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Saksprotokoll i Molde kommunestyre - 20.06.2013  

Vedtak 

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10.1 ”Planstrategi 
2013 - 2016” for Molde kommune. Plandokument som viser planoversikt 2013 – 2016 er datert 
mai 2013. 

Behandling 

Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende forslag: 
 
Kommunestyret ber om at trafikksikkerhetsplanen prioriteres med oppstart i 2014. 
 
Votering: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
SP’s fremsatte forslag falt med 9 mot 38 stemmer. 
 
 

Saksprotokoll i Molde formannskap - 11.06.2013  

Formannskapets innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10.1 ”Planstrategi 
2013 - 2016” for Molde kommune. Plandokument som viser planoversikt 2013 – 2016 er datert 
mai 2013. 

Behandling 

Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende forslag: 
 
Plan- og utviklingsutvalget ber om at trafikksikkerhetsplanen blir behandlet i 2014. 
 
Votering: 
 
SP’s fremsatte forslag falt med 2 (SP, SV) mot 11 stemmer. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



 
 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 04.06.2013  

Innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10.1 ”Planstrategi 
2013 - 2016” for Molde kommune. Plandokument som viser planoversikt 2013 – 2016 er datert 
mai 2013. 

Behandling 

Gerda Tolaas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Plan- og utviklingsutvalget ber om at trafikksikkerhetsplanen blir behandlet i 2014. 
 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
SP’s tilleggsforslag falt med 10 mot 1 (SP) stemme. 

 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling  

Molde kommunestyre godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 10.1 ”Planstrategi 
2013 - 2016” for Molde kommune. Plandokument som viser planoversikt 2013 – 2016 er datert 
mai 2013. 

 

Saksopplysninger 

 

Om planstrategi 
I Plan- og bygningsloven, revidert 1. juni 2009, er planstrategi i § 10.1 innført som begrep. 
Dette er et nytt virkemiddel i kommunal forvaltning med formål å sette fokus på de 
planoppgaver kommunen skal starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv 
utvikling i kommunen. 
Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomheter og 
med denne bakgrunnen en vurdering av kommunens planbehov i løpet av valgperioden. 
Kommunal planstrategi er derfor ikke en plan, men et verktøy for å kunne prioritere behov for 
planer i planperioden.  
 
Arbeidet med planstrategien har pågått samtidig med revisjon av kommuneplanens 
samfunnsdel. Ved å knytte planstrategien (planoppgavene) direkte til kommuneplanens 
samfunnsdel understrekes det i plan- og bygningsloven at planstrategien ikke er en selvstendig 
oppgave, men vil være en konklusjon på hvordan samfunnsdelen skal følges opp. 
 
Mål og strategier skal ikke behandles i planstrategien. Dette skal skje i kommuneplanarbeidet. 
 

Saksgang 
Arbeidet med planstrategien for Molde kommune ble startet opp høsten 2012 ved at det ble 
innhentet oppgaver fra kommunens avdelinger, områder, enheter og foretak på hvilke 
planoppgaver som er relevant å starte opp, særlig med bakgrunn i utfordringsdokumentet som 
ble utarbeid som grunnlag for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. 
Utfordringsdokumentet er revidert januar 2013 med bakgrunn i innspill fra høring. 



 
Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel ble i møte 16.10.2012 for plan- og 
utviklingsutvalget sendt på høring i perioden 16.10 – 27.11.2012. I og med at arbeidet med 
kommunal planstrategi har pågått samtidig med kommuneplanen, ble det funnet formålstjenlig 
samtidig, i samsvar med plan- og bygningsloven også å innhente synspunkt på forslaget til 
planstrategi.  
 
Synspunktene på forslaget til planstrategien er gjengitt i eget notat, datert 01.05. 2013.  
I tillegg til innspill fra høringen i oktober/november 2012, er det også gjengitt innspill etter 
høring i kommunens administrasjon i april 2013. Innspillene er ikke vedlagt. For det første er 
det ikke krav om høring og forslaget til planstrategien er sterkt omarbeid i forhold til den 
utgaven som ble utsendt for å få inn synspunkt. 
 
Både i plan- og utviklingsutvalget og under etterfølgende diskusjon administrativt, kom det 
ellers fram synspunkt på at antall planer bør reduseres og også slås sammen i den grad det er 
naturlig og formålstjenlig. Bl.a. fylkesmannen er ellers klar i sin holdning på at det opprinnelige 
forslaget gikk ut over intensjonene i plan- og bygningsloven. Interne arbeidsplaner bør bl.a. ikke 
utgjøre en del av planstrategien. 
 

Forslaget til planstrategi 2013 – 2016 
Planene bør generelt være av overordnet karakter, eksempelvis på nivå med kommunedelplan. 
Det bør skilles mellom ”Eksterne” og ”Interne” planer. 
 
”Eksterne” planer vil i hovedsak rette seg mot kommunens brukere av kommunale tjenester og 
innbyggere forøvrig.  
”Interne” planer vil i stor grad være planer rettet mot utvikling av kommuneadministrasjonen, 
hovedsakelig arbeidsplaner som også vil kunne bidra til å understøtte arbeidet med 
utarbeidelse av eksterne planer. 
 
Som grunnlag for planstrategien for Molde kommune legges derfor til grunn bare ”Eksterne” 
planer.  
Vedlagt er imidlertid for oversiktens skyld vist interne planer som kommunens administrasjon 
har gitt oppgave over. 
 
Forslag til planstrategi skal gjelde for 4 år og fortrinnsvis valgperioden. Forslaget er gjengitt i 
eget hefte ”Planoversikt 2013 – 2016, datert mai 2013. Forslaget vil slik sett gå utover 
valgperioden. Det legges imidlertid til grunn at planoversikten skal revideres hvert år i 
forbindelse med revidering av kommunens handlingsprogram, og dermed også i valgåret. 
 
Plan og utviklingsavdelingen har ansvaret for å samordne arbeidet med alle eksterne planer i 
kommunen. I og med at barnehage-, skole- og pleie og omsorgsområdet er underlagt plan- og 
utviklingsavdelingen vil i tillegg avdelingen ha direkte ansvar for gjennomføring av de aller 
fleste av planoppgavene. Som det går fram av forslaget er imidlertid pleie og omsorgsområdet 
planmessig foreslått samordnet med Helsetjenesten, Ressurstjenesten og Tiltak 
funksjonshemmede. 
 
Det er lagt vekt på mest mulig å redusere antall planer. I tillegg er det søkt å samordne 
planbehovet innenfor beslektede områder og legge disse til hver sin overordnede plan. Dette 
bl.a. ut fra at ting hører sammen og at forhold knyttet til en plan vil ha betydning for en annen 
plan innenfor beslektet område. Dette igjen vil bidra til helhetlig tenkning i kommunens 
planlegging. 
 
Eksempelvis vil tilhørende planer til ”Plan nr. 2 Kommuneplanens arealdel for Molde byområde” 
alle måtte inneholde problemstillinger knyttet til arealbruk i Molde byområde. Det samme 
gjelder for plan nr. 3 utenom byområdet. Under plan nr. 3 er også lagt ”Kystsoneplan”. 
”Kulturminneplan” vil være en del av både plan 2 og 3. 
 



Planer knyttet til klima og energi legges til en felles ”Klima- og energiplan” (Plan nr. 5).Det 
samme for planer som vil være knyttet til veg og trafikk legges til en felles ”Veg- og 
transportplan”. (plan nr. 6). 
 
Vedrørende plan nr. 9 vises til vedtak i kommunestyremøte 25.04. 2013 under ”Interpellasjon”. 
 
Rådmannen mener ellers at det bør utarbeides en ”Innbyggerplan” (Plan nr. 10). Dette vil være 
en plan for hvordan samhandling mellom kommunen og kommunens innbyggere bør skje. 
Dette mangler i dag. 
 
Spesielt vedrørende ”Samfunnssikkerhet og beredskap – Overordnet ROS-analyse”. 
 
Om ”Kommunal beredskapsplikt”. 
Med virkning fra 25.06.2010 ble det i Norge innført kommunal beredskapsplikt ved ikrafttreden 
av “Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven)” 
Tilhørende “Forskrift om kommunal beredskapsplikt” av 06.09.2011, utdyper og konkretiserer 
kommunenes beredskapsplikt. Forskriften skal sikre at kommunene ivaretar befolkningens 
sikkerhet og trygghet. Kommunene skal jobbe systematisk og helhetlig med 
samfunnssikkerhetsarbeid på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for 
tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 
 
Overordnet (Helhetlig) Risiko og Sårbarhets Analyse. (ROS-analyse) 
Alle kommuner skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 
systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i 
kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Kommunen skal påse at relevante 
offentlige og private aktører inviteres med i dette arbeidet. 
Kommunen skal arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. I dette 
ligger å utarbeide langsiktige mål og strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, herunder også vurdere forhold som bør 
integreres i planer og prosesser etter plan- og bygningsloven. 
 
Overordnet beredskapsplan (Plan nr. 4) 
Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt 
i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Risiko- 
og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, og for øvrig 
ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Kommunens overordnede beredskapsplan skal til en 
hver tid være oppdatert, og som et minimum revideres en gang årlig. Av planen skal det også 
fremgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen, og når planen sist er oppdatert. 
 
Planer som gjelder tjenesteområdene (Barnehage, Skole, Helse, Pleie og omsorgstjenestene, 
Kulturtjenesten og foretak) 
 
Oversikten over overordnede planer og tilhørende underplaner er satt opp i samråd med de 
enkelte tjenesteområdene. 
 
Gjennomføring 
I forslaget til planstrategi har rådmannen foreslått tidspunkt for revisjon av eksisterende planer 
eller vedtak av nye planer så langt det kan synes mulig og formålstjenlig.  
Særlig gjelder dette overordnede planer. Imidlertid, når det gjelder tilhørende planer til de 
overordnede planene, har rådmannen ennå ikke tilstrekkelig grunnlag til fullt ut å kunne tilrå 
tidspunkt for gjennomføring. Eksempel på dette vil være tilhørende planer til plan nr. 14. For 
barnehage- og skoleområdet tas det sikte på å gjennomføre alle planer til angitt tidspunkt som 
angitt under plan nr. 12 og13. Det samme gjelder i hovedsak for plan nr. 15, Kulturplan. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Økonomiske konsekvenser 
 
Det er lagt opp til å revidere planstrategien hvert år i sammenheng med vedtak av 
handlingsprogram og budsjett. Da må det ellers tas stilling til gjennomføring av planer. 
 
 
 
 
Arne Sverre Dahl 
 
 

 
Eirik Heggemsnes 

 
 
Vedlegg 
1 Planstrategi. Planoversikt 2013 - 2016. Mai 2013 
2 Sammendrag innspill. Kommentarer. 01.05. 2013 
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