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KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ÅFJORD KOMMUNE 2020-2023 – 
FØRSTE GANGS BEHANDLING 
 
Rådmannens innstilling 
Planutvalget vedtar at forslag til kommunal planstrategi gjøres offentlig i henhold til 
bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 10-1. Rådmannen bes om å innhente 
nødvendige synspunkter og forberede sluttbehandling av den kommunale 
planstrategien. 
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 10-1. 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 29.09.2020  
Behandling: 
Omforent utsettelsesforslag ble fremmet, men ønske om at saken kommer tilbake til 
planutvalget førstkommende møte 14.10.20.  
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget ble vedtatt mot en stemme.  
 
Vedtak: 
Saken er utsatt til møte den 14. oktober 2020.  
 
 
 
 
Saksprotokoll i Planutvalget - 21.10.2020  
Behandling: 
Gro Kristiansen fremmet følgende forslag: 
  
Åfjord kommunes planstrategi for 2020 – 2023 skal beskrive kommunens og Åfjordssamfunnets 
rammevilkår, utfordringer og utviklingstrekk i valgperioden. Planstrategien er et viktig verktøy 
for kommunestyret når de prioriterer planer som er nødvendig får å få en ønsket utvikling for 
kommunen.  
  
Det faste planutvalget vil understreke at den overordnede målsettingen for å Åfjord kommune 
er å øke antall innbyggere ev. stabilisere innbyggertallet.  
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Planstrategiens strategiske valg for kommunale prioriteringer denne valgperioden: 
  
Klima og miljø 
Kommunen som tjenesteyter 
Arbeidskraft/kompetanse 
Åfjord skal være et inkluderende, åpent og raust samfunn 
Barn og unge skal trives og ha et trygt oppvekstmiljø 
Kommunen skal være god på kunst og kultur 
  
  
For å oppnå dette vil Åfjord kommune i planperioden prioritere planoppgaver, som særlig 
understøtter tiltak for å bidra til en positiv befolkningsutvikling i kommunen. Denne målsettingen 
skal kjennetegnes i all planlegging i kommunen. 
  
Åfjord kommune skal også kjennetegnes av vekst og utvikling som legger til rette for at 
fremtidige generasjoner, på samme måte som vi i dag, kan nyte godt av naturmangfold, stabilt 
klima, ren luft og godt vann, noe som blant annet innebærer at FNs bærekraftsmål skal 
implementeres i kommunens planlegging og virksomhet.  
  
Planutvalget vedtar med dette som utgangspunkt at forslag til kommunal planstrategi gjøres 
offentlig i henhold til bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 10-1. Rådmannen bes om å 
innarbeide planutvalgets vedtak i forslaget til kommunal planstrategi, innhente nødvendige 
synspunkter og forberede sluttbehandling av den kommunale planstrategien. Lovhjemmel: 
Plan- og bygningsloven § 10-1. 
  
Einar Eian remmet følgende forslag: 
Tillegg til forslaget fra Gro Kristianansen (ekstra punkt for strategisk valg for kommunale 
prioriteringer i denne valgperioden): 
«Utvikling av infrastruktur».  
 
 
Votering: 
Forslaget fra Gro Kristiansen med tillegg fra Einar Eian ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Åfjord kommunes planstrategi for 2020 – 2023 skal beskrive kommunens og Åfjordssamfunnets 
rammevilkår, utfordringer og utviklingstrekk i valgperioden. Planstrategien er et viktig verktøy 
for kommunestyret når de prioriterer planer som er nødvendig får å få en ønsket utvikling for 
kommunen.  
  
Det faste planutvalget vil understreke at den overordnede målsettingen for å Åfjord kommune 
er å øke antall innbyggere ev. stabilisere innbyggertallet.  
  
Planstrategiens strategiske valg for kommunale prioriteringer denne valgperioden: 
  
Klima og miljø 
Kommunen som tjenesteyter 
Arbeidskraft/kompetanse 
Åfjord skal være et inkluderende, åpent og raust samfunn 
Barn og unge skal trives og ha et trygt oppvekstmiljø 
Kommunen skal være god på kunst og kultur 
Utvikling av infrastruktur.  
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For å oppnå dette vil Åfjord kommune i planperioden prioritere planoppgaver, som særlig 
understøtter tiltak for å bidra til en positiv befolkningsutvikling i kommunen. Denne målsettingen 
skal kjennetegnes i all planlegging i kommunen. 
  
Åfjord kommune skal også kjennetegnes av vekst og utvikling som legger til rette for at 
fremtidige generasjoner, på samme måte som vi i dag, kan nyte godt av naturmangfold, stabilt 
klima, ren luft og godt vann, noe som blant annet innebærer at FNs bærekraftsmål skal 
implementeres i kommunens planlegging og virksomhet.  
  
Planutvalget vedtar med dette som utgangspunkt at forslag til kommunal planstrategi gjøres 
offentlig i henhold til bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 10-1. Rådmannen bes om å 
innarbeide planutvalgets vedtak i forslaget til kommunal planstrategi, innhente nødvendige 
synspunkter og forberede sluttbehandling av den kommunale planstrategien. Lovhjemmel: 
Plan- og bygningsloven § 10-1. 
 
 
 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
I henhold til plan- og bygningsloven (§ 10-1) skal kommunestyret vedta en kommunal 
planstrategi. Videre heter det at planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 
strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen, herunder langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi senest innen ett år 
etter konstituering. 
Etter første gangs behandling i planutvalget skal det innhentes synspunkter fra statlige 
og regionale organer og nabokommuner. Forslag til vedtak i kommunestyret skal videre 
gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 
Folkehelsevurdering 
Det aller vesentligste av planlegging som foregår i kommunen har til hensikt å gi klare 
føringer for arealforvaltning og tjenesteyting til beste for innbyggernes liv og virke, så 
også planstrategien. Dette gir premisser for å fremme livskvalitet og folkehelse. 
Administrasjonens vurdering 
Dette er den første kommunale planstrategien som utarbeides etter 
kommunesammenslåingen til «nye» Åfjord kommune. Kommunal planstrategi tas til 
første gangs behandling nå, med tanke på sluttbehandling i kommunestyret i 
desember. Dette gir en politisk forankring for prioritering av planarbeid de nærmeste 
årene. 
 
 


