
Interpellasjon fra Kristin Swärd vedrørende oppstart 

av arbeid med ny kommunal planstrategi. 

 
Bakgrunn for saken 
Det vises til vedtatt gjeldende planstrategi fra 22/9-16(sak 95/16). 
Denne er egentlig en revisjon av den gamle strategien vedtatt i 2011. 
Jeg mener at dette gjør det påkrevd å be administrasjonen starte opp arbeidet med å utvikle 

en ny planstrategi. Planstrategien er det viktigste politiske styringsinstrumentet kommunen 
har og skal fastsette rammene og prioriteringene for kommunens planarbeid. Det er mange 

revideringer av ulike planer, nye regionale og sentrale føringer, endringer i ulike lover, forskrifter 
m.m. samt en rekke andre utviklingstrekk som har skjedd siden 2011 og dermed ikke er med i 
dagens strategi. Vi får nå blant annet en regionreform som kan utfordre flere av våre 

interkommunale samarbeid, regionrådet og skole/samferdsel. Videre er flere av planene i strategien 
gått ut på dato eller ikke realisert av ulike årsaker. 

En ny strategi vil kunne adresse dette i en helhetlig faglig og politisk sammenheng og legge nye 
rammer rundt helheten i vårt planarbeid. 
På denne bakgrunn er det viktig å starte opp arbeidet med en ny planstrategi hvor vi i første omgang 

ber rådmann komme tilbake med en sak hvor de ulike overordnede prioriteringer og innhold 
i strategien kan debatteres/vedtaes så tidlig som mulig høsten 2018. 

Jeg ber spesielt rådmann å vurdere behovet for utarbeidelse av en ny samfunnsdel til kommunens 
arealplan da flere kommuner(herunder Gjøvik) har lagt nye prinsipper til grunn for utarbeidelsen av 
denne.  Dette slik at planverket i større grad skal kunne se til samfunnsdelen som et overordnet 

styringsdokument blant annet til bruk ved den årlige utarbeidelsen av budsjett og økonomiplan. 
På denne måte kan vi kanskje også begrense floraen av planer og sørge for en bedre og mer effektiv 

styring av kommunen vår. 
 

Forslag til vedtak: 

 
Gran kommunestyre ber rådmann starte opp arbeidet med ny kommunal planstrategi 

og at det fremmes forslag til ramme og prioriteringer rundt dette arbeidet til politisk 

behandling høsten 2018. 

 

Jeg ber om at denne interpellasjon taes til behandling på kommunestyremøte 14 juni. 
 

Brandbu 4 juni 2018 
Kristin Swärd 

                             

 


