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Tema Merknader/oppfølging 

1. Kommunen/forslagstiller 
orienterer om planstrategien 

NFK fikk ny organisering, kommunedirektør med ny fokus på 
samfunnsplaner. 
Kommunedirektøren har økt fokus på planstrategi, planen 
skulle foreligge innen første året av kommunestyreperioden, 
men grunnet kapasitet har kommunen ikke klart å prioritere 
dette. Går inn i siste året, vil derfor få spikret planstrategi (PS). 
 
Foreligger et forslag om å utarbeide en kommunedelplan for 
Vinstra, planlagt sluttbehandlet 2025, samfunnsdel lagt opp til 
revidering i 2023. 
 
Kommunedelplan for Vinstra er ikke nevnt i tilsendt utgave, 
ligger inne i revidert versjon. Grunnlagsdata – mulig behov for 
redaksjonelle endringer – noe data som trenger å oppdateres. 
 
 
 

2.  IFK – samfunnsdel skal revideres i 2023, nå som kommunen 
er inne i sluttfasen i kommunestyreperioden – har kommunen 
tenkt hvordan arbeidet skal føres over til neste 
kommunestyreperiode. Viktig å få med seg arbeide fra PS i ny 
samfunnsdel. Få til en overgang der er viktig.    
 
SF – Følger opp med samme tematikk som IFK, kan man 
tenke at man kan slå arbeidet om oppstart av ny samfunnsdel 
og planstrategi sammen? Vurdere hvilke delplaner som kan 
slås sammen, innarbeide delplaner i samfunnsdelen. 
Jobbe på tvers av kommunegrensene. 
Bra at kommunen har økonomiplan som handlingsplan til 
samfunnsdelen. 
Kunne sagt mer om regionale satsninger enn det som står 
når. 
 
Nevnt oversiktsarbeidet – etter forskrift om oversikt over 
folkehelse. Lag et eget godt oversiktsdokument om folkehelse 
som kan legges ved og refereres til i videre planarbeid. 
Viktig at barn og unge blir tatt med i planene, hvordan kan en 
bruke ungdomsrådene og hvordan sikre medvirkning. 
 
Oppvekstreformen – helhetlig planlegging. Større krav og plikt 
til samhandling og samarbeid.  
Har tatt inn bolig i PS – boligpolitikk tenker en ikke bare på det 
boligsosiale, men overordna boligpolitikk. 
 
Bærekraftsmål – se oversikt over folkehelse i lys av 
bærekraftsmålene. 
 
Oppfordre til god medvirkning også fra tjenesteapparater i 
kommunen – hvordan står det egentlig til. Dette kommer i 
tillegg til de vanlige medvirkningsområdene. 
 
Samfunnssikkerhet 
Har ikke så mye kommentarer - bra at det er listet opp planer 
for alle områder. Viktig å få inn når dere planlegger revidering. 
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Forhold til kommuneplanens samfunnsdel – ser gjerne at funn 
fra helhetlig ros blir innarbeidet som mål, strategier og tiltak.  
 
Klima og energi 
Kan være aktuelt å enten få til regionalt samarbeid eller 
hvordan kommunen skal jobbe med klimaspørsmålet inn i 
samfunnsdelen. Bruke krefter og ressurser i kommunen til å få 
inn leiligheter inn i sentrale områder til fordel for spredt 
boligbygging. 
 
Boligbehov som grunnlag for planlegginga – i forhold til 
erfaringer fra pandemi – tenk på det og få det inn i 
planleggingen.  
 
IFK – En del status knyttet til boligbehov og boligene slik det 
er i dag, med en eldrende befolkning, kunne vært fint med mer 
analyser av den situasjonen. Ha en bredere diskusjon, unge, 
eldre, tilflyttere, ulike boligmodeller, leie til eie etc. Mange 
koblinger til dette med bolig, kunne vært fint å få inn en 
drøftning og analyser som grunnlag for gode diskusjoner også 
opp mot folkehelse.  
 
Klima og energi plan – ganske så utdatert, omfattende 
planarbeid – det er en mulighet for interkommunalt samarbeid 
for slike planer. 
 
IFK – kulturarv 
Synes det er litt uheldig at temaplan for kulturminner er helt 
nedprioritert. Ønsker at dere ser mer på det og legger opp til 
et langsiktig arbeid. Det kommer også godt med i arealplan 
arbeidet. 
 
Klima: «bevar by – bevar klima», gjenbruk fremfor nybygg. 

3.  Vil fokusere på Vinstra – ser ikke behov for nye hytteområder 
– viktigere med sentrum. Litt av bakgrunnen for at kommunen 
vil jobbe med kommunedelplan til fordel for full revidering av 
arealdelen, vurdering gjort på bakgrunn av tidligere erfaringer. 
 
IFK  
Positivt at det settes fokus på Vinstra – alternativ til 
kommunedelplan er en områdereguleringsplan, men det er en 
helt annerledes prosess.  
 
SF – klassisk dilemma, oppfordrer fortsatt til å avgrense tema 
for revidering og gjøre en revidering av arealdelen i stedet for 
kommunedelplan. Dette er minst ressurskrevende, men 
politikerne må eie den beslutningen for at en slik begrenset 
revidering er mulig.  

4.  

  

  

  

  

  

 
 



 Side 4 av 4 

 

 
 
 
 
 


