
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Kommuneplanens samfunnsdel for Folldal 
kommune 2023-2035 

 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
Skriv om det er behov for tid utover  
1 time (se møtedatoer på 
innlandetfylke.no/planforum) 
 

08.02.2023. Helst før kl. 12.00. 

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Folldal kommune 

Navn/e-postadresse på deltakere 
fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter 
 

• Synnøve Kjønsberg, 
synnove.kjonsberg@folldal.kommune.no 

• Torill Tjeldnes, 
torill.tjeldnes@folldal.kommune.no 

• Trond Tangen-Langseth, trond.tangen-
langseth@folldal.kommune.no 

• Ellen Engh, ellen.engh@folldal.kommune.no 
• Bjørn Skjervold, 

bjorn.skjervold@folldal.kommune.no 
 

 

Skjema 
Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante vedlegg. 

• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes. 
• Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til 

post@innlandetfylke.no. 
 
Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum 
 
Vedlegg 

• Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er 
hensiktsmessig for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 
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Om planarbeidet: 

Navn på planen 
 

Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 

Bakgrunnen for at planarbeidet er 
satt i gang 
 

I kommunens planstrategi 2019-2023 er det satt opp 
at samfunnsdelen skal revideres i denne 
planperioden.  

Status – hvor langt har planen 
kommet i prosessen?  
(varsel om oppstart / under utarbeidelse 
/ offentlig ettersyn / høring / annet) 
 

Planen er under utarbeidelse og er planlagt lagt ut 
på høring og offentlig ettersyn i mars 2023. 
Kommunen er i sluttfasen med å formulere mål og 
strategier.  

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/overordnet plan? 
 

 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/eller regionale 
interesser? Hvis JA, hvilke? 
 

 

Andre forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

 

**) 
Hvilke konkrete problemstillinger 
ønsker kommunen/tiltakshaver  
å ta opp i planforum? 
 

Det ønskes tilbakemelding/merknad til følgende: 

• Kommunens tilnærming til bærekraftsmålene, se 
vedlagt beskrivelse. 

• Tilbakemelding/merknad til vedlagt utkast til mål 
og strategier.  

• Merknader/tilbakemelding på valg av temaer. Er 
det andre temaer kommunen burde tatt med? 

Hvilke regionale aktører ønsker  
kommunen/tiltakshaver at skal  
delta i planforum? 
 

• Innlandet fylkeskommune 
• Statsforvalteren i Innlandet 
• Villreinnemda for Rondane-Sølnkletten 
• NVE 

 

Andre ting det er relevant å  
opplyse om 
 

Noen mål og strategier er ikke ferdig formulert og 
trenger noen avklaringer. Utkast til alle mål og 
strategier er derfor ikke vedlagt.  

 
**Eget problemnotat kan også lages når det er nødvendig for å opplyse saken for planforum. 
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