Planprogram – kommuneplanens samfunnsdel
for Åfjord kommune

Vedtatt av Åfjord kommunestyre: 03.02.2022
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1. BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING
Kommunal planstrategi for Åfjord kommune ble vedtatt av kommunestyret den 11.02.2021.
Det ble her gjort vedtak om at arbeidet med ny kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel,
skal starte opp i 2021.
Dette er den første kommuneplanprosessen etter sammenslåingen av kommunene Åfjord og
Roan til dagens Åfjord kommune. Det er behov for å utarbeide enhetlig, overordnet planverk
for den nye kommunen. Samfunnsdelen er den overordnede planen i kommunens
planhierarki. Samfunnsdelen gir også premisser inn i arbeidet med arealdelen. På bakgrunn av
dette synes det fornuftig å splitte disse to planprosessene fra hverandre. Dette planprogrammet
omhandler derfor kun samfunnsdelen. Det vil likevel være både mulig og aktuelt å starte
arbeidet med arealdelen før endelig vedtak av samfunnsdelen er gjort.
I planstrategien som ble vedtatt i februar pekes det på sju prioriterte, strategiske valg for
planarbeidet i inneværende valgperiode:
−
−
−
−
−
−
−

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

2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER
2.1. Nasjonale mål og føringer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet «Nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging 2019-2023.» Denne er vedtatt ved kongelig resolusjon den
14. mai 2019. De nasjonale forventningene består av en rekke punkter innenfor følgende fire
hovedtema:
−
−
−
−

Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling.
Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet.
Bærekraftig areal- og transportutvikling.
Byer og tettsteder der det er godt og bo og leve.

Punktene innenfor hver av hovedtemaene er tilgjengelig på regjeringens nettside, Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 (regjeringen.no) og er også
gjengitt i den vedtatte planstrategien for Åfjord kommune. Det er grunn til å trekke fram et av
punktene spesielt og det er forventningen om at FNs bærekraftmål skal legges til grunn for
regional og kommunal planlegging.
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Figur 1: FNs bærekraftmål

Målene er konkretisert gjennom lover, retningslinjer og veiledere. De gjeldende
retningslinjene er:






Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014).
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011).
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994).

2.2. Regionale føringer
Trøndelagsplanen 2019-2030 er vedtatt i 2018. Trøndelagsplanen er bygd opp rundt tre
innsatsområder fram mot 2030:
− Bolyst og livskvalitet
− Kompetanse, verdiskaping og naturressurser
− Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner
Regional planstrategi for 2020-2023, er vedtatt av fylkestinget den 17.06.2020. Denne og
aktuelle regionale planer nevnt i denne vil bli lagt til grunn i den grad de er relevante for
kommuneplanarbeidet. En oversikt over de regionale planene er å finne i den vedtatte
kommunale planstrategien.
Regional strategi for verdiskapning i Trøndelag 2022-2025.

3. MÅL
3.1. Formål
Samfunnsdelen
 Kommuneplanen skal være et styringsverktøy for å gjøre Åfjord kommune til en attraktiv
kommune å bo, jobbe og leve i.
 Samfunnsutviklingen skal skje på en klima- og miljøvennlig måte, i overensstemmelse
med FNs bærekraftmål.
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3.2. Resultatmål
Samfunnsdelen som vedtas høsten 2022 skal:
 Legge til rette for nødvendig reduksjon i klimagassutslipp, i henhold til nasjonale mål, og
forurensning for øvrig, samtidig som samfunnet rigges for å møte klimaendringene.
 Skape og utvikle et inkluderende, åpent og raust samfunn som ivaretar alle livsfaser.
 Stimulere til kunst, kultur og aktivitet.
 Bidra til at kommunen er en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer, utvikler og beholder
nødvendig kompetanse og arbeidskraft som løser nåværende og fremtidige
samfunnsoppdrag, og utnytter handlingsrommet innenfor den digitale transformasjonen.
 Utarbeide en arealstrategi som viser koblingen mellom arealbruk og ønsket
samfunnsutvikling, og bidrar til å sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning av
kommunens arealer.
 Legge til rette for en godt utbygd infrastruktur og en arealforvaltning som ivaretar
naturmangfoldet og kulturarven.
 Legge til rette for nye arbeidsplasser.

4. INTERESSENTER
Plan- og bygningsloven stiller krav til medvirkning i planprosesser, spesielt overfor grupper
som antas å bli særlig berørt. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning
fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser
som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen
måte.
Tabell 1: Oversikt over interessenter
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Må
informeres

Svært viktig
Kommunestyret
Folkehelsegruppe
Sektormyndigheter
Ungdomsrådet
Seniorrådet
Råd for funksjonshemmede
Beredskap og samfunnssikkerhet
Frivillige organisasjoner
Kulturlivet
Åfjord næringsforening
Åfjord utvikling
Nord-Fosen utvikling
Næringsliv/entreprenører
Landbruksnæringa/grunneiere
Viktig
Fosen brann- og redning
Innbyggere
Reindriftsnæringa
Ansatte
Kommuneoverlegen
Trafikksikkerhetsutvalget
Opplysningsvesenets fond
Tele- og kraftleverandører
Andre
Fosenregionen interkommunalt politisk
råd

Faglig

Må
involveres

Aktør

Merknad

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Oppdragsgiver
Faglig bistand
Høringsparter

X
X
X
X
X
X

Faglig bistand

Faglig bistand
Faglig bistand

Faglig bistand

Faglig bistand

X
X
X

Høringspart

Flyktningetjenesten
Fritidsåfjordingen
Arbeidsinnvandrere
Den norske kirke

X
X
X
X

X
X
X

5. ORGANISERING AV ARBEIDET
Oppdragsgiver:
Åfjord kommune
Kommunestyret

Styringsgruppe:
Planutvalg
Prosjektansvarlig:
Rådmannen
Prosjektleder:
Arealplanlegger
Arbeidsgruppe:
Rådmann
Sektorsjef landbruk og tekniske tjenester
Sektorsjef helse
Sektorsjef oppvekst
Kultursjef
Økonomisjef
Personalsjef
Fagleder plan
Rådgiver bærekraft og miljø

Figur 2: Figuren viser hvordan kommuneplanarbeidet skal organiseres

Oppdragsgiver
Åfjord kommune, ved kommunestyret, er oppdragsgiver. Fatter endelig vedtak av
kommuneplanen. Involveres dersom det er behov for politisk avklaring av vesentlig
betydning.
Styringsgruppa
Styringsgruppa består av planutvalget og skal bidra til å stake ut kursen for planarbeidet.
Videre skal de bidra til at prosjektet har framdrift og bidra i medvirknings- og
involveringsprosesser.
Prosjektansvarlig
Rådmannen er prosjektansvarlig og er administrativt ansvarlig for gjennomføring av
planprosessen.
Prosjektleder
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Prosjektleders er ansvarlig for å følge oppsatt framdriftsplan samt tilrettelegge arenaer for
medvirknings- og involveringsprosesser. Prosjektleder tar nødvendige avklaringer med
arbeidsgruppa og styringsgruppa og har hovedansvaret for utarbeiding av plandokumentet.
Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppa er administrativ og består av kommuneledelsen utvidet med fagleder plan og
rådgiver for bærekraft og miljø. Skal sammen med prosjektleder bidra i planlegging og
gjennomføring av medvirkningsprosesser og utarbeiding av plandokumenter.

6. PROSESS
6.1. Medvirkning
Oppstartsmøte (kick-of)
Oppstartsmøte for sentrale aktører som kan ta tematikken videre i egen organisasjon og eget
kontaktnett. Det meldes tilbake til kommunen. Aktuelle aktører: Åfjord utvikling, Nord-Fosen
utvikling, ungdomsråd, idrettslag, sektorledere og så videre.
Folkemøter/grendemøter
Åpne møter på ulike steder i kommunen. Gjennomføres i form av verksted. Tanken er at
mange allerede skal være kjent med planprosessen fra medvirkningen i punktet ovenfor.
Høring og offentlig ettersyn
Lovpålagte høringer og offentlig ettersyn gjennomføres ved planoppstart og når planforslag er
utarbeidet.
Hjemmeside og Facebook
Det vil bli lagt ut informasjon om planprosessen på kommunens hjemmeside med enkel
mulighet til å komme med innspill. I tillegg vil Facebook bli brukt for å informere om denne
muligheten.
Spørreundersøkelse
Nettbasert spørreundersøkelse, eksempelvis ved bruk av Forms, hvor innbyggere får mulighet
til å svare på en del sentrale spørsmål i planarbeidet. Gjøres kjent i kombinasjon med
hjemmeside og Facebook.
Gjestebud
Utvalgte personer får utdelt en kurv med mat for å være vert for inviterte gjester i eget hjem.
De blir bedt om å drøfte ulike problemstillinger hvor resultatet så meldes tilbake til
kommunen.

6.2. Konsekvensutredning
For kommuneplanens samfunnsdel er det normalt ikke krav til konsekvensutredning.

6.3. Framdriftsplan
I det følgende skisseres prosessen både i tabell og på tidslinje. Tabellen gir en oversikt over
milepæler, arbeidsmetoder, aktører og tidsrom. Det må likevel presiseres at arbeidet er delvis
overlappende. Det er også oppgaver som ikke er beskrevet i tabellen som utføreres av
prosjektleder i samarbeid med arbeidsgruppe og styringsgruppe. Dette gjelder spesielt i
forbindelse med utarbeiding av dokumenter og planlegging av medvirkningsprosessen.
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Tabell 2: Framdriftsplan
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Figur 2: Figuren viser tidslinje for framdrift av planprosessen.

7. KRITISKE SUKSESSFAKTORER
 Politisk forankring: Vi er avhengig av at politikerne føler eierskap til planprosessen og den
nye samfunnsdelen til kommuneplanen. Prosessen er avhengig av at de er engasjert i
arbeidet.
 Administrativ forankring: Vi er avhengig av at administrasjonen føler eierskap til
planprosessen og den nye samfunnsdelen til kommuneplanen. Prosessen er avhengig av at
de er engasjert i arbeidet.
 Medvirkning/involvering: Det er veldig viktig å få de riktige personene/gruppene i tale på
riktig tidspunkt. Vi må skape engasjement og deltagelse blant befolkningen og de ulike
interessegruppene slik at de bidrar til planarbeidet og utviklingen av Åfjord kommune.
 Tematisk avgrensning: Det er vesentlig å holde seg innenfor de prioriterte, strategiske
valgene slik det går frem av planprogrammet.
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