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Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 21.06.2016  

Vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å legge vedlagte forslag til planstrategi 2017-2020 ut til 
offentlig høring. Planstrategien viser hvilke strategiske planer kommunen må utarbeide i 
perioden for å legge til rette for utvikling av framtidsrettete tjenester. 
 

Behandling 

Kommunalsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

Kommunalsjefens forslag til vedtak 

Plan- og utviklingsutvalget vedtar å legge vedlagte forslag til planstrategi 2017-2020 ut til 
offentlig høring. Planstrategien viser hvilke strategiske planer kommunen må utarbeide i 
perioden for å legge til rette for utvikling av framtidsrettete tjenester. 
 

 

Saksopplysninger 

Planstrategi ble innført som begrep i forbindelse med revidering av plan- og bygningsloven i 

2009. Formålet med planstrategien er å sette fokus på planer som er viktig å utarbeide for å 

legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.  Kommunal planstrategi er ikke en plan, men 

et verktøy for å kunne prioritere mellom behov for ulike planer i perioden.  Strategien bør 

inneholde behovet for arealplaner, sektorenes utviklingsbehov og miljøvurderinger. 

 

Planstrategien inneholder eksterne planer som i hovedsak retter seg mot kommunens brukere av 

kommunale tjenester.  Interne planer er rettet mot utvikling av kommuneadministrasjonen og er 

ikke en del av planstrategien. 

 

Kommunal planstrategi skal vedtas innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre.  Før 

planstrategien vedtas, skal den ha vært lagt ut til offentlig høring.  Plan- og utviklingsutvalget 



blir i saken invitert til å legge forslaget ut til slik høring.  Det er lagt opp til at planstrategien blir 

vedtatt i møte i kommunestyret i oktober 2016. 

 

Fylkeskommunene har ansvaret for utarbeiding av regionale planstrategier.  Molde kommune 

har gitt høringsuttale til forslaget til denne strategien.  Regional planstrategi ble vedtatt i Møre 

og Romsdal fylkesting 11. april 2016. 

 

Vurdering av planene i gjeldende planstrategi 2013-2016 

Kommunestyret vedtok planstrategi for perioden 2013-2016 i møte i juni 2013.  Det var første 

gang en slik planstrategi ble vedtatt.  Det blir her gitt en kort status av planene i gjeldende 

strategi. 

 

I forhold til vedtatt planstrategi er en rekke planer vedtatt av kommunestyret eller de er i 

sluttfasen med arbeidet. 

 

Planer som er vedtatt er: 

-  Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2022 

- Kommunedelplan for Bolsøya 

- Overordnet ROS-analyse 

- Handlingsplan for sykkel og gangveg 

- Forvaltningsplan for vannregion Møre og Romsdal 

- Skolebruksplan 

- Kulturplan 

- Frivillighetsplan 

- Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 

- Hovedplan for vann og avløp 

 

Planer som ventelig vil bli vedtatt i 2016 er: 

- Kommunedelplan Strande – Aukra grense (Molde 1) Planen avløser 5 tidligere planer -  

            Markaplan, Molde by, Molde sentrum, Eikrem med nytt sykehus og Arealdelplan for  

            Molde. Planen har vært ute til offentlig høring 

- Boligsosial handlingsplan – forslag vedtak i kommunestyret 23. juni 2016 

- Kommunedelplan for Hjelset – planforslag blir sendt på høring juni 2016: 

- Handlingsplan for barn og unge – planforslag blir også her sendt til høring i juni 2016 

- Barnehageplan 

- Strategisk plan for digitalisering og bruk av velferdsteknologi i Molde kommune 

- Interkommunal plan for sjøområdene 

 

Det er også en rekke planer i strategien som er vedtatt gjennomført, men som så langt ikke er 

startet. Dette gjelder: 

- Kulturminneplan (så vidt påbegynt) 

- Samordnet plan for parkering 

- Kommunedelplan utenom sentrumsområda 

- Landbruksplan 

- Kystsoneplan 

- Plan for smittevernberedskap 

- Klimaplan 

- Energipolitisk handlingsplan 

- Plan for tilpasning til klimaendringer 

- Handlingsplan for trafikksikkerhet 

- Handlingsplan mot diskriminering av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner 

- Innbyggerplan 



- Voksenopplæringsplan 

- Flere delplaner innen helse- og omsorgstjenestene 

- Plan for eiendomsforvaltning 

 

Hovedårsaken til at disse planene ikke er gjennomførte er prioritering av arbeidet med planene i 

forhold til andre oppgaver.  Det er også slik at 3 store planoppgaver har komme i tillegg i 

perioden: 

- Kommunedelplan for Hjelset som følge av lokalisering av nytt sykehus 

- Kommunereform, stort sett gjort av eksterne 

- Interkommunal plan for sjøområdene 

 

Prosess for planstrategi 2017-2020 

Forslag til planstrategi er utarbeidet i samarbeid med tjenesteområdene.  Plan- og 

utviklingsavdelinga har oppgaven med å koordinere strategisk planarbeid i kommunen. 

Avdelinga har ledet arbeidet med planstrategien.  Det er gjennomført møter med alle 

tjenesteområdene. På bakgrunn av runden er det utarbeidet forslag til strategi som er  sendt på 

høring til alle enheter.  Det er kommet få kommentarer til forslaget. 

 

Kommunalsjefen har ikke funnet grunn til å gjøre endringer i høringsforslaget.  Det er en 

kommentar om ny plan for digitalisering.  Planen er under utarbeidelse og vil bli ferdig i 2016.  

Planen blir dermed ikke inkludert i planer som vil bli startet opp og gjennomført i perioden. 

 

Viktige forutsetninger 

 

Kommunereform 

Kommunal planstrategi er utarbeidet for Molde kommune slik kommunen er i dag.  Dersom en i 

2020 vil ha en større Molde kommune basert på at flere kommuner går sammen om å etablere en 

ny kommune, så bør planstrategien revideres. Den nye kommunen skal være operativ fra 2020. 

En planstrategi som tar hensyn til den nye kommunen, vil være et godt grunnlag. Fellesnemnda 

for den nye kommunen må drøfte dette nærmere. 

 

Koordinering av planarbeidet 

Det er mange planer som skal utarbeides.  Det er fortsatt en målsetning om å samle planer i 

felles plandokument. Det er også viktig med god koordinering av de ulike planene slik at 

planverket henger sammen. Erfaringer viser at planer innenfor et tjenesteområde har mange 

grensesnitt med andre område.  Dette er viktig å avklare i starten av planarbeidet.  

 

Plan- og utviklingsavdelinga har oppgaven med å koordinere planarbeidene.  Det er ikke slik at 

avdelinga skal lede alle planarbeidene, men avdelinga skal sørge for at helheten blir ivaretatt. 

 

Inndeling av planer 

Planene er inndelt i 2 hovedgrupper – Kommuneplaner og andre planer som oftest 

tjenesteområdeplaner.  Det er ikke en bestemt grense mellom gruppene. Hovedforskjellen er at 

det med kommuneplaner er ønskelig med en breiere planprosess og høringer. Dette er som oftest 

planer som har et bredere perspektiv enn det enkelte tjenesteområde. 

 

Ambisiøs planstrategi 

Vedlagte planstrategi er ambisiøs. Mange av planprosessene er omfattende og vil kreve store 

ressurser.  I opplistingen er årstallet for ferdigstilling oppgitt.  Flere av planene er med i 

gjeldende planstrategi. Noen av disse er ikke prioritert blant de viktigste planoppgavene som 

kommunen står overfor og er derfor skjøvet noe ut i tid i perioden. Det vil være en utfordring å 

utarbeide alle planene i strategien. 



 

Kommentarer til enkelte planer 

Kommunalsjefen vil knytte kommentarer til noen elementer i planstrategien. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel – revidering 2018 

Gjeldende kommuneplan har fokus mot 2022.  Samfunnet endrer seg og det er behov for å gjøre 

en vurdering av målene i samfunnsdelen.  Dette er et arbeid som bør gjennomføres i hver 

kommunestyreperiode.  Det blir her foreslått en revidering som er langt mindre omfattende enn 

en full planprosess. 

 

Kommunedelplan øvrige deler av Molde (Molde 2) 

Kommunedelplan for Strande – Aukra grense (Molde 1) er utarbeidet etter ny modell for 

arbeidet.  Det er viktig å utarbeide arealplan for øvrige deler av kommunen på samme måte slik 

at systematikken er lik.  Planen vil erstatte gjeldende arealplan øst for Strande og 

kommunedelplan for Bolsøya. 

 

Kommunedelplan for bosetting og integrering av flyktninger 

Det er viktig å videreutvikle det gode integreringsarbeidet som er gjort i kommunen for 

bosetting og integrering av flyktninger.  I møterunden med tjenesteområdene kom flere inn på 

hvor viktig det er å legge til rette for gode og koordinerte tilbud som sikrer best integrering. 

Molde kommunestyre har vedtatt å ta imot 95 flyktninger i 2016 og 110  i 2017 og 2018. Planen 

må prioriteres med oppstart i 2016. 

 

Kommunedelplan for energi, klima og naturmangfold 

Planer knyttet til energi og klima er to planer som er en del av gjeldende planstrategi, men så 

langt ikke gjennomførte.  Kommunesjefen har i sitt forslag til intern høring foreslått å integrere 

klima og energi i en plan. Kommunestyret vedtok i møte i mai også å inkludere naturmangfold i 

planen.  Temaene er sentrale i nasjonale og internasjonale strategier.  Det er viktig at kommunen 

følger opp med sin egen plan. 

 

Helse- og omsorgsplan 

Kommunestyret vedtok i juni 2013 plan for Helse- og omsorg – «Lengst mulig i eget hjem».  

Hovedtrekket i planen er fokus på styrking av hjemmebaserte tjenester slik at den enkelte 

reduserer behovet for sykehjemsplass.  Ett annet viktig element er etablering av tilbud med 

bemanna bofelleskap. 

 

Molde kommune har ikke en helse- og omsorgsplan som ser alle delområdene i en sammenheng.  

Helhetlig plan bør utarbeides.  Kommunen har en strategisk utviklingsgruppe innen helse og 

omsorg som drøfter utviklingsspørsmål innenfor det enkelte delområde. Denne gruppa vil være 

sentral i arbeidet.  Planstrategien peker på flere delplaner innenfor området. Det kan bli aktuelt 

med flere slike. 

 

Konklusjon 

Kommunalsjefen vil rå plan- og utviklingsutvalget til å legge vedlagte forslag til kommunal 

planstrategi ut til offentlig høring. 
 

Vurdering av økonomiske konsekvenser 
Planstrategi er en prioritering av strategiske planer som skal utarbeides i gjeldene 

kommunestyreperiode. Kommunalsjefen legger til grunn at det meste av planoppgavene i 

strategien kan gjennomføres ved bruk av egen kompetanse.  Det vil imidlertid være aktuelt å leie 

inn ekstern kompetanse for deler av enkelte planer. 
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