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Høringsutkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak/innstilling: 

 
1. Høringsutkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vedtas slik det her foreligger. 

2. Planprogrammet sendes på høring og offentliggjøres. Frist for innspill settes til 15. november 

2022, kl. 16.00 

3. Oppstart av planarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel igangsettes parallelt med at 

planprogrammet sendes ut på høring.  

4. Endelig planprogram vedtas av Kommunestyret 13.12.2022. 

 
 
PS 92/2022  Høringsutkast planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 

Formannskapets behandling av sak 92/2022 i møte den 04.10.2022: 

Behandling  

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

Vedtak 

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Endelig vedtak 

1. Høringsutkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vedtas slik det her foreligger. 

2. Planprogrammet sendes på høring og offentliggjøres. Frist for innspill settes til 15. november 2022, 

kl. 16.00 



3. Oppstart av planarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel igangsettes parallelt med at 

planprogrammet sendes ut på høring. 

4. Endelig planprogram vedtas av Kommunestyret 13.12.2022. 

 

 

Vedlegg: 

1 Høringsforslag til Planprogram Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Bakgrunn for saken: 

Frosta kommune sin planstrategi for perioden 2022-2023 anbefaler at ny samfunnsdel til 
kommuneplanen utarbeides. Før arbeidet med samfunnsdelen kan starte opp, krever Plan- og 
bygningsloven at det utarbeides et planprogram. 
 
Formålet med planprogrammet er blant annet å sikre forutsigbarhet i planarbeidet, og dermed også 
gode og reelle medvirkningsprosesser. Videre skal planprogrammet gi statlige og regionale organer 
grunnlag for å vurdere om den planlagte planen vil være i konflikt med nasjonale og/eller regionale 
interesser 

Saksopplysninger 

Både nasjonale og regionale myndigheter setter mål for samfunnsplanleggingen. Nasjonale mål er 
nedfelt gjennom lover, retningslinjer, stortingsmeldinger, offentlige utredninger og ytterligere 
konkretisert gjennom egne planer og veiledere. Sentrale føringer for planarbeidet er FNs 
bærekraftsmål, nasjonale føringer, regionale planer og føringer.  
 
Kommuneplanen er kommunens øverste og viktigste plan. Planen har to deler – samfunnsdel og 
arealdel. Ifølge kommunens planstrategi skal samfunnsdelen utarbeides på nytt i inneværende 
kommunestyreperiode. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel er forankret i Plan- og bygningsloven § 11-2: Kommuneplanens 
samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som 
helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative 
strategier for utviklingen i kommunen.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for virksomhetenes planer og virksomhet 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. I 
samfunnsdelen beskrives kommunens langsiktige og strategiske veivalg for samfunnsutviklingen og 
kommuneorganisasjonens egen virksomhet. På denne måten skal samfunnsdelen være et verktøy for 
overordnet strategisk styring, både for politisk ledelse så vel som for administrativ ledelse.  
 
Samfunnsdelen skal gi føringer for kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, strategiske planer 
og andre underordnede planer. Samfunnsdelen skal også ha en handlingsdel. Økonomiplanen kan være 



hele eller deler av handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel. I Frosta kommune utgjør 
økonomiplanen hele handlingsdelen. 
 
Frosta kommune har per i dag mange gjeldene tiltaksplaner som vil danne et viktig utredningsgrunnlag 
for kommuneplanens samfunnsdel. Vi har også noe utdatert planverk som vil bli benyttet til samme 
formål fordi en del av innholdet og datamaterialet fortsatt er aktuelt.  
 
I planprosessen må det avklares hvordan vi vil ta hensyn til miljø-/klimaforhold, sosiale og økonomiske 
forhold. Avklaringene vil påvirke hvordan kommunens samfunnsoppdrag skal forstås, og gir grunnlag 
for valg av kommunale strategier og mål i framtida.  
 
Kommunale planer berører ikke bare kommuneorganisasjonen, men samfunnet som helhet. Det er 
derfor viktig å sikre åpne planprosesser der kommunen kan innhente kunnskap og samkjøre sin innsats 
med ressurser, planer og behov hos øvrige aktører – både innbyggere, næringsliv, frivillighet og andre 
offentlige aktører. På denne måten får kommunen best mulige planer for utviklingen av 
Frostasamfunnet, samtidig er det viktig å dra nytte av kunnskapen og erfaringen fra de ansatte i 
kommuneorganisasjonen.  
 
Oppsummert vil medvirkningsprosessene vil primært følge tre spor: 

o Politisk spor  
o Internt spor 
o Eksternt spor  

Vurdering 

Forslag til planprogram gir en god oversikt over prosessen som planlegges for å utarbeide ny 
samfunnsdel til kommuneplanen. Planprogrammet ivaretar lovens krav om medvirkning i arbeidet med 
samfunnsdelen, og gir en beskrivelse av hvordan innbyggere, næringsdrivende og andre aktører skal 
involveres. Planprogrammet som vedtas av formannskapet sendes ut på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. Parallelt med dette varsles det om at arbeidet med samfunnsdelen settes i gang. Arbeidet vil 
da følge de prosesser som er foreslått i planprogrammet. Innspill som eventuelt kommer inn i løpet av 
høringsperioden vil bli behandlet og lagt fram i forbindelse med den endelige behandlingen av 
planprogrammet i formannskapet 22.11.2022. 
 
 
 
 


