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SÆRUTSKRIFT
Arkivsak: 21/953
SAMLET SAKSFREMSTILLING - REVIDERING AV
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2023 - 2035
VARSEL OM OPPSTART OG UTLEGGELSE AV PLANPROGRAM
TIL OFFENTLIG ETTERSYN
Saksnr.
1/22

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
13.01.2022

Vedlegg:
1. Varsel om planoppstart
2. Forslag til planprogram
Melding om vedtak sendes til:
Direktoratet for Mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM
Direktoratet for Samfunnssikkerhet, Postboks 2014, 3103 TØNSBERG
Innlandet Fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR
Mattilsynet, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Miljødirektoratet, Postboks 5672, Sluppen, 7485 TRONDHEIM
Norges Vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO
Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
Statens Vegvesen Region Øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER
Statskog SF, Postboks 63 Sentrum, 7801 NAMSOS
Villreinnemda for Rondane og Sølnkletten c/o Statsforvalteren i Innlandet, 2626 LILLEHAMMER
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, c/o Statsforvalteren i Trøndelag, 7734 STEINKJER
Tynset Kommune, Torvgata 1, 2500 TYNSET
Alvdal Kommune, Gjelen 3, 2560 ALVDAL
Dovre Kommune, Kongsvegen 4, 2662 DOVRE
Oppdal Kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 OPPDAL
Sør-Fron Kommune, Kommunevegen 1, 2647 SØR-FRON
Sel Kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 OTTA
Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 KOPPANG
Knutshø villreinutvalg, v/Kristin Lund Askvik, Kvikne utmarksråd, Vollan gård, 2512 KVIKNE
Sølnkletten villreinutvalg V/Anne Eline Streitlien, Solliaveien 861, 2477 SOLLIA
Rondane villreinutvalg V/Hans Olav Arnekleiv, 2662 DOVRE
Eldrerådet i Folldal kommune v/Johan Haugland, Hemmigardsvegen 4, 2582 GRIMSBU
Folldal Fjellstyre v/Odd Enget, Kyrkjevegen 14, 2584 DALHOLEN
Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Folldal kommune v/Brit Kværness, 2584
DALHOLEN
Ungdomsrådet i Folldal kommune v/Markus Kjønsberg/Stian Tørhaug
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Saksopplysninger:
I henhold til kommunal planstrategi 2020-2023, vedtatt 23.04.2020, skal kommuneplanens
samfunnsdel revideres i denne perioden. Første ledd i denne prosessen er varsel om oppstart og
utarbeidelse av planprogram. Planprogrammet er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer
hvordan prosessen som omfatter revidering av samfunnsdelen skal organiseres, hvem som skal
delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres. I
henhold til plan- og bygningsloven skal planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn samtidig som
varsel om oppstart. Høringsfrist skal minst være 6 uker.
Planprogrammet er utarbeidet av administrasjonen, og drøftet med formannskapet, som er
kommunens faste utvalg for plansaker. Kort om innholdet i de enkelte kapitlene:
1. Bakgrunn for planarbeidet
Det er plan- og bygningsloven som gir bestemmelser om at kommunen skal ha en
samfunnsdel, hva planen skal inneholde og hvordan den skal utarbeides. Planprogrammet
skal blant annet avklare rammer, utfordringer og mål for planarbeidet og redegjøre for
planprosessen og opplegget for medvirkning.
2. Organisering av planarbeidet.
Formannskapet er politisk styringsgruppe, varsler om oppstart, legger planprogram og
planer ut til offentlig ettersyn, og innstiller til vedtak ovenfor kommunestyret.
Kommunedirektøren, enhetslederne og to saksbehandlere deltar i administrativ
arbeidsgruppe.
3. Føringer og rammer for planarbeidet
Planstrategien legger føringer for revisjonen av samfunnsdelen av kommuneplanen, blant
annet at hele organisasjonen skal involveres, at overordnet arealstrategi skal avklares og at
kommunens mål og strategier skal gjennomgås. Kapitlet omtaler noen lokale forhold som
setter rammer for planarbeidet: Natur og geografi, befolkningsutvikling og landbruk.
Nasjonale forventninger blir omtalt. FNs 17 bærekraftmål skal være en del av grunnlaget for
planarbeidet.
4. Formål med planarbeidet
Hovedformålet med planarbeidet er å styrke kommuneplanens samfunnsdel som
kommunens viktigste styringsdokument. Det er et mål å komme fram til hva de 17
bærekraftmålene betyr for Folldal kommune. I kapitlet blir det redegjort for de ulike
satsningsområdene
* Involvering av hele organisasjonen og innbyggere i Folldal
* Gjennomgang av kommunens mål og strategier
* Nasjonalparkkommune
* Overordnet arealstrategi
5. Medvirkning i planprosessen og rammer for innspill
Dette kapitlet skisserer en medvirkningsplan, som identifiserer aktuelle interesser og
aktører, og hvordan de skal involveres i planarbeidet. Disse er:
* Offentlige instanser
* Politikere
* Grupper med behov for spesiell tilrettelegging
* Innbyggere og næringsliv
* Intern medvirkning
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6. Planprosessen med frister, aktiviteter og involvering
Etter at forslaget til planprogram blir lagt ut til offentlig ettersyn i januar 2022, er planen å
vedta planprogrammet i mai/juni 2022. Planforslaget (samfunnsdelen) blir lagt ut til
offentlig ettersyn i januar-mars 2023, og planen er planlagt vedtatt i august/september 2023.
Det er et mål at det sittende kommunestyret skal vedta planen.
7. Behov for utredninger
Planprogrammet legger ikke opp til at det skal gjennomføres nye utredninger under
planarbeidet. Det er tenkt å benytte foreliggende tallmateriale, rapporter og utredninger.
Annonsering av varsel om oppstart:
Annonsering av varsel om oppstart og utleggelse av planprogrammet til offentlig ettersyn gjøres via
følgende kanaler:
Kunngjøring i Arbeidets Rett (den avisen som er mest lest i kommunen)
Regionale myndigheter, nabokommuner, interesseorganisasjoner og lag som er spesielt
berørt varsles direkte. Se oversikt øverst i saksframlegget.
Folldal kommunes hjemmeside og Facebookside.
Oppslag på kommunens plakattavler/digitale tavler
Papireksemplarer i kommunens servicetorg og bibliotek

Saksvurdering:
Kommuneplanens samfunnsdel er på toppen av kommunens planhierarki, og er ment å legge
føringer for arealdelen av kommuneplanen og samordne ulike sektorplaner. Samfunnsdelen bør
inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utvikling av kommunen, og
beskrive hvilke mål og delmål som skal prioriteres videre. I forslaget til planprogram er det
valgt satsningsområdene nevnt under punkt 4 over, altså
 Involvering av hele organisasjonen og innbyggere i Folldal
Dersom samfunnsdelen av kommuneplanen skal bli kommunens viktigste
styringsdokument, er det helt essensielt at planen forankres best mulig både hos
innbyggerne i kommunen og i organisasjonen Folldal kommune. Flest mulig bør involveres
i planprosessen.
 Gjennomgang av kommunens mål og strategier
Det er viktig å gå igjennom og evaluere mål og strategier, for å se om de er gode nok. De
overordnede målene må konkretiseres til strategier, delmål og resultatmål, og det må kunne
vurderes om eller i hvilken grad målene har blitt nådd.
 Nasjonalparkkommune
Som nasjonalparkkommune har Folldal kommune forpliktelser, som må følges opp i
kommuneplanen.
 Overordnet arealstrategi
Kommunen bør ha en overordnet arealstrategi, og dette bør være et tema i
kommuneplanens samfunnsdel. Planlagt, forventet og ønsket samfunnsutvikling har
konsekvenser for kommunens arealdisponering, og det kommuneplanens samfunnsdel sier
om samfunnsutvikling bør legge premisser for kommuneplanens arealdel.
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Fra administrasjonen er det et mål å ikke gjøre verken planprogrammet eller den reviderte
samfunnsdelen mer omfattende enn nødvendig, og vi har ikke funnet behov for nye
utredninger.
Det er en statlig forventing at kommunen i kommuneplanprosessen skal utrede og vurdere det
interkommunale samarbeidet. Det temaet er ikke berørt direkte i forslaget til planprogram, men
det er nevnt i planstrategiens kap. 1.2.1 om nasjonale forventninger. Planprogrammets kap. 3.4
henviser til planstrategien når det gjelder nasjonale forventninger. Forventningene skal legges
til grunn ved utarbeidelse av samfunnsdelen.
Det ligger som en nasjonal føring at FNs 17 bærekraftmål skal «operasjonaliseres» for den
enkelte kommune i en slik planprosess – det vil si at en skal konkretisere hvordan de ulike
bærekraftsmålene kan overføres til lokale forhold, og anvendes lokalt. Kommunene i NordØsterdal har mye likt når det gjelder lokale forhold og forutsetninger, og det arbeides
interkommunalt for å omsette bærekraftmålene til lokale forhold. Dette temaet blir tatt opp
både i interkommunalt politisk råd for Nord-Østerdalen og i utarbeidelsen av en
interkommunal plan for klima og energi. Det vil i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel
ses til det interkommunale arbeidet som omhandler dette temaet.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø:
Det er et mål at kommuneplanens samfunnsdel skal legge til rette for tiltak som er positive for
klima og miljø.
Innstilling:
Forslag til planprogram for revidering av Folldal kommunes samfunnsdel legges ut for offentlig
ettersyn i perioden 14.01.2022 – 28.02.2022.
Det varsles om planoppstart for revidering av Folldal kommunes arealdel via følgende kanaler:
 Regionale myndigheter, nabokommuner, interesseorganisasjoner og lag som er spesielt
berørt varsles direkte. Se oversikt øverst i saksframlegget.
 Kunngjøring i Arbeidets Rett (avis som er mest lest i kommunen)
 Folldal kommunes hjemmeside og Facebook-side.
 Oppslag på kommunens plakattavler/digitale tavler
 Papireksemplarer i kommunens servicetorg og bibliotek

Behandling i Formannskapet 13.01.2022:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (redaksjonell endring arealdel endres til samfunnsdel.)
Vedtak i Formannskapet 13.01.2022:
Forslag til planprogram for revidering av Folldal kommunes samfunnsdel legges ut for offentlig
ettersyn i perioden 14.01.2022 – 28.02.2022.
Det varsles om planoppstart for revidering av Folldal kommunes samfunnsdel via følgende
kanaler:
 Regionale myndigheter, nabokommuner, interesseorganisasjoner og lag som er spesielt
berørt varsles direkte. Se oversikt øverst i saksframlegget.
 Kunngjøring i Arbeidets Rett (avis som er mest lest i kommunen)
 Folldal kommunes hjemmeside og Facebook-side.
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Oppslag på kommunens plakattavler/digitale tavler
Papireksemplarer i kommunens servicetorg og bibliotek

