
  
  Side 1 av 2

SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 20/1111   
 
Planstrategi 2020-2023 
 
 
Saksbehandler:  Steinar Elven Arkiv:   
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
82/20 Formannskapet 23.06.2020 
 
 
Andre dokumenter i saken: 
Reg. dato S Dokumenter inngående/utgående   
        

 
 
SAMTIDEN 
Betingelsene innen planlegging og ellers i samfunnet, har med utbruddet av coronaviruset 
vist oss at prioriteringer og beslutninger, men også muligheter til å løse oppgaver på nye 
måter må bygges på fakta og kunnskap. Dette har gitt oss muligheter for å se på hva som blir 
viktig i tiden framover.  
Sentralt i Holtålens planarbeid i årene framover vil være som deltaker i forskningsprosjektet 
– Distriktskommune 3.0. Prosjektet skal bidra med å koble samfunnsplanlegging og 
utviklingsarbeid sterkere sammen. Målet er å utvikle kunnskap om hvordan man kan 
forenkle samfunnsplanleggingen og hvordan små kommuner i større grad kan nå sine mål. 
Dette vil være spesielt viktig i tiden vi er inne i nå og passer derfor godt inn i samtidens 
utfordringer. 
 
Saksopplysninger/vurdering: 
Med bakgrunn i plan- og bygningsloven § 10 skal kommunestyret utarbeide en kommunal 
planstrategi minst en gang hver valgperiode. Planstrategien er ikke en plantype, men et 
hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Her skal kommunestyret 
vurdere hvilke planoppgaver det er viktig å arbeide med i kommunestyreperioden.  
 
Forrige planstrategi hadde fire prioriterte planer som skulle revideres innen 
kommunestyreperioden. Kommuneplanens arealdel (delvis revisjon) er under 
sluttbehandling, beredskapsplanen (ROS-analyse) er ferdigstilt og vedtatt, planen for idrett 
og fysisk aktivitet er lagt ut til høring. Når det gjelder samfunnsdelen er arbeidet i gang og 
blir en sentral del av forskningsprosjektet. Sett i sammenheng med de ressurser en har 
tilgang til, vil en si at måloppnåelsen har vært tilfredsstillende.  
I denne strategiperioden 2020-2023 legges det opp til et sterkt fokus på samfunnsdelen der 
kunnskapsinnhenting og datainnsamling gjennom forskningen vil danne grunnlaget for det 
videre arbeidet med denne planen. Viktig i denne sammenheng er tydelige prioriteringer 
med realistiske målsetninger der samfunnsdelen blir en «levende» plan. 
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Dataene som brukes i planstrategien er hentet fra SSB og 
Telemarksforskning/Distriktssenteret. Dette gir oss et nyansert fremtidsbilde hvor bosteds- 
og næringsaktivitet i kommunen måles med tanke på det handlingsrommet kommunen rår 
over. Prognosene vil derfor fravike noe fra de tradisjonelle dataene som fremkommer fra 
SSB. 
Foreliggende forslag til planstrategi 2020-2023 anbefales og offentliggjøres etter 
formannskapets behandling iht. plan- og bygningslovens § 10-1. 
 
 
Forslag til planstrategi for Holtålen kommune 2020-2023 datert 12.06.2020 legges ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring iht. plan- og bygningsloven § 10-1. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 23.06.2020 sak 82/20 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til planstrategi for Holtålen kommune 2020-2023 datert 12.06.2020 legges ut 
til offentlig ettersyn og sendes på høring iht. plan- og bygningsloven § 10-1. 
 


