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Forslag til kommunal planstrategi 2019-2023 

 

Rådmannens innstilling: 
 

Forslag til kommunal planstrategi for neste kommunestyreperiode (2019-2023) sendes på høring til 
de statlige og fylkeskommunale fagmyndighetene. I tillegg bekjentgjøres saken slik at innbyggere, lag 
og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget. 

 
  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Forslag til kommunal planstrategi, datert 23. mai 2019 Ja 
 
 

Oppsummering 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst en gang i hver valgperiode 
og senest et år etter konstituering, utarbeide og vedta en planstrategi. Kommunestyret har 
bestemt at i denne runden skal Gran kommune starte arbeidet med planstrategi før valget, for å 
dra nytte av de erfaringene det sittende kommunestyret har gjennom 4-årsperioden. I det 
foreløpige forslaget er det skissert hvilke hovedutfordringer kommunen står overfor og hvilke 
planarbeider som foreslås prioritert i neste periode. 
 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
 

- Kommunal planstrategi 2012-2015, vedtatt i desember 2012 
- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i juni 2015 

Saksgang Møtedato 
Planutvalget            
Formannskapet            
Kommunestyret            
Eldrerådet             
Gran ungdomsråd             
Råd for likestilling av mennesker med nedsatt 
funksjonsevne 
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- Regional plan for Hadeland, vedtatt i februar 2015 
- Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt i mai 2016 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
 

Plan- og bygningslovens § 10-1 - Kommunal planstrategi:  
 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og 
vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg 
knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 
 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer 
og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for 
behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets 
behandling.  
 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er 
behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller 
oppheves.  
 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av 
arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 

 
 
Eksisterende planer 
 

- Kommunal planstrategi 2012-2015, vedtatt i desember 2012 
- Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i juni 2015 
- Regional plan for Hadeland, vedtatt i februar 2015 
- Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt i mai 2016 
 
 
Gjeldende vedtak 
(se ovenfor) 
 
Økonomi 
 

Ingen direkte økonomiske konsekvenser av denne saken. Enkelte av planoppgavene, spesielt 
arealplanoppgavene kan medføre behov for konsulenthjelp. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre 
dette innenfor vedtatt budsjett/økonomiplan, vil det være behov for særskilte bevilgninger. Dette må 
man komme tilbake til i behandling av budsjett og økonomiplan. 
 
Bemanning 
 

Ingen direkte bemanningsmessige konsekvenser av denne saken, men antallet planoppgaver som 
skal gjennomføres vil kunne ha konsekvenser for bemanningen i ulike deler av organisasjonen. De 
planoppgavene som er igangsatt eller foreslått kan bli krevende å få til med dagens bemanning.  
 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
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Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
 

Arbeidet med kommunal planstrategi avviker fra andre planprosesser etter plan- og bygningsloven 
ved at det ikke er krav om vanlig høring og offentlig ettersyn, og overordnede myndigheter kan heller 
ikke fremme innsigelse mot planstrategien. Men kommunen skal innhente synspunkter fra de 
overordnede fagmyndighetene og legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt. Rådmannen 
foreslår at et forslag til kommunal planstrategi, basert på de momentene som tas opp i denne saken, 
oversendes de statlige og regionale fagmyndighetene til orientering og eventuelle tilbakemeldinger. I 
tillegg foreslås det at saken bekjentgjøres på kommunens hjemmeside og Facebookside, slik at 
innbyggere, lag og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget. Ønskes det ytterligere 
medvirkningstiltak kan det foreslås, men rådmannen mener at disse foreslåtte tiltakene er 
tilstrekkelig.  
 

Utfordringer og trender:  
 

Gran kommunes hovedutfordringer ble omtalt og definert i Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 
av kommunestyret i juni 2015, i Regional plan for Hadeland, vedtatt av fylkestinget i februar 2015 og i 
kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret i mai 2016. 
  

I tillegg til de hovedutfordringene som det er fokusert på i disse planene vil rådmannen peke på 
følgende aktuelle faktorer og trender som vil påvirke kommunens utvikling i tida framover: 
  

1. Grans plassering i verden:  

 Fylkestilknytning  

 Regionrådet for Hadeland  

 Interkommunalt samarbeid  

2. Befolkningsutvikling:  

 Svak befolkningsvekst de siste årene 

 Boligbygging  

 Næringsutvikling 

 Markedsføring og profilering 

3. Samferdsel: 
 Stor-Oslo Nord 
 Lokalt busstilbud 
 Trafikksikkerhetsarbeid 

4. Kommunale tjenester: 
 Endringer i befolkningen 
 Folkehelseutfordringer 
 Utfordringer i helse- og omsorg og oppvekstsektoren 
 Tjenestestruktur 

5. Klima- og miljø: 
 Oppfølging av statlige mål og egen klima- og energiplan 
 Klimakonsekvenser og klimatilpasning 
 Biologisk mangfold og kulturlandskap 

6. Arealstrategi: 
 Gjennomgang av boligområder i gjeldende arealplaner 
 Arealstrategi/utbyggingsstrategi 
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De enkelte punktene ovenfor er beskrevet nærmere i forslaget til planstrategi (se vedlegg). 
Rådmannen lagt vekt på at vi bør lage et kortfattet dokument der det viktigste er å beskrive hvilke 
hovedutfordringer administrasjonen ser for seg de kommende årene. Denne vurderingen baserer seg 
på de erfaringene kommunen har ut ifra utviklingen de siste årene. I tillegg er det skissert et foreløpig 
opplegg for revisjon av viktige planer og utarbeidelse av nye kommunedelplaner. 
 
Det har kommet inn politiske innspill til planstrategien gjennom interpellasjoner og drøftinger i 
kommunestyret og workshop i kommunestyret i april 2019. Det er også foretatt en gjennomgang 
med de ulike fagområdene og lederne i kommunen for å få innspill på kommunens 
hovedutfordringer og hvilke planoppgaver en mener er nødvendig å gjennomføre de nærmeste 
årene. De innspillene som har kommet er kortfattet oppsummert og kommentert her: 
 

 Fylkestilknytning og kommunestruktur: Politisk innspill om at Gran kommune må se på begge 
disse temaene i kommende kommunestyreperiode. Rådmannen mener at fylkestilknytning må 
vurderes, men at kommunestruktur er et spørsmål som primært må avklares politisk. 

 Boligbygging: Innspill fra ulike politisk hold – noen mener det må bygges eneboliger i spredt 
bebyggelse og nye boligfelt i hele bygda, andre mener at det primært bør bygges der noen vil 
bygge og der infrastruktur er på plass, og prioritere ut ifra hvilke aldersgrupper vi vil tiltrekke oss. 
Rådmannen mener at et variert boligtilbud må være et viktig mål, men vil ikke tilrå at det 
planlegges nye store boligfelt langt fra offentlige og private tjeneste- og servicetilbud. 

 Næringsutvikling: Innspill fra politiske hold om at næringsutvikling er noe av det viktigste Gran 
kommune bør satse på. Rådmannen er enig i dette og vil fortsatt prioritere samarbeid med 
næringslivet og nabokommunene om å tilrettelegge for god næringsutvikling. 

 Gran som «Ja-kommune»: Politisk innspill om at kommunen må ha rådgivende saksbehandling og 
at folk skal få hjelp til å få det til hvis det overhodet er mulig. Rådmannen vil vektlegge at 
kommunens planarbeid og saksbehandling skal innebære god service kombinert med faglig og 
juridisk korrekt, rettferdig og forutsigbar saksbehandling. 

 Kommunal tjenestestruktur: Mange ledere i kommunen har pekt på at det å ha mange 
tjenestesteder er krevende både bemanningsmessig og økonomisk. Rådmannen mener at det 
generelt sett er viktig å redusere antall tjenestesteder. 

  
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
 

Foreløpig forslag til kommunal planstrategi bekjentgjøres på kommunens hjemmeside og 
Facebookside, slik at innbyggere, lag og foreninger kan komme med synspunkter på forslaget.  
 

 
Dato: 27. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


