne aldersgruppen vi ser den 

største befolkningsveksten. 

Med utgangspunkt i denne framskrivingen ser det ut som vi går inn i den nye kommunen med Eide 

med knappe 10 000 innbyggere. 

Kommunereform   
Fræna kommunestyre vedtok den 13. juni 2016 at Fræna kommune skal danne en ny kommune i 

felleskap med Eide. Likelydende vedtak ble fattet av Eide kommunestyre den 16. juni.  

Fræna kommune og Eide kommune har ikke utformet en felles planstrategi for den gjeldende 

kommunestyreperioden. Fellesnemnda vil tidlig måtte ta tak i planarbeidet for den nye kommunen. 

Dette vil legge grunnlaget for et felles plansystem når ny kommune trer i kraft i 2020. Fræna 

kommunes planverk må både sikres samordnet med hovedlinjene i den nye kommunens planverk, 

samtidig som det skal sikre ønsket utvikling i Fræna i perioden fram til den nye kommunen dannes. 

Folkehelse 
Folkehelseloven stiller krav til kommunen om å drive et kunnskapsbasert og systematisk 

folkehelsearbeid. Denne loven er sammen med helse- og omsorgstjenestelovens 

forebyggingsbestemmelser de rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å 

fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. I dette ligger 

nødvendigheten av å styrke verdier som gir samfunnet som helhet, grupper og enkeltindivider 

muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over liv og levekår. 

Folkehelse defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 

befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som 
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beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller 

indirekte påvirker helsen. Derfor er det viktig å satse videre på lavterskeltilbud som har brede 

nedslagsfelt. 

Folkehelse er et viktig satsingsområde, og 

kommunens evne til langsiktig og målrettet 

arbeid på dette feltet vil være avgjørende. 

Fræna har noen tydelige utfordringsområder, 

på lik linje med andre når det gjelder både 

regionale og nasjonale tendenser. En viktig 

tendens blant unge er blant annet dette med 

økningen av psykiske problemer og lidelser i 

ung alder. Gjennom vår Ungdata-

undersøkelse fra juni 2015, ser vi tydelige 

tendenser der særlig jenter bekrefter disse 

tendensene. Det er en tydelig forskjell 

mellom gutter og jenter på disse tema.  

Figur 4: Påvirkningsfaktorer for helse, Dahlgren og Whiteheads modell fra 1991 

Vi ser også ut fra Folkehelseprofilen for 2016 at kommunen har et lavere utdanningsnivå en 

landsgjennomsnittet, men at vi likevel ikke har en høyere andel familier med lav inntekt. Forskning 

viser at folkehelse ofte avspeiler seg gjennom sosiale ulikheter i helse, og slik er determinanter som 

arbeid, inntekt og utdanning viktige faktorer å passe på. Frafall i videregående skole er gjerne en 

nøkkelfaktor som bør satses jobbes med for at flere skal gjennomføre videregående utdanning. 

Folkehelseloven forplikter kommunen til å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal inngå 

som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi, og kommunene skal fastsette overordnede 

mål og tiltak som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står ovenfor. Kommunen har 

deretter plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å møte utfordringene. Dette arbeidet skal igjen 

være kunnskapsbasert slik at en vet at igangsatte tiltak gir ønsket effekt på de forhold som må 

påvirkes. 

Næringsutvikling 
Fræna kommune har lav arbeidsplassdekning, og mange av innbyggerne i Fræna pendler til Molde 

der de har sitt arbeid. Molde har høy arbeidsplassdekning, og er avhengig av innpendling fra de 

omkringliggende kommunene. Når vi sammenligner veksten i folketallet og veksten i 

sysselsettingen i Fræna kommune, ser vi at folketallsveksten er økende, mens antall arbeidsplasser 

holder seg på samme nivå. Dette øker kommunens avhengighet av Molde. 
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Figur 5: Arbeidsplassdekning i Møre og Romsdal. Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune sin kommunestatistikk (2015) 

 

Figur 6: Årlig vekst i folketallet og sysselsettingen. Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune sin kommunestatistikk (2015) 

Folketallsveksten de siste årene er synkende. Det som gjør bildet mer dramatisk er utviklingen i 

sysselsettingen, og vi ser den sammenfaller med endringen i folketallsveksten.  
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Økonomiske rammer  
Fræna kommune har hatt store økonomiske utfordringer gjennom flere år, og har vært i ROBEK-

registeret i 11 av de 15 årene denne ordningen har eksistert. Når det økonomiske resultatet for 2015 

ble klart, kunne Fylkesmannen melde Fræna kommune ut av ROBEK.  

Et stort investeringsmessig etterslep vil være en betydelig utfordring for kommunen å løse de 

kommende årene. Dette betinger en stram styring av kommuneøkonomien. 

Nasjonale forventninger 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 

12. juni 2015. De nasjonale forventningene har samlet mål, oppgaver og interesser som regjeringen 

forventer at kommunen legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. Kommunen har 

ansvar for å finne helhetlige løsninger, der lokale forhold og lokalpolitiske interesser og hensyn 

ivaretas, sammen med nasjonale og viktige regionale interesser. 

Første del av forventingsdokumentet 

omhandler gode og effektive planprosesser. 

Andre del omhandler planlegging 

for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

generelt. Tredje del omhandler 

planlegging for attraktive og klimavennlige 

by- og tettstedsområder spesielt. 

 

Regionale forventninger 
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 

• God og tilstrekkelig kompetanse 

• God konkurransekraft og nyskaping 

• Gode og samfunnsutviklende samferdselsløsninger 

• Gode oppvekst- og levekår 

• God miljømessig bærekraft 

 

 



Vurdering av kommunens 

planbehov 
Jamfør plan- og bygningsloven § 10-1, 3. ledd, 

skal kommunestyret ta stilling til om 

gjeldende kommuneplan eller deler av denne 

skal revideres.  

Kommuneplanen 
Kommuneplanens samfunnsdel i Fræna 

begynner å dra på åra, og det er utfordrende å 

få plansystemet til å henge godt sammen når 

de langsiktige målene er ganske visjonære og 

lite konkrete. Dette kan veies opp med et godt 

handlingsprogram i den årlige 

økonomiplanen.  

Handlingsprogrammet vil vise hvordan 

fagområdene skal følge opp kommuneplanen 

og er konkretisert med kortsiktige periodemål 

basert på de langsiktige målene i 

kommuneplanen. I tillegg skal 

økonomiplanen vise hvordan kommunen skal 

følge opp planstrategien med endelig 

prioritering av når planoppgavene skal gjøres 

og tildeling av ressurser. 

Kommuneplanens arealdel for Fræna kommune 

ble vedtatt etter ny lov i 2014. Arbeidet med 

arealdelen gikk over mange år før endelig 

vedtak, og nye behov oppstår stadig. 

Kommunestyret må vurdere om deler bør sees 

på nytt i løpet av kommunestyreperioden, 

eller om det er viktigere å prioritere andre 

planoppgaver.  

Øvrige planer 
Som grunnlag for kommunens 

beredskapsplikt skal kommunen gjennomføre 

en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Beredskapsplan og Risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS) ble vedtatt i 2015. Det 

er lagt opp til rullering ROS-analysen i slutten 

av planperioden, slik at det blir om lag 4 år 

mellom hver rullering. Når det gjelder 

beredskapsplanen sier sivilbeskyttelsesloven 

at den kommunale beredskapsplanen skal 

være oppdatert og revideres minimum én 

gang i året. 

Landbruksplan 

Fræna kommune er en stor og viktig 

landbrukskommune. Gjeldende 

landbruksplan er av eldre dato, og det er 

viktig å få på plass en framtidsrettet plan som 

kan legge strategiske føringer for landbruket i 

kommunen med fokus på matproduksjon. 

Planen må oppdateres i forhold til dagens 

kunnskap, og nye mål og prioriteringer må 

utarbeides. 

Kommunene har gjennom å være 

arealmyndighet, ansvaret for jordvernet. Det 

er viktig å sikre jordbruksareal med tanke på 

matproduksjon og størst mulig grad av 

selvforsyning, men også legge til rette for 

levende bygder der ungdom vil slå seg ned. 

Energi- og klimaplan 

Denne planen ble vedtatt i 2012, og det legges 

opp til en rullering eller revidering av denne 

planen i 2018. I forkant av planarbeidets 

oppstarte, må det foreligge en lokal 

energiutredning.  

Nettselskapet Istad Nett skal på forespørsel 

bistå kommunen med energidata som har 

relevans for kommunenes 

energiutredningsarbeid. Fram til 2012 påla 

forskrift fra NVE alle områdekonsesjonærer 

(lokale nettselskap) å utarbeide og 

offentliggjøre en energiutredning hvert andre 

år for hver kommune i sitt konsesjonsområde.  

Denne ordningen er nå falt bort, men 

kommunen kan etterspørre denne 
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informasjonen i forbindelse med rullering av 

energi- og klimaplanen. 

Strategisk næringsplan 

Næringsutviklingsarbeidet i kommunal regi 

blir tradisjonelt oppfattet som tilrettelegging 

og salg av industri- og næringsareal. Gjennom 

prosessen med Strategisk Næringsplan (SNP) 

var en bevisst på at kommunen sin oppgave 

som næringsutvikler er langt større og mer 

omfattende. Planen drøfter og peker på tiltak 

som omfavner om alt fra kulturhus til 

omdømmebygging og identitetsskaping.  

Planen ble vedtatt i 2010, etter en omfattende 

planprosess med medvirkning fra både 

politikere og næringslivsaktører. 

Planstrategien legger opp til en revisjon av 

planen i 2018. 

Barne- og ungdomsplan 

Planstrategien foreslår å utarbeide en egen 

forebyggende plan for barn og unge i 2017, 

som har helsefremming og tverrfaglig 

forebygging som hovedfokus.  

Det foreligger allerede mange dokumenter 

som bør ligge til grunn for å understøtte 

arbeidet i planprosessen. Nylig har 

Fylkesmannen gjennomført kartlegging av 

tjenester til barn og unge i MR, og laget en 

rapport kalt BARNEBYKS – 

kommunekartlegging 2016. I tillegg har vi 

UNG DATA-undersøkelse fra 2015, 

Stortingsmelding 30 – SE MEG!, en helhetlig 

rusmiddelpolitikk, og regjeringens mål og 

innsatsområder rettet mot barn og unge.  

Fræna Friskliv skal nå også i gang med 

planlegging av frisklivstilbud for barn og 

unge, som også kan ses i sammenheng med en 

tidligere rapport/prosjektarbeid om overvekt 

blant barn og unge i Fræna. Det er også 

ønskelig å få laget barnetråkk-registreringer i 

vår kommune, her har for eksempel teknisk 

forvaltning en viktig rolle. 

Arealdisponeringer og 

infrastruktur 
Tettstedsprogram  

Utvikling av attraktive og funksjonelle 

tettsteder er en viktig del av 

samfunnsutviklingen. Elnesvågen som 

kommunesenter skal dekke en rekke behov og 

være et knutepunkt for både handel og 

tjenesteyting.  

Gjennom deltagelse i Møre og Romsdal 

Fylkeskommune sitt Tettstedsprogram vil 

Fræna kommune legge til rette for økt kvalitet 

i de fysiske omgivelsene i Elnesvågen, og 

stimulere til utvikling av et livskraftig og 

bærekraftig kommunesenter. Bevilgningen til 

prosjektet skal gå til analyser og 

gjennomføring av tiltak, og kan etter søknad 

utløse statlige tilskudd til tettstedsutvikling. 

Kommunedelplan for hytter og 

fritidsboliger 

Den vedtatte kommuneplanens arealdel åpnet 

ikke for omdisponering av LNF til 

fritidsboliger i nye områder. Det er behov for 

en helhetlig planlegging av områder for 

framtidige fritidsboliger, både i strandsonen 

og rundt setre/Skaret. En forutsetning for en 

framtidsrettet hytteplan er kartlegging av den 

funksjonelle strandsonen. 

Boligbyggeprogram 

Boligbygging er et satsingsområde i 

kommuneplanen, og boligbyggeprogrammet 

skal revideres hvert fjerde år i lys av 

befolkningsutviklingen, endring i preferanser 

for hvor man ønsker å bo, økende etterspørsel 

etter attraktive tomter og kommuneøkonomi. 

En revisjon er i gang høsten 2016.  
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Trafikktryggingsplan 

Formålet med trafikktryggingsplanen er å 

identifisere utfordringene vi står overfor og 

hvilke tiltak som bør settes i verk for å 

forebygge og redusere antallet trafikkulykker 

i kommunen. Trafikktryggingsplanen 

revideres hvert fjerde år. Den ble sist vedtatt i 

2014, og neste revisjon bør prioriteres i 2018. 

Planer for vann og avløp 

Hovedplan for vann ble vedtatt i 2012, og det 

legges opp til en rullering av denne planen i 

2017. Når det gjelder hovedplan for avløp ble 

en plan for prioritering av kommunens egne 

anlegg og arbeid på området vedtatt i 2014. 

Det må i løpet av planperioden legges opp til 

en helhetlig plan for avløp som også tar for 

seg private anlegg og spredte utslipp.  

Reguleringsplaner 

En reguleringsplan er en mer detaljert  

arealplan, og angir bruk, vern og utforming av  

arealer og fysiske omgivelser i bestemte  

områder i kommunen. En reguleringsplan er  

også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag  

for gjennomføring av tiltak og utbygging,  

herunder ved eventuell ekspropriasjon. Det er  

mer enn 20 reguleringsplaner på gang i Fræna  

kommune nå, fordelt mellom private og  

kommunale planer. 

 

Kommuneplanens arealdel kan revideres både  

i sin helhet eller deler av den kan revideres.  

Det gjelder også de juridiske bestemmelsene.  

Når det gjelder eldre reguleringsplaner, kan  

bestemmelser for et avgrenset område også  

gjennomgå en revisjon. 

Planer innen oppvekst, kultur og 

folkehelse 
Barnehageplan 

Fræna kommune mangler en plan som skal 

vise kommunens strategiske føringer for 

barnehagetilbudet fremover.  

Kapasitet, lokalisering, eierstrategi og kvalitet 

er sentrale stikkord for innholdet i planen. 

Planen skal være et verktøy for kommunens 

helhetlige barnehageplanlegging og sees i 

sammenheng med andre sentrale planer. 

Planarbeidet bør prioriteres med oppstart i 

2017. 

Kvalitets- og strategiplan for 

Frænaskolen 

Kvalitetsplanen for Frænaskolen er utarbeidet 

av skolepolitisk utvalg bestående av 

representanter fra kommunestyret, KFU, 

Ungdomsrådet, arbeidstakerorganisasjonen, 

skoleledelse og administrasjon.  

Denne planen er en kommunedelplan for 

skoleområdet, og definerer overordnede 

målsetninger for Frænaskolen. Planen skal 

legges fra for politisk behandling i 

kommunestyret den 12. desember, og vil være 

gjeldende fra 2017 til 2020.  

Kulturminneplan 

Som planmyndighet forvalter kommunene 

store kulturhistoriske verdier. En 

kommunedelplan for verneverdige 

kulturminner og kulturmiljø er et viktig 

verktøy både for å øke kunnskapsnivået hos 

administrasjon og politikere, og for å sette 

kulturminner og kulturmiljø på den politiske 

dagsorden.  

Planprogrammet for kulturminneplanen ble 

vedtatt høsten 2016. Registrering, kartlegging 

og utarbeiding av planforslaget vil skje fram 
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til sommeren 2018, og en tar sikte på endelig 

vedtak i kommunestyret før jul 2018. 

Sektorplan for idrett- og friluftsliv 

Sektorplanen for anlegg og område for idrett 

og friluftsliv er primært et verktøy for å styre 

utbygging av anlegg og område for idrett og 

friluftsliv. Rett prioritering av utbygging av 

anlegg er kanskje den viktigste 

rammeforutsetningen for at det kan drives 

fysisk aktivitet. I planarbeidet har det vært 

viktig å få innspell fra lag i kommunen om 

hvilke utbyggingsplaner de har.  

Sektorplan for idrett- og friluftsliv ble sist 

revidert i 2013, og handlingsdelen rulleres 

hvert år. Neste revisjon bør prioriteres i 2017.  

Kommunedelplan for kultur 

Fræna kommune mangler en helhetlig plan 

for kulturområdet, og dette planarbeidet bør 

prioriteres i 2019. 

Frivilligmelding 

Målsettingen med frivilligmeldinga er å 

synliggjøre betydningen av det frivillige 

arbeidet i Fræna, og hva kommunen kan gjøre 

for å legge forholdene bedre til rette for 

frivillige innsats for å styrke tilhørigheten, 

engasjementet og fellesskapet i Fræna.  

Frivilligmeldingen ble sist rullert i 2013, og 

neste rullering bør prioriteres i 2017.  

Planer innen helse og omsorg 
PROF-plan  

Plan for pleie, rehabilitering, omsorg, 

forebygging ble vedtatt i 2013, og 

handlingsdelen skal rulleres årlig i tråd med 

de mål og visjoner som ligger i PROF-planens 

retningsdel og kommunens vedtatte 

økonomiplan.   

Boligsosial handlingsplan 

Boligsosial handlingsplan ble vedtatt i 2006, 

og en revisjon av planen skal legges frem for 

politisk behandling før årsskiftet.  

Kommunens boligsosiale arbeid handler om å 

sikre vanskeligstilte på boligmarkedet og 

innbyggere som har behov for en tilrettelagt 

bolig, en trygg boligsituasjon. Det å bo trygt 

og godt i egen bolig gir opplevelse av 

verdighet, av tilhørighet til samfunnet og det 

gir handlingsrom for eget liv. 

Handlingsplan mot vold i nære 

relasjoner 

Fræna kommune samarbeider med 

krisesenteret i Molde og omegn IKS om en 

handlingsplan mot vold i nære relasjoner, der 

oppstartsmøtet fant sted i 2013. 

Sentralt i arbeidet er å få på plass en lokal 

handlingsplan, sette fokus på innsatsbehovet i 

kommunen, styrke og samordne kompetansen 

i kommunen, og sette i verk tiltak som kan 

gjøre hjelpeinstansene bedre i stand til å møte 

sammensatte problemstillinger.  

Rusmiddel- og alkoholpolitisk 

handlingsplan 

Alle kommuner skal utarbeide og vedta en 

alkoholpolitisk plan for valgperioden, innen 

utkanten av september året etter 

kommunestyrevalget. Denne planen ble 

vedtatt høsten 2016.  

 

Hovedmålsettingen er at færre skal inn i 

rusen. Dette krever at kommunen arbeider 

med rusforebyggende tiltak, har mål for å 

redusere tilgangen på rusmiddel, tiltak for å 

avgrense etterspørselen, redusere rusrelaterte 

skader og sikre en helhetlig tiltakskjede for de 

med rusutfordringer. Neste rullering i 2020. 
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Andre planer, oversikter, 

utredninger og kartlegginger 
Økonomiplan med handlingsdel skal 

revideres årlig, og omfatte minst en fireårs 

periode.  

Tilstandsrapport kommunale bygg og 

oppfølgingsrapport i forbindelse med 

branntilsyn er årlige rapporter som skal gi 

systematisk oversikt over status og vil være en 

del av de nødvendige kontrollrutinene 

kommunen skal ha på plass. 

Folkehelseoversikt for Fræna kommune skal 

utarbeides årlig, og vil gi kommunen oversikt 

over helsetilstanden i befolkingen og 

påvirkningsfaktorer. Dette er nødvendig med 

god oversikt for å kunne planlegge og 

gjennomføre effektive tiltak. 

En energiutredning skal gjennomføres i 

forkant av rullering eller revisjon av energi- 

og klimaplanen, slik at kunnskapsgrunnlaget 

er på plass. Dette er en oversikt som 

nettselskapet for vårt område tidligere 

utarbeidet hvert andre år, og som nå må 

etterspørres ved behov. 

Nedenfor er det beskrevet litt nærmere det 

som er nytt i planstrategien for Fræna 

kommune. 

Kartlegging av funksjonell strandsone 

Funksjonell strandsone skal danne grunnlag 

for kommuneplanarbeidet. Målsettingen er 

blant annet en lokal tilpasset byggegrense mot 

sjø som kan erstatte 100-meters byggegrensen, 

jf. plan- og bygningsloven § 1-8.  

Gjennom analysen ønsker kommunen å 

kartlegge strandsone som ikke bør bygges ut 

og strandsone som kan videreutvikles med ny 

utbygging eller fortetting. 

Barnetråkk 

Gjennom Barnetråkks digitale verktøy kan 

barn og unge enkelt registrere og kartfeste 

hvordan de bruker sitt nærmiljø. Gjennom å 

presentere dette for kommunestyret vil barna 

få erfaring med og bevissthet om hvordan 

hver enkelt kan påvirke gjennom 

demokratiske prosesser.  

Resultatene av barnetråkket legges inn i 

kommunens kartbase, og vil være en del av 

kunnskapsgrunnlaget i arealforvaltningen i 

kommunen. 

Forvaltningsplan for vilt og 

forvaltningsplan for vassdrag 

Fræna kommune har en forvaltningsplan for 

hjortevilt, denne ble vedtatt av viltnemda i 

2009. I 2012 startet arbeidet med en revisjon av 

forvaltningsplanen, men den kom ikke til 

endelig vedtak.  

En forvaltningsplan er ment å gi en oversikt 

over utviklingen i viltbestanden i Fræna, 

hvilke forvaltningsmessige utfordringer man 

står ovenfor og hvilke mål kommunen har 

med viltforvaltningen. Fræna kommune må 

vurdere om dette er en forvaltningsplan som 

skal prioriteres, og om dette skal gjøres 

sammen med Eide kommune. 

Når det gjelder forvaltningsplan for vassdrag, 

har ikke Fræna kommune dette i dag. En 

forvaltningsplan for vassdrag vil bidra til 

kunnskap og bevissthet omkring vassdragene 

i kommunen, og fastlegge strategier med sikte 

på å oppnå en fremtidig bærekraftig, helhetlig 

og samordnet vassdragsforvaltning.  

Kompetanseplan 

Fræna kommune er avhengig av kompetente 

medarbeidere for å gi gode tjenester. I 

perioden fra 2016 til 2026 forventes 
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befolkningen å øke med ca. 10 prosent. Dette 

tilsvarer i overkant av en halv million 

mennesker. Gitt den forventede 

befolkningsveksten må antall årsverk i landets 

kommuner og fylkeskommuner øke med ca. 

12,4 prosent for å opprettholde dagens nivå på 

kommunale tjenester.  

I den nye kompetanseplanen til Fræna 

kommune skal man få på plass en analyse 

som definere framtidens kompetansekrav 

gjennom å kartlegge kompetansen vi har i 

dag, se om den blir brukt på en god måte, og 

så identifisere kompetansebehovet. Dette 

legger grunnlaget for en kompetansestrategi 

og tiltak, der satsingsområder og rammer for 

tiltak blir definert. 

Arkivplan 

Alle offentlige organ skal ha en arkivplan. 

Arkivplanen til Fræna kommune er gammel 

og utdatert, og det må prioriteres å få på plass 

en samlet plan over hva arkivet vårt 

inneholder og hvordan det er organisert. 

Arbeidet med denne planen starter i 2017. 

Kommunereformen vil få konsekvenser for 

arkivdanningen i kommunen og de arkiv som 

allerede er i bruk. Det er avgjørende å sette i 

gang tiltak i forkant av reformen for å unngå 

informasjonstap og legge til rette for effektiv 

forvalting i den nye kommunen. Arkiv fra de 

nåværende kommunene skal avsluttes og 

avleveres til depot, og arkiv i den nye 

kommunen skal etableres.  
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Forslag til 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 
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Vedlegg 
Sammendrag av strategisk fundament fra samfunnsdelen i kommuneplanen 

 

 

VISJON 

 

”Fræna – mulegheitenes kommune” 
 

 

OVERORDNA MÅL 

 

1.      SAMFUNN OG LIVSKVALITET 

1.1.      Fræna kommune skal fremje god infrastruktur og næringsutvikling 

1.2.      Fræna kommune skal vere ein leiande landbrukskommune 

1.3.      Fræna kommune skal sikre og vidareutvikle natur-, kultur- og miljøkvalitetar 

1.4.      Fræna kommune skal stimulere det frivillige arbeidet 

 

2 TENESTETILBOD/BRUKARAR 

2.1 Fræna kommune skal gi eit trygt og utviklande oppvekstmiljø 

2.2 Fræna kommune skal ivareta innbyggjarane sine behov for omsorg, tryggleik og pleie 

2.3 Fræna kommune skal vere ein brukarvenleg kommune 

 

3. ORGANISASJON/MEDARBEIDARAR 

3.1. Fræna kommune skal ha eit positivt omdømme 

3.2. Fræna kommune skal vere ein attraktiv arbeidsgivar 

3.3. Fræna kommune skal ha eit godt arbeidsmiljø 

 

4. ØKONOMI 

4.1. Fræna kommune skal ha god økonomistyring for å sikre handlefridom 

 

 

SATSINGSOMRÅDE 

 

Tilrettelegging for: 

~ Næringsutvikling 

~ Bustadbygging 

~ Gode bu- og oppvekstvilkår 

~ Identitetsbygging, kultur- og trivselstiltak 

 

 

 

 

i Årstallet viser til oppstart av planprosess 

                                                      


