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1.Formålet med kommunal
planstrategi og planarbeidet

Med bakgrunn i plan og bygningsloven § 10 skal
kommunestyret utarbeide en kommunal
planstrategi minst en gang hver valgperiode.
Planstrategi er ikke en plan, men et hjelpemiddel
for kommunen til å fastlegge det videre
planarbeidet. Denne planstrategien gjelder for
perioden 2022 – 2023, med planlagt revidering
etter valg i 2023, og deretter rullering hvert 4. år.
Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning for
kommunens innbyggere. Arbeidet med
planstrategien trenger derfor ikke å følge
prosesskravene i plan- og bygningsloven.
Kommunene har stor frihet til selv å bestemme
hvordan planstrategien skal utarbeides.
Gjennom arbeidet med planstrategien skal
kommunestyret vurdere, og ta stilling til hvilke
planoppgaver som skal prioriteres i
kommunestyreperioden. Herunder om
kommuneplanen skal videreføres eller revideres.
Strategien skal bidra til:
-

Bedre samordning av ulike planer i
kommunen
Gi mer behovsstyrt planlegging
Politisk prioritering av planoppgaver

I planstrategien skal kommunen vurdere både
interne og eksterne utfordringer og utviklingstrekk
som kan få betydning for kommunens strategiske
valg.
Formålet med strategien er å legge til rette for en
positiv utvikling av kommunen og lokalsamfunnet.
På bakgrunn av kommunens utfordringer og
utviklingstrekk er hovedhensikten med
planstrategien å vurdere kommunens planbehov.
Gjennom vedtaket av den kommunale
planstrategien skal det nye kommunestyret ta
stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal
revideres.
I dette vurderingsarbeidet er det viktig å legge til
grunn at plan- og bygningsloven fastslår at
planleggingen i kommunen skal bygge på
økonomiske og andre ressursmessige
forutsetninger for gjennomføring, og ikke være
mer omfattende enn nødvendig.

Dette betyr at kommunen bare skal utarbeide
planer der:
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-

det etter en streng vurdering er konkludert
med behov for en plan
lovverket og statlige krav forutsetter at planer
skal utarbeides

2.Plan- og styringssystemet

Plansystemet i Frosta kommune er i liten grad
systematisk rullert. Det vil kreve et betydelig
arbeid for å etablere et revidert plansystem,
oppdatering av planprogram og planer. Utvikling
og vedtak av planstrategi gir en fin mulighet til å
starte arbeidet med å etablere en systematikk og
struktur i planarbeidet. I tillegg vil kommunen søke
en standardisering internt i kommunen, i
samarbeid med andre offentlige aktører og sett
mot nasjonale veiledere – i de tilfeller hvor det er
effektivt og hensiktsmessig.
I modellen settes kommunal planstrategi generelt
inn i det kommunale plansystemet, og viser
generelt til sammenhengen i en kommune sitt
plansystem.
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Plansystemet

særskilt interesse og behov i forbindelse med at
kommunen iverksetter planarbeid.

-

Tidligere vedtak og styringssignaler med
betydning for planstrategien

Plansystemet består av tre planhorisonter; lang,
mellomlang og kort tidshorisont.

-

-

-

Kommuneplanens samfunnsdel har et langt
tidsperspektiv.
Kommuneplanens arealdel har et langt
perspektiv, men drøftes i hver
kommunestyreperiode.
Planstrategien har et tidsperspektiv på fire år.
Årsbudsjettet er gjeldende for ett år, men
utarbeides i sammenheng med
økonomiplanen som rulleres hvert fjerde år.
Strategidokumentet rulleres hvert år.

Planstrategi

På grunn av manglende planstrategi for
inneværende valgperiode utarbeides nå
planstrategien for perioden 2022 – 2023.
Strategien er utarbeidet i hovedsak med ressurser
fra administrasjonen og politiske organer.
Hovedinnholdet i planstrategien 2022-2023, og
videre arbeidsprosess, er presentert og diskutert i
formannskapets strategisamling 15. og 16. mars
2022.
Ledergruppen har diskutert planstrategi i
ledermøter ved fire anledninger i 2022. Utvidet
ledergruppe, som i tillegg til ledergruppen består
av virksomhetsledere i kommunen, har arbeidet
med planstrategi på to ledermøter i 2022.
I henhold til plan- og bygningsloven skal
kommunen i arbeidet med planstrategien innhente
synspunkter fra statlige og regionale organer og
nabokommuner, og det skal legges opp til
medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for
behandlingen.
Det lovpålagte kravet om innhenting av
synspunkter fra statlige og regionale organer
følges. Planstrategien utarbeides isolert fra
utarbeidelse av planprogram og har derfor ingen
krav til medvirkning ifølge bestemmelsene om
medvirkning 10-2 2. ledd.
Medvirkning kan berike planstrategien, men
tidligere erfaringer av en generell involvering av
innbyggere har blandet resultat. Det pekes på at
befolkningen har ikke klarer å skjelne om de er i
tidligere planfaser eller ikke – og at det i etterkant
ikke oppleves av de har utøvd reel innflytelse fordi
visjoner og mål ikke henger sammen med hva som
faktisk skjer i virkeligheten. Eventuell medvirkning
gjøres derfor i tilfeller mot grupper som kan ha
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Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt
06.10.2009
Kommuneplanens arealdel, vedtatt
27.11.2017
Kommunestyres vedtak om at Frosta
kommune skal bestå som egen kommune,
men med tjenestesamarbeid i
Værnesregionen.
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3.Nasjonale og regionale
føringer som har betydning for
planbehovet i kommunen
Nasjonale føringer

Både regionale og nasjonale myndigheter setter
mål for samfunnsplanleggingen. Nasjonale mål er
nedfelt gjennom lover, retningslinjer,
stortingsmeldinger, offentlige utredninger og
ytterligere konkretisert gjennom egne planer og
veiledere. Eksempler på dette er blant annet
folkehelse, barn og unges interesser, areal- og
transportplanlegging, samt og landbruk og
matpolitikk.
Mange av kommunen sine oppgaver er styrt av
nasjonale lover og forskrifter. Dette er for
omfattende til å beskrive i denne strategien, men
skal bli omtalt i forbindelse med planarbeidene de
er aktuelle for.
Regjeringen legger vekt på disse fire
hovedutfordringene i de nasjonale forventningene
til regional og kommunal planlegging:





Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
Å skape et økologisk bærekraftig samfunn
gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk
og en forsvarlig ressursforvaltning
Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
Å skape et trygt samfunn for alle

FNs bærekrafts mål i kommunal
planlegging

FNs bærekrafts mål er verdens felles arbeidsplan
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stoppe klimaendringene innen 2030. Målene ble til
gjennom en demokratisk prosess der nesten ti
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millioner mennesker fra land over hele verden kom
med innspill, og skal fungere som en felles global
retning for utvikling av land, næringsliv og
sivilsamfunn. Økologisk, økonomisk og sosial og
kulturell bærekraft er faktorer som hver for seg er
viktige for å nå bærekrafts målene, men som til
enhver tid må ses i sammenheng med hverandre
og med de målsettinger vi arbeider for å nå.
Arbeidet med bærekrafts målene i norske
kommuner og fylkeskommuner synes å være i en
tidlig fase, dette gjelder også Frosta kommune.
Spesielt i forbindelse med planarbeid. Det er
derimot mange enkelttiltak som bidrar positivt i
dugnaden om å nå bærekrafts målene, spesielt
innenfor barnehage og skole.
Frosta kommune ønsker en utvikling som ikke
svekker innbyggernes muligheter for framtida til å
få dekket sine sosiale, kulturelle, økonomiske og
materielle behov. Frostasamfunnet skal se
sammenhengen mellom økologisk, økonomisk og
sosial bærekraft for å legge til rette for en ønsket
utvikling og vekst i kommunen. En utvikling med
bærekraft som et premiss medfører at innsatsen
må rettes mot disse områdene.
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Regionale føringer
Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen 2019-2030 gir mål og retning for
kommunen sine egne tjeneste- og
samfunnsområder, samt motiverer til en
mobilisering av øvrige aktører i fylket.
Innsatsområdene er konsentrert ved følgende
hovedtema: 1) Bolyst og livskvalitet 2)
kompetanse, verdiskaping og naturressurser 3)
regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner. Med
ni prioriterte retningsmål
Bolyst og livskvalitet




I 2030 skal god livskvalitet og mangfold
kjennetegne Trøndelag
I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for
samfunnsutvikling i Trøndelag
I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional
samhandling

Kompetanse, verdiskaping og naturressurser




I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og
framtidsrettet arbeids- og næringsliv
I 2030 er trøndersk næringsliv basert på
miljøvennlig næringsutvikling og teknologi
I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon
av mat og bioråstoff

Regionale tyngdepunkt og kommunikasjoner




I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og
transportstruktur
I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggingsog bosettingsmønster
I 2030 har Trøndelag et samordnet transportog samferdselssystem

Planstrategi for Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune vedtok i juni 2020 ny
planstrategi for perioden 2020-2023.
Klimaendringer og stimulering til et bærekraftig
næringsliv er et sentralt tema, gjennom bruk av
virkemidler innen kompetanseutvikling,
digitalisering, demografi og samarbeid i nye
strukturer.

Delstrategi veg 2019-2030 handler å oppnå god og
forutsigbar fremkommelighet ved blant annet
håndtering av vedlikeholdsetterslep og inndeling
av vegnettet i funksjonsklasser. Det satses ellers på
trafikksikkerhet, miljø og balansert regional
utvikling.
Nasjonal sykkelstrategi 2014–2023 er en del av
Nasjonal transportplan (NTP) og beskriver mål og
virkemidler for å oppnå økt sykling i Norge. Statens
vegvesen har videre utarbeidet en nasjonal
gåstrategi. Målet er å gjøre det tryggere og
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triveligere å være fotgjenger, og dermed få flere til
å gå mer. Det er pekt ut seks prioriterte områder:
1) utforming av fysiske omgivelser, 2) drift og
vedlikehold, 3) samspillet i trafikken, 4) aktiv
gåkultur, 5) FoU og formidling og 6) ansvar og
samarbeid.
Regional plan for vannforvaltning – vannregion
Trøndelag og Møre og Romsdal skal revideres frem
mot utgangen av 2021. Planen skal sette miljømål
for hver vannforekomst i Trøndelag, med tiltak og
ansvar for oppfølging for å nå målene.
Fylkesmannen i Trøndelag har i tillegg sendt et
brev til kommunene i Trøndelag med innspill til
arbeidet med kommunal planstrategi.
Fylkesmannen anbefaler at disse temaene blir
gjennomgått i planstrategien:
-

Bærekraft
Demografi
Tjenesteutvikling
Barn og unges oppvekstsvilkår
Folkehelse og universell utforming
Landbruks- og jordvernhensyn
Risiko og sårbarhet
Klima- og miljøutfordringer
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4.Vurdering av gjeldende planer
og planbehov

Kommuneplanen er på toppen i kommunens
planhierarki. Samfunnsdelen er kommunens
strategiske styringsverktøy og skal ha en tilhørende
handlingsdel. Handlingsdelen legger føringer for
kommunens prioriteringer de neste fire årene og
beskriver hvordan samfunnsdelen skal følges opp.
Det skal være en sterk kobling mellom
samfunnsdelen, handlingsdelen og
økonomiplanen. Handlingsdelen kan innlemmes i
økonomiplanen.

Avgrensninger og begrensninger

Det er et stort behov for planarbeid i kommunen,
da det er flere planer som ikke er holdt oppdatert
og rullert i henhold til gjeldende lovverk. Det er
også begrenset ressurser til å arbeide med
planverk parallelt med annet utviklingsarbeid
knyttet til tjenesteytelse og daglig drift.
Ikke alle planer hører hjemme i planstrategien. Det
er foreslått følgende avgrensning: Strategien skal
kun inneholde planer der kommunen selv kan
påvirke oppstart og fremdrift. Regionale og
interkommunale planer er ikke inkludert med
mindre arbeidet med planene skal ledes av Frosta
kommune.
Planstrategien skal først og fremst ta for seg
strategiske planer som inneholder retningsvalg
og/eller kan ha økonomiske konsekvenser for
kommunen. Driftsplaner og detaljplaner uten
strategiske konsekvenser er ikke inkludert. Dette
betyr at kommunens samlede planarbeid er større
enn det som kommer fram av strategien.
Kunnskapsgrunnlaget som bør ligge til grunn for
utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel er
fragmentert og delvis oppdatert. En av de
vesentlige dokumentene er en overordnet ROSanalyse, sist oppdatert i 2016. Kommunen skal
parallelt med arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel utarbeide en helhetlig risiko og
sårbarhetsanalyse som gir oversikt over
risikoområder i kommunen. Den helhetlige ROSanalysen vil utgjøre et vesentlig grunnlag for
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Den
helhetlige ROS-analysen vil også være det viktigste
grunnlaget for kommunen sin overordnede
beredskapsplan.
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Planprogram og planhierarki

Kommuneplanens samfunnsdel gjaldt perioden
2009-2020, en rullering av denne er lovpålagt og vil
bli prioritet. I forbindelse med utarbeidelse av
kommuneplanens samfunnsdel vil det parallell bli
utarbeidet et mer grundig underlag på hvilke
planer kommunen har behov for fremover.
I arbeidet med revidering av kommuneplan for
Frosta kommune skal det etableres en tydelig
sammenheng mellom kunnskapsgrunnlag
(planstrategi og ROS analyse), mål og strategier
(kommuneplanens samfunnsdel), juridiske
prinsipper (kommuneplanens arealdel) og
handlekraft (handlingsplan og budsjett).
Det er behov for en opprydning i kategorisering og
benevning av planer. Målet er å etablere et
forutsigbart og forståelse plansystem for politiske
organer, organisasjonen og befolkningen på Frosta.
Dette skal også gi en større mulighet for å lykkes
med systematisk oppfølging og rullering av planer.
Det tilstrebes at planer har en rød tråd fra de ulike
nivåene i planhierarkiet, og at det er en tydelig
avgrensning av sammenfallende tema og
formuleringer i ulike planer. Dette arbeidet er ikke
ferdigstilt i forbindelse med utarbeidelse av
planstrategien for 2022-2023. Det kan derfor være
utgåtte eller eksisterende planer som ikke er tatt
med i denne dokumentet. Fullstendig oversikt over
hvilke planer kommunen har behov for fremover, i
et revidert planhierarki, vil derfor først vedtas ved
neste rulling av planstrategi – i 2024. En foreløpig
modell for kommunens planhierarki beskrives i
modellen på neste side.
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Kommuneplanen

Plan- og bygningsloven pålegger alle kommuner å
ha en kommuneplan som består av to deler;
1.
2.

Samfunnsdel med handlingsdel
Arealdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til
langsiktige utfordringer, mål og strategier for
Frostasamfunnet som helhet og kommunen som
organisasjon. Samfunnsdelen skal være grunnlag
for virksomhetens tjenesteytelse i kommunen. Den
skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne
mål og strategier skal gjennomføres i kommunal
virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige
organer og private. Siste plan for tidsperiode 20092020 ble vedtatt i kommunestyret i 2009 (PS 50/09
06.10.2009).
Kommuneplanens arealdel er et virkemiddel for å
sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de
målene som blir vedtatt i samfunnsdelen.
Arealdelen skal også ivareta nasjonale og regionale
interesser. Arealdelen er en vesentlig del av
kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise
sammenhengen mellom samfunnsutviklingen,
behov for vern og utbygging og framtidig

arealbruk. Arealdelen skal fastlegge hva de
forskjellige arealene kan brukes til, slik at det blir
lettere å utarbeide mer detaljerte planer for
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enkeltområder, og slik at det raskt og enkelt kan
fattes beslutninger i enkeltsaker i tråd med
kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. Siste
plan med tidshorisont 2015 – 2027 ble vedtatt i
kommunestyret i 2017.
Kommuneplanprosessen, deltakere og prosess
I forbindelse med arbeidet med utarbeidelse av
kommuneplanens samfunnsdel vil medvirkning av
ulike interessegrupper i kommunen være
avgjørende. Innbyggerne på Frosta er hver dag
avhengig av de tjenestene som kommunen tilbyr.
For å lykkes med utvikling og tilpassing av
kommunens tjenesteytelse, er det viktig å bruke
innbyggere og interessentgrupper som
kunnskapsgrunnlag for kommunens planarbeid.
Grupper som vil bli involvert (ikke begrenset til) er
barn og ungdom, eldre, personer med nedsatt
funksjonsevne. Samt grupper innen
samfunnsområdene klima og miljø, fritid og
frivillighet og næringsvirksomhet.

Kommunedelplaner, virksomhetsplaner og
fagplaner

I dag har Frosta kommune flere temaplaner,
fagplaner og strategier. Ut fra navn på planer og
innsikten i planer så langt er det identifisert at det
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ikke er en helhetlig og systematisk oppbygning på
planer på dette nivået. Det er derfor ikke vurdert
som hensiktsmessig å gjøre en opplisting av alle
planer, kategorisert etter plassering i planhierarki,
på dette tidspunktet. Utvalgte planer blir
presentert i tabell 2.

Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen viser hva kommunen skal
prioritere de neste fire årene. Årsbudsjettet, som
er identisk med første året i handlingsplanen, viser
hvilke tiltak kommunen skal gjennomføre i løpet av
året. Økonomiplan og årsbudsjett vedtas politisk i
desember hvert år.

Strategidokumentet

Strategidokumentet har ikke status som et
økonomiplandokument, men det vil være
fellestrekk mellom økonomiplan og
strategidokumentet. Målet med
strategidokumentet er å avdekke hvilke behov og
hvilke prioriteringer som må gjøres i årene
fremover mellom tjenestene. Strategidokumentet
vedtas politisk i juni hvert år.
Innholdet i strategidokumentet synliggjør
kommunens ståsted og framtidsutsikter, sett over
år, for kommunale tjenester og økonomi. Innholdet
i dokumentet har hovedfokus på hvor vi er, og
hvilken retning kommunen skal utvikles. I
utredningsdokumentet benyttes utvalgte
nøkkeltall fra KOSTRA og kommunebarometeret.

Områder som skal vurderes i arbeidet med
planstrategien
Kommune har flere roller; både som
samfunnsutvikler, som tjenesteyter og som
arbeidsgiver. Utfordringsbildet for Frosta
kommune er bredt. Tema som er vesentlig å ta inn
som en del av arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel vil være:

Demografi
Befolkningen har siden 1950 gått en god del
tilbake, men har de siste årene vært økende. I
perioden 2010–2018 var veksten i folketallet 4,8
prosent mot 8,7 prosent i Trøndelag som
helhet. Det er registrert 2 630 innbyggere i
kommunen. Dette er en økning på 21 innbyggere
siden årsskiftet 2020-2021. SSB sin
befolkningsframskriving fra 2020 viser en forventet
folkemengde på 2 730 i 2030 og 2 893 i 2050. Som i
mange andre kommuner, er gjennomsnittsalderen
i kommunen økende, noe som fører til press på
kommunens tjenesteyting. Forsørgerbrøken for
eldre (antallet over 64 år relativt til antallet 20-64
år) var ved inngangen til 2020 på 0,40, men
forventes å øke til 0,52 i 2030 og 0,69 i 2050.
Utfordringer og muligheter knyttet til den
demografiske utviklingen vil bli vurdert gjennom
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
Tjenesteutvikling
Antall oppgaver som kommunen er ansvarlig for
øker, mens den økonomiske rammen for mindre
kommuner strammes til. Uavhengig av bransje
viser tall fra NHO og arbeidstaker organisasjoner at
kampen om de kloke hodene blir stadig mer
krevende. Dette får konsekvenser for kommunens
mulighet til å levere gode tjenester til innbyggere
og næring, innen de tidsfrister som er satt til
kommunen. Det er fortsatt et behov for å
videreutvikle Frosta kommune som en attraktiv
arbeidsgiver, i takt med tiden. I tillegg må
kommunen fortsette å finne gode
samarbeidsmodeller på områder hvor kommunen
har få personer som dekker brede fagfelt.
Frosta kommune vil prioritere å få på plass et
overordnet planverk for kommunen, både
kommuneplanens samfunnsdel, og deretter
revisjon av kommuneplanens arealdel. Et av
målene med rulling av arealdelen er å få redusert
antall dispensasjonssaker.

Folkehelse og universell utforming
Bærekraft
Frosta kommune har ikke gjennom politiske
prosesser eller planarbeidet prioritert bærekrafts
mål, eller diskutert hvordan Frosta kommune
helhetlig skal jobbe med bærekrafts målene. Dette
vil bli gjort gjennom arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel.
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Å fremme helse og å motvirke sosiale
helseforskjeller er hjemlet som en oppgave og et
hensyn som skal ivaretas i planlegging etter planog bygningsloven. Kommunens oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse skal
inngå som et grunnlag for arbeidet med
kommunens planstrategi. Regjeringen forventer at
kommunene bidrar til å motvirke og forebygge
levekårs, å utjevne sosiale forskjeller og å sørge for
universell utforing av omgivelser og bebyggelse. I
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arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil vi
beskrive hvordan vi vurderer folkehelse og
universell utforming i Frosta kommune.
Landbruks- og jordvernhensyn
Det er etablert nasjonale jordvernmål, med inntil
4000 dekar/år. Store deler av arealet i Frosta
kommune er knyttet til dyrket eller dyrkbar jord.
Det er press i kommunen på utvikling av ny næring
og deling etter jordloven til spredt boligbygging.
Jordvern er et av veldig mange hensyn og
prioriteringer i kommunen. I arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel vil vi vurdere
hvilken holdning vi skal ha i kommunen til tap av
matjord.
Risiko og sårbarhet
Kommunen har god oversikt over sine lokale
risikier og har vist evne til å håndtere uventede
kriser, spesielt ved utbrudd av covid-19.
Kommunens planverk er ikke oppdatert, og det
mangler en oppdatert overordnet ROS-analyse.
Den overordnede beredskapsplanen bør også
oppdateres. Overordnet ROS-analyse vil prioriteres
da det er et viktig grunnlagsdokument for
kommuneplanens samfunnsdel.
Klima- og miljøutfordringer
Trøndelag skal være klimanøytral innen 2030. Vi
må også gjøre infrastruktur, næringer og
tettstedene våre i stand til å håndtere
konsekvensene av klimaendringene. Frosta
kommune har allerede hatt utfordrende
situasjoner knyttet til endring i været. En
klimasårbarhetsanalyse vil bidra direkte inn i ROSanalysen. Regional strategi for klimaomstilling skal
gi inspirasjon og være en ledesnor for hvordan
klimaarbeid skal gjøres i Frosta kommune.
Kommunen vil i neste valgperiode vurdere
kommunens arbeid med klima og miljøtiltak.
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5.Planoppgaver 2022 – 2023

Plan- og bygningsloven stiller krav til at behovet for
rullering av hele eller deler av kommuneplanen
skal vurderes som en del av planstrategien.
Siden Frosta kommune sin samfunnsdel gjelder for
perioden 2009 – 2020, har kommunen i realiteten
ingen gjeldende kommuneplan. Kommuneplanens
samfunnsdel foreslås å være hovedprioritet i
inneværende kommunestyreperiode.
Som en av grunnlagsdokumentene må en
overordnet ROS-analyse utarbeides.
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2017. Det
kan vurderes som sannsynlig at deler av arealdelen
bør revideres i etter at kommunen har fått ny
samfunnsdel. Prosessen med kommunens
samfunnsdel vil avgjøre behovet, til neste
planperiode.
Det arbeides også med å skaffe oversikt over hvilke
planer kommunen burde utarbeide eller som er
mangelfulle. Det vil bli arbeidet etter de statlige
anbefalingene om at kommunen bare skal
utarbeide planer der:
-

det etter en streng vurdering er konkludert
med behov for en plan
lovverket og statlige krav forutsetter at planer
skal utarbeides

Tabell 1 viser kommunedirektørens forslag til
prioriterte planoppgaver i planperioden 2022 2023. Tabell 2 viser oversikt over gjeldende planer
som er identifisert i Frosta kommune ved
behandling av planstrategi 2022-2023.
Reguleringsplaner er ikke inkludert. Det presiseres
at listen over planen antas å ikke være komplett,
den vil bearbeides, og kategoriseres inn i et
revidert plansystemet for Frosta kommune ved
utarbeidelse neste rullering.

Det er besluttet å starte arbeidet med
sentrumsplan for Frosta kommune. Prosessen er
igangsatt og vil fortsette i denne planperioden.
Tabell 1: Prioriterte planer 2022-2023

Side 11

Plan / grunnlagsdokument

Oppstart

Overordnet ROS analyse
Kommuneplanens samfunnsdel
Sentrumsplan

Høst 2022
Høst 2022
Vår 2023

Lovpålagt
x
x

6.Oppfølging av planer til
prioritering

Kommunal planstrategi er en oversikt over
kommunens viktigste styringsdokument, og en
prioritering av hvilke styringsdokumenter som skal
oppdateres i kommunestyreperioden.
Ved utarbeidelse av neste planstrategi for neste vil
oversikten over de kommunale planene være
kategorisert i to grupper. Planer til prioritering, og
planer med fast rullering.
Kommunedirektøren skal hvert år rapportere på
status på arbeidet med planene i planstrategien.
Dette gjøres i forbindelse med budsjettprosessen. I
den forbindelse er det også mulighet for
kommunestyret å gjøre endringer i prioriteringen
av planarbeid, som ikke er igangsatt.
Statusrapporten rapporterer på planer som er med
i vedtatt planstrategi for planperioden. I tillegg er
det listet opp planer som det er bedt om blir
fremmet ved siste statusrapport, og planbehov
som kommunedirektøren ber om at blir vurdert.
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Tabell 2: Eksisterende planer
Plan
Overordnede planer
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Beredskapsplan
Trafikksikkerhetsplan
Overordnet ROS – analyse (grunnlagsdokument)
Folkehelseplan
Handlingsplan SLT
Økonomiplan og budsjett
Lønnspolitisk plan
HMS-plan
Strategidokument

Ansvarlig
Alle
Organisasjon og samfunn
Organisasjon og samfunn
Organisasjon og samfunn
Organisasjon og samfunn
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Økonomi
Stab
Stab
Alle

Organisasjon og Samfunn
Kulturplan
Plan for kulturminner og kulturmiljø
Kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
Forvaltningsplan Frostating UKL
Bibliotekplan
Hovedplan avløp og vannmiljø
Bestandsplan for Elg og Hjort
Trafikksikkerhetsplan

Organisasjon og samfunn
Organisasjon og samfunn
Organisasjon og samfunn
Organisasjon og samfunn
Organisasjon og samfunn
Organisasjon og samfunn
Organisasjon og samfunn
Organisasjon og samfunn

Oppvekst og velferd
Handlingsplan for rus og psykisk helse
Helhetlig plan for pleie og omsorgstjenesten
Kompetanseplan helse og omsorg
Handlingsplan for forebygging vold og trusler
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner
Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading
Rammeplan for barnehagene
Årsplan for barnehagene
Virksomhetsplan for barnehagene
Trygg mat i barnehagen
Plan for sikkerhet og beredskap for bhg
Skole- og barnehagemiljø- inkluderingsplan
Beredskapsplan Covid-19
Kompetanseplan oppvekst?
Handlingsveileder "Fra magefølelse til handling"
Boligsosial handlingsplan
Tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier
Kvalitetssystem bhg og skole
Ordensreglement skole
Tildeling av kommunale boliger
Rutiner elevfravær skole
DKS-plan
Plan samarbeid skole-næringsliv
Sosial handlingsplan Frosta skole
Språkplan
Ung og gammel plan
Helhetlig plan for helse og omsorg

Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
Oppvekst og velferd
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