Verdal kommune
Rådmann

NOTAT
uten oppfølging

Deres ref:

Vår ref: BEHA 2012/4489

Dato: 24.04.2017

Notat: Tilleggsinformasjon til kommunestyresak 32/17 Planstrategi
Levanger og Verdal 2017-2020
Forslaget til planstrategi for kommunene Levanger og Verdal 2017-2020 hadde høringsfrist
15. mars. Pga. kort tid mellom høringsfristen og behandlingen i samkommunestyret 23.
mars, måtte saksutredningen ferdigstilles 15 mars. Det viser seg at det i etterkant er
mottatt innspill til saken fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i NordTrøndelag, begge datert 15. mars, registrert her henholdsvis 16. og 17. mars. Beklageligvis
ble disse ikke med til samkommunestyrets behandling av saken.
Innspillene er gjennomgått. I samsvar med kommentarer under, vurderes det ikke å være
behov for endringer i forslaget til planstrategi som følge av disse.
Innspill:
 Fylkesmannen er kritisk til at det i opplegget for medvirkning ikke var lagt til rette for
medvirkning fra spesielle grupper, og viser til krav i plan- og bygningslovens § 5-1 om at
«Enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning» og at «Kommunen
har et særskilt ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper om krever spesiell
tilrettelegging, herunder barn og unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne».
Kommentar: Kommunal planstrategi er iht. Miljøverndepartementets veileder for
kommunal Planstrategi kap. 4, ikke en plan. Vi har derfor lagt plan- og bygningslovens § 101 til grunn for opplegget for medvirkning. Her er kravet at kommunen skal innhente
synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner, og bør 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.
I opplegget for medvirkning er det også tatt hensyn til tidligere erfaringer som viser at det
er vanskelig å få engasjement i prosesser knyttet til strategiske planer, og lettere når
planene er konkrete og handler om tiltak.
Medvirkningen har skjedd i to åpne folkemøter i Verdal og Levanger hvor vi også hadde
med noen spesielt inviterte, herunder eldrerådene, rådene for likestilling av
funksjonshemmede, kommunale foreldreutvalg, ungdomsrådene, idrettsrådene m.fl. Vi har
gjennomført et møte med nabokommuner, statlige og regionale organer og en høring. Som
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følge av koblinger av planer og planprosesser i plan- og styringssystemet, er planstrategien
også påvirket av medvirkning i tidligere planprosesser.
 Fylkesmannen påpeker at kommunene med fordel kan synliggjøre arbeidet med helhetlig
ROS og beredskapsplaner i planstrategien.
Kommentar: Revidering av helhetlige ROS-analyser og beredskapsplaner både for Verdal og
Levanger er beskrevet i Planstrategiens kap. 5 Planbehov.
 Fra fylkesmannens side anbefales det å se klima som et gjennomgående tema for alle
aktuelle planer som planlegges rullert.
Kommentar: Klima og energi står i planstrategien som ett av fire tema for revidering av
overordnede strategier i Kommuneplanens samfunnsdel. Plan- og styringssystemet
innebærer at strategiene i kommuneplanens samfunnsdel er forpliktende, og skal følges
opp som gjennomgående tema i all øvrig planlegging.
 Fra fylkeskommunen påpekes kulturminners betydning som ressurs i
samfunnsutviklingen, og at de bør integreres i ulike planer og nivåer, bla som tema i
samfunnsdelen og arealdelen. Fylkeskommunen håper at Verdal kommune kan prioritere
utarbeidelse av en kulturminneplan.
Kommentar: Tidligere henvendelser til Verdal kommune om utarbeidelse av en
kulturminneplan er ikke prioritert. Dette er bla. et kapasitetsspørsmål.
 Fylkeskommunen påpeker behov for operasjonalisering av planstrategiens strategiske
valg for samfunnsutviklingen
Kommentar: Planstrategiens strategiske valg for samfunnsutviklingen operasjonaliseres i
øvrig planverk.

Berit Hakkebo
rådgiver
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