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Bakgrunn
Plan- og bygningsloven (PBL) setter krav om at samfunnsdelen skal ha en handlingsdel.
PBL § 11-1 Kommuneplan
… Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire
påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i
handlingsdelen.
Kongen kan gi forskrift om:
… d) samordnet gjennomføring av samfunnsdelen av kommuneplan og økonomiplan etter
kommuneloven, jf. §§ 11-2 til 11-12.
PBL § 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel
… Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggingsog samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer.

Vurdering
Administrasjonen er ikke tilfreds med fremlagte handlingsdel av kommuneplan. Ved behandling av
gjeldene handlingsdel, som var en del økonomiplan 2016-2019, ble det gitt uttrykk for at økonomiplan og
handlingsdel med fordel kunne behandles hver for seg. Dette signalet er tatt til etterretning.
Administrasjonen har ikke klart å holde nok fokus til å få en god handlingsdel av kommuneplan på plass.
Det gjelder først og fremst kapittel 4 som omhandler aktivitet og tiltak for å nå delmål og hovedmål i
kommuneplanen. Hvordan dette kapittelet skal strukturers og behandles bør avgjøres i en dialog med
formannskapet slik at dokumentet blir det styringsverktøyet som det er tiltenkt å være.
Det foreligger et forslag til endringer i kommuneloven mm som gjør at økonomiplanen skal utgjøre
handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel, men det er foreløpig usikkert om dette blir vedtatt i
Stortinget. Dersom det blir vedtatt vil de to planene igjen bli samlet i en plan.
Utforming og oppbygging av handlingsdelen av kommuneplan:
Kommuneplanens mål og føringer (kapittel 2)
Kommunens hovedmål og delmål som ligger i kommuneplanen skal være retningsgivende for
kommunens mer detaljerte planlegging, både når det gjelder den fysiske og den økonomiske
planleggingen. Hovedmål og delmål i kommuneplanen er gjengitt. I tillegg er det innarbeidet en
beskrivelse av sentrale og regionale myndigheters føringer overfor kommunen. Hensikten med kapittelet
er å få frem de områder/forhold som kommunen må ta innover seg i sitt plan og budsjettarbeid.
Kommunes utvikling(kapittel 3)
Dokumentet inneholder en redegjørelse for kommunens økonomiske status ved inngangen til
planperioden, og utvikling i innbyggertall med en framskriving av innbyggertallet. Videre er det
beskrivelser av utviklingen i kommunen på de forskjellige sektorene kommunen har valgt å organisere
sine tjenester på.
Avslutningsvis er det gjort en oppsummering/konklusjon i forhold til kommuneplanens føringer, sentrale
og regionale føringer og den utviklingen som kommunen er i.
Aktiviteter og tiltak i planperioden (kapittel 4)
For å kunne nå mål i kommuneplanen, gjennomføre sentrale-, regionale og kommunale føringer, samt
oppnå økonomisk balanse må det utarbeides tiltak som kommunestyret må prioritere og vedta. Mange
av tiltakene for å nå hovedmål og delmål i kommuneplanen gjøres gjennom ordinær drift, men på noen
områder kreves det økt fokus og bruk av ressurser. Omdisponering og disponering av midler gjøres av
kommunestyret når budsjett og økonomiplan for kommende periode vedtas. Det som beskrives av tiltak i
handlingsdelen av kommuneplan skal vise retningen for de tiltak som blir ytterligere konkretisert i
budsjett og økonomiplan for kommende periode.
Når kommunens innbyggertall reduseres, reduseres også kommunens inntekter og aktivitetsnivået må
tilpasses de økonomiske rammer. Kommuneloven setter krav om økonomisk balanse. Det er naturlig at
listen over salderingstiltak som får mest fokus, men det er viktig å samtidig ha fokus på hva er det som
ligger igjen av aktivitet. Budsjettdokumentet beskriver hva som ligger i kommunestyrets bevilgning.

Det er rådmannens syn og forhåpning at når vi har ferdigbehandlet den kommunale planstrategi, og ikke
minst har lagt et løp for å jobbe med samfunnsdelen av kommuneplanen, vil vi ha et mye bedre
utgangpunkt og grunnlag for å utarbeide en god handlingsdel av kommuneplanen.

Konklusjon
Trysil kommunes handlingsdel av kommuneplan for 2017 – 2020 vedtas i samsvar med det fremlagte
dokumentet

