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Uttalelse til planprogram - varsel om oppstart - Gran - kommuneplan - 
samfunnsdelen 

Bakgrunn 
Det vises til høring av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel datert 5. januar i år. 
Statsforvalterens rolle i plansaker er å se til at nasjonale føringer er lagt til grunn for planleggingen 
og vi kommenterer ut fra dette. Vi har også en rolle i å se til at innbyggerne får de tjenester de har 
krav på med utgangspunkt i særlovgivningen. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal, jamfør plan- og bygningsloven §11-2, ta stilling til langsiktige 
utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 
organisasjon. 
 
I ny kommunelov er det lovfesta i §14-4 at økonomiplanen skal angi hvordan kommuneplanen sin 
samfunnsdel skal følges opp. Statsforvalteren anbefaler derfor at kommunen allerede nå sikrer 
koblingen mellom samfunnsdelen og økonomiplanen. Det vil gi en realistisk planlegging og sikrer 
gjennomføring. 
 
Vurdering 
Kommunebilde 
Statsforvalteren lanserte i fjor kommunebildene for hver kommune i Innlandet. Dette er et 
sammendrag av hvordan Statsforvalteren oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i 
kommunene. Gran sitt kommunebilde gir et positivt bilde av områdene statsforvalteren har ansvar 
om å følge opp. Det er kun på punktet om jordvern at kommunen slår ut med rød farge da de etter 
vår mening bryter med målene fra nasjonal jordvernstrategi. Statsforvalteren oppfordrer 
kommunen til å ha søkelys på dette i arealstrategien.  
 
Ellers er det mange punkter i kommunebildet som er farget gult, det vil si «områder med 
forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet», og som dermed har potensial for 
forbedring. Statsforvalteren oppfordrer kommunen til å ha det med seg i arbeidet med 
kommuneplanen. 
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Planlegging 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2015 og kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2019. 
Det er viktig å få til god sammenheng mellom disse delene. Samfunnsdelen skal peke framover på 
arealdelen og hvilke overordna føringer og strategier som skal legges til grunn for revidering av den. 
Det er derfor positivt at Gran kommune viser til at de vil følge opp med en revidering av arealdelen 
allerede i 2021, for nettopp å følge opp dette. 
 
Økonomi og tjenesteutvikling 
Statsforvalteren vurderer kommunen å ha moderat økonomisk handlingsrom. Andelen eldre vil øke 
frem mot 2040, og det vil kreve endringer i det kommunale tjenestetilbudet over tid. Generell 
befolkningsøkning i de fleste yngre aldersgruppene vil imidlertid gjøre kommunen bedre rustet enn 
de fleste andre når det gjelder å håndtere økningen i andelen 80 år og eldre. Det er likevel viktig å 
fortsette omstillingsarbeid for å opprettholde økonomisk handlingsrom. 
 
Det er positivt at det foreslås å ha et ekstra fokus på befolkningsutviklingen, med bakgrunn i SSBs 
nye framskrivninger. Statsforvalteren støtter også forslaget om å følge opp punktet «Grans plass i 
verden» fra planstrategien, også med tanke på å drøfte muligheten for kommunesammenslåing 
med nabokommuner.  
 
Klima- og energi 
Statsforvalteren registrerer at ett av temaene i samfunnsdelen vil være bærekraft, og at FNs 
bærekraftmål er sentrale. Dette er positivt og i tråd med de nasjonale forventningene til regional og 
kommunal arealplanlegging 2019-2023, jf. kap. 1.1. Hensyn til klimaendringer er gjennomgående i 
bærekraftmålene. Målet er å forsøke å begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C, 
for å slippe katastrofale konsekvenser i fremtiden. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen kartlegge langsiktige utfordringer tilknyttet 
samfunnssikkerhet, og fastlegge mål og strategier for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet jf. § 11-2 
(H -5/18).  
 
I forslag til planprogram er beredskap framhevet som ett av flere aktualiserte spørsmål som må 
vektlegges i kommunens overordnede planarbeid. Dette forutsettes koblet opp mot arbeidet med 
en overordnet ROS-analyse. Statsforvalteren støtter opp under denne vurderingen, både med 
bakgrunn i overordna føringer og temaets aktualitet eksempelvis i forhold til klimaendringer, 
pågående pandemi og nylige tilfeller av dataangrep på kommunale system.  – Statsforvalteren 
oppfordrer videre til at samfunnssikkerhet og beredskap blir et eget temaområde i 
kommuneplanens samfunnsdel.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Kathrine Fossum (e.f.) 
kommunal- og samordningsdirektør 

  
 
Kristian Botten Pedersen 
seniorrådgiver 
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