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Møtebehandling
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § §11-12 11-14 varsles det oppstart av arbeidet med
Drangedal kommunes samfunnsdel. Det varsles formelt om planoppstart og forslag til
planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker.
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Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § §11-12 11-14 varsles det oppstart av arbeidet med
Drangedal kommunes samfunnsdel. Det varsles formelt om planoppstart og forslag til
planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker.
Vedlegg:
Forslag til planprogram
Vedlegg 1: Innspill til planprogram og planprosess utarbeidet av Telemarksforskning
Flyttanalyse
Referat fra workshop 5.04.2018
Presentasjon fra Telemarksforskning
Referanser i saken
Plan- og bygningsloven
Planstrategi for Drangedal kommune 2016-2020
Samfunnsplan 2015-2026
Bakgrunn
Drangedal kommune har engasjert Telemarksforskning til å utarbeide forslag til planprogram
for Drangedal kommunes samfunnsplan.
Saksfremstilling
Kommuneplanens samfunnsdel er et planverk som vil ha vesentlig virkning for miljø og
samfunn. Dermed skal det etter loven, utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet.
Planprogrammet skal redegjøre for hvordan kommunen har tenkt å arbeide med
samfunnsplanen, og det skal særskilt redegjøres for:





Formålet med planarbeidet (selve samfunnsplanen)
Opplegg for medvirkning
Sentrale utfordringer Drangedal kommune står over for fremover
Behovet for utredninger i planarbeidet

Planprogrammet skal legges ut til høring og offentlig ettersyn samtidig som det varsles om
planoppstart og fastsettes endelig av kommunestyret. Planprogrammet skal ligge ute i 6
uker.
Samfunnsplanen skal ta stilling til langsiktige mål og strategier for kommunesamfunnet som
helhet og kommunen som organisasjon.
Planen skal sette rammer for kommunens tjenesteyting, samt gi retning for kommunen som
samfunnsutvikler. Den langsiktige delen skal definere kommunens mål, samt finne strategier
for å nå målene.
Til samfunnsplanen hører en handlingsplan, som skal vise hvordan kommuneplanen skal
følges opp og konkretisere tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer.
Handlingsplanen revideres årlig. Handlingsprogrammet for Drangedal kommune ble revidert i
kommunestyret 14.06.2018, i sak 45/18.
Drangedal kommune er opptatt av planleggingen, strategiene som velges og tiltakene som
foreslås satt i verk skal være kunnskapsbasert. Det er forut for utarbeiding av forslag til
planprogram gjennomført en rekke analyser som peker på sentrale utfordringer for
kommunen fremover. Se vedlegg 1: Innspill til planprogram og planprosess laget av
Telemarksforskning.
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Gjennom arbeidet med samfunnsplanen skal kommunen vektlegge viktige utfordringer
knyttet til samfunnsutviklingen og synliggjøre de strategiske valg kommunen tar. Planen skal
videre synliggjøre utfordringer, mål og strategier for kommunen som organisasjon.
Kommuneplanens samfunnsdel skal gi overordnede mål for sektorenes planlegging og
retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i den
kommunale virksomheten. Samfunnsplanen er dermed det overordnede plandokumentet
som skal ligge til grunn for sektorenes virksomhetsplaner i kommunen.
Med overstående som utgangspunkt kan kommuneplanens samfunnsdel bli veldig
omfattende og et stort uhåndterlig dokument. Det er derfor viktig at kommunen i
planprogrammet spisser samfunnsplanens innhold slik at den ikke blir mer omfattende enn
nødvendig og at den fokuseres mot kommunens behov.
Rådmannens vurdering
Drangedal formannskap tar vedlagt forslag til planprogram for kommuneplanens
samfunnsdel 2019-2029 til etterretning.
Det varsles formelt planstart og planprogrammet legges ut til høring og offentlig ettersyn i
minst 6 uker.

RETT UTSKRIFT
DATO 31.oktober.2018
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