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1 Kommunal planstrategi - Hustadvika kommune 2018-2020 - Høringsutkast 

 

 

Saksopplysninger  

Fellesnemnda for etablering av Hustadvika kommune har uttrykt ønske om at det startes opp 

en prosess for å utarbeide kommunal planstrategi for perioden 2018-2020. 

 

Den 24.10.2017 (PS 26/2017) vedtok fellesnemnda for etablering av Hustadvika kommune 

oppstart av arbeidet med en kommunal planstrategi for Hustadvika kommune 2018– 2020. 

Planstrategien legger opp til at kommuneplanens samfunnsdel skal utformes for den nye 

kommunen i perioden der ny kommune skal etableres.  

 

Det legges opp til at planstrategien blir vedtatt på nyåret 2018 etter en høringsperiode på 30 

dager. I høringsperioden vil det legges opp til medvirkning og involvering i både Eide 

kommune og Fræna kommune. Forslag til planstrategi vil også bli sendt til nabokommune og 

regionale organ for uttale. 

 

Om kommunal planstrategi 

Kommunal planstrategi er et verktøy med formål å klargjøre hvilke planoppgaver som bør 

startes opp eller videreføres for å legge til rette for ønsket utvikling i kommunen. Kommunal 

planstrategi er hjemlet i pbl § 10-1 og skal fungere som et retningsgivende verktøy for 

kommunalt planarbeid. Gjennom planstrategien er fokuset på at planleggingen skal være 

behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Formålet er å klargjøre hvilke 



planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket 

utvikling i kommunen.  

 

Planstrategien skal bidra til: 

• Bedre samordning av ulike planer i den nye kommunen 

• Mer behovsstyrt planlegging 

• Politisk prioritering av planoppgaver 

 

Kommunen skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Kommunen bestemmer selv innholdet i 

planstrategien og kan dermed skreddersy dette etter kommunens behov. Behovet avdekkes 

gjennom å vurdere hvilke utfordringer i kommunen som skal møtes med en plan. 

 

Planstrategien vil være et hjelpemiddel for fellesnemda til å avklare planoppgaver som skal 

prioriteres i perioden 2018-2020 for å møte Hustadvika kommunes behov.  

 

Både Eide kommune og Fræna kommune har vedtatt sine respektive planstrategier, jf. plan- 

og bygningslovens § 10-1 «det skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år 

etter konstituering, utarbeides og vedtas en kommunal planstrategi». Disse planstrategiene vil 

fremdeles gjelde for perioden 2016-2019 for den enkelte kommune.  

 

Et kommunestyre kan likevel ved behov endre planstrategien når som helst i valgperioden. 

Fellesnemda for etablering av Hustadvika kommune har tatt på seg denne oppgaven på vegne 

av den nye Hustadvika kommune. 

 

Innen ett år etter konstituering av det nye kommunestyret i Hustadvika kommune 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 i neste valgperiode. 

 

Plansystemet 

 

 
 



 

Planrelaterte styringsdokumenter må ha riktig funksjon i plansystemet, og her har den 

fireårige rulleringen av planstrategien er viktig oppgave. 

 

Kommunereformen 

Eide og Fræna vedtok i juni 2016 å slå seg sammen og bli en ny kommune fra 1.1.2020. 

Hovedmålsettingene for den nye kommunen er nedfelt i en framforhandlet intensjonsavtale 

datert den 24. mai 2016. Disse målsetningene, samt nasjonale og regionale forventninger til 

kommunal planlegging, er tatt med i planstrategi-dokumentet. 

 

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». 

 

Medvirkning 

Det legges opp til bred medvirkning og involvering når kommuneplanens samfunnsdel skal 

utarbeides. Planprosessen skal involvere fagområdene/sektorene i 

kommuneadministrasjonene, innbyggere, kulturliv, næringsliv/reiseliv, frivilligheten, barn og 

unge, seniorer, politikere og folkevalgte, og andre berørte parter i både Eide og Fræna 

kommuner. 

 

Vurdering 

Kommunal planstrategi for Hustadvika kommune 2018-2020 er ment å være et 

planleggingsverktøy i prosjektperioden/sammenslåingsprosessen for Eide og Fræna, og ved 

oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032. 

 

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

kommunestyreperioden, men det er behov for å jobbe frem en felles plankultur. Planstrategien 

for Hustadvika kommune vil være med på å legge grunnlaget for et felles plansystem når ny 

kommune trer i kraft i 2020. 

 

Planstrategi for nye Hustadvika kommune i sammenslåingsperioden 2018-2020 angir hvilken 

plan som bør utarbeides i perioden frem mot sammenslåing – nemlig kommuneplanens 

samfunnsdel. Dokumentet er å anse som en «mellom-rapportering» inntil det valgte nye 

kommunestyret for den nye kommunen tar planstrategien opp til revidering innen et år etter 

konstituering høsten 2019. 

 

Med utgangspunkt i intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna sine målsettinger for den nye 

kommunen, prøver planstrategien å skissere noe utfordringer og utviklingstrekk som vil få 

betydning for kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling.  

 

Den planprioriteringen som gjøres i planstrategien må sees i sammenheng med mange andre 

tids- og ressurskrevende prosesser frem mot sammenslåingen 1.1.2020. Det er derfor lagt vekt 

på at det er samfunnsdelen i kommuneplanen som er nødvendige å ha på plass så snart som 

mulig etter sammenslåingstidspunktet. Dersom det anses som nødvendig å utarbeide sektor- 

og temaplaner underveis i perioden frem mot 1.1.2020, kan dette gjøres utenfor 

prioriteringene i planstrategien. 

 



Planprosessen der samfunnsdelen i kommuneplanen skal utarbeides, vil bli ledet av 

fellesnemnda for Hustadvika kommune. Slik planprosessen er lagt opp, vil det være det nye 

kommunestyret for Hustadvika kommune som skal vedta samfunnsdelen i kommuneplanen. 

Fellesnemda er ikke valgt av den nye kommunen. Det kan vise seg utfordrende at det da er 

fellesnemda som utarbeider forslag til kommuneplanens samfunnsdel, og nytt kommunestyre 

som skal endelig vedta planen. 

 

I tiden frem til ny kommune trår i kraft 1.1.2020 vil det bli helt nødvendig å kjøre en 

planprosess med god medvirkning og involvering slik at alle kan stå for de valg og 

målsettinger som samfunnsdelen av kommuneplanen vil presentere. 

 

Prosjektleders tilråding: 

Prosjektleder for etablering av Hustadvika kommune legger forslag til planstrategi for 

Hustadvika kommune 2018-2020 ut til offentlig ettersyn jfr. pbl § 10-1 

 

 

Behandling i Partssammensatt utvalg - 05.12.2017  

Saken ble tatt til orientering 

Vedtak: 

Saken ble tatt til orientering 

 

 

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 05.12.2017  

Tilråding til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Prosjektleder for etablering av Hustadvika kommune legger forslag til planstrategi for 

Hustadvika kommune 2018-2020 ut til offentlig ettersyn jfr. pbl § 10-1 

 

 

 

 

 


