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Planstrategi og plansystem
Planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven (PBL § 10-1 Kommunal planstrategi).
Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til
rette for ønsket utvikling. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke
planoppgaver som skal prioriteres. Planstrategi er altså ikke en plan men en strategisk overveielse av
hvilke planer og utredninger kommunestyret vil ha for å møte kommunens utfordringer.
Planstrategien skal ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres
eller videreføres uten endringer. Herunder kan det også tas stilling til om det er behov for å
igangsette arbeid med nye kommunedelplaner, og om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
Fra og med inneværende kommunestyreperiode, er dermed planstrategi en del av kommunens planog rapporteringssystem.
Med ny planlov kom også Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.
Forventningene til oppfølging av nasjonal politikk er forskjellige og omfattende. Fylkesmannen har
utarbeidet «Kommunebilder» som også gir viktige innspill til planstrategi-arbeidet.
I planstrategien er det tatt hensyn til hovedtemaene som nasjonale forventninger omfatter:
klima og energi
by- og tettstedsutvikling
samferdsel og infrastruktur
verdiskaping og næringsutvikling
natur, kulturmiljø og landskap
helse, livskvalitet og oppvekstmiljø
Kommunene skal også forholde seg til regional planstrategi. Kommunen ønsker god kontakt og
forløpende samarbeid med fylkeskommunen og regional stat i arbeidet med å møte utfordringene
framover. Det samme gjelder næringsliv, organisasjoner og andre samfunnsaktører.

Utvikling, utfordringer og muligheter
Lillehammer er en av få kommuner i innlandet som har befolkningsvekst omtrent som
landsgjennomsnittet. Det legges til grunn at befolkningen vil fortsette å vokse, tilsvarende i
underkant av 1% (MMMM-alternativet fra SSB). Vekst er avhengig av tilflytting som igjen er avhengig
av arbeidsplasser og boliger. Tilbud og tjenester må planlegges og dimensjoneres i forhold til bosatte
og forventet befolkningsutvikling. Derfor er også forventet utvikling ut over kommuneplanperioden
(2024/2026) og mulighetene for befolkningsvekst ut over 1% et tema.
Strategi og økonomiplanen tar opp ulike forhold knyttet til oppvekstmiljø generelt og grupper med
særskilte behov spesielt. En helhetlig oppvekstplan er foreslått vurdert.
Lillehammer har i en tiårs-periode hatt sysselsettingsutvikling på linje med landsgjennomsnittet
(Østlandsforskning). Det er offentlig og privat tjenesteyting som representerer den vesentligste
økningen. Her har vi blant annet tunge kompetansemiljøer som høgskole- og
forskningsinstitusjonene, forsvaret, vegvesen og sykehus. Det er viktig at disse miljøene forblir en
vesentlig del av arbeidsmarkedet i Lillehammer. Der det er mulig må kommunen bidra til at de kan
utvikle seg videre. Dette er en viktig del av kommunens næringsstrategi som sier at hovedsatsingen
skal være innen områder der vi har eller kan få fortrinn framfor andre steder i Norge. En offensiv
næringspolitikk må prege satsingen i kommunestyreperioden.
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Antall innbyggere over 80 år vil fordoble seg i
perioden 2022-2040. Det samme gjelder
aldersgruppen 67-79 år. Generelt sett er det
behov for flere og «tyngre» helsetjenester jo
eldre en blir, noe som vil føre til betydelig
press på helsesektoren. I denne
kommunestyreperioden vil
samhandlingsreformen være et sentralt
politisk tema. Reformen innebærer betydelig
overføring av ansvar for helsetilbud til
kommunene. Kommunene må fokusere mer
på folkehelse (ny folkehelselov fra 1.1.2012)
og muligheter for å forebygge
helseproblemer. Oppgaver må i større grad
løses i samarbeid med andre kommuner og
andre samfunnsaktører.

Ved behandling av Strategi- og økonomiplan ble det besluttet at klima- og energiplanen skal
revideres. Mål, målbarhet og handlingsplaner er viktige stikkord. Her må det også fokuseres på
kommunens miljøinformasjon og arbeidet med miljøstatus. Regjeringen la fram klimameldingen
25.4.2012. Den vil etter hvert legge føringer for kommunene. Klimautfordringer og klimatilpasning
vil også være viktige tema i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap, og sentralt i videre
gjennomgang av ROS-rapporten fra 2008.
Miljøsatsing og miljøhensyn omfatter en rekke tiltak, tilbud og tjenester som kommunen
fortløpende arbeider med. I løpet av året vil de fleste kommunale enheter være sertifiserte som
Miljøfyrtårn. Det kan være et godt utgangspunkt for måling og rapportering om kommunens egen
energibruk, avfallshåndtering med mer.
Kommunens trafikk- og transportplan sier at trafikken vil øke betydelig mer enn vegnettet er
dimensjonert for det. Biltrafikken er hovedårsaken til at luftkvaliteten i bysentrum i perioder er langt
fra tilfredsstillende. Når det samtidig legges opp til at en stor del av boligbyggingen framover skal
skje som fortetting, står en overfor bymiljømessige utfordringer. Trafikk og transport framstår som
en hovedutfordring, og det må søkes nye løsninger for å ivareta miljø og helse. Lillehammer har
takket ja til invitasjon fra Statens Vegvesen, fylkesmann og fylkeskommune om samarbeid om arealog transportplanlegging (ATP/byprosess). Det forutsettes at partene enes om omfang og opplegg
som gjør det mulig å rette oppmerksomhet mot framtidsrettet infrastruktur/vegløsninger, gang- og
sykkelveger, kollektivtransport og revidering av gjeldende trafikk- og transportplan. Oppfølging av
hovedutfordringer knyttet til areal- og transportproblematikk fra arbeidet med kommunens arealdel
må være sentralt i arbeidet. Gjennomføring av sykkel-prosjektet må være en viktig sak i
kommunestyreperioden.
Kommuneplanens arealdel legger opp til at hovedtyngden av byveksten skal skje nordover. En
betydelig del av utbyggingen skal skje som fortetting. Det vil bli krevende å gjennomføre planen.
Også av hensyn til bomiljø og eier- og interesseforhold i tomte- og boligmarkedet, kan det være
hensiktsmessig at kommunen inntar en mer aktiv holdning i perioden. En boligplan som ivaretar
bredden i behov og tilbud vil være ett tiltak. Her må også hensyn til ungdom og vanskeligstilte få en
sentral plass. Det kan være nødvendig allerede nå å se på boligbehov ut over planperioden. Det
samme gjelder arealer til næringsformål, både i form av fortetting og nye «reserver».
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Erfaringer med gjeldende plan og dialogen med sektormyndigheter viser at samordning av areal- og
transportplanleggingen kan by på utfordringer som må løses i tett samarbeid og i en lengre
tidshorisont. I et bærekraftperspektiv vil det å ta vare på matjord være et slikt eksempel.
Lillehammer oppleves som attraktiv. Kunst, kultur, idrett og friluftsliv er viktige «varemerker». Å
støtte opp om og videreutvikle kommunens attraktivitet og fortrinn, er en viktig strategi for
bosetting og tilflytting. I det ligger også å ta vare på byens særpreg – en utfordring når fortetting og
byfornyelse utgjør en vesentlig del av planlagt utbygging. Tilgjengelighet i bymiljø og bynære
rekreasjonsområder er en viktig del av attraktiviteten og må ivaretas i videre planlegging.
Nærheten til natur- og fjellområdene bidrar i vesentlig grad til attraktiviteten. I et økende
fritidsmarked og med regionens ambisjoner som vintersportdestinasjon er det aktuelt med tettere
interkommunalt samarbeid om bruk og vern av fjellområdene mellom Hafjell og Sjusjøen.
Både lokalt og regionalt må det jobbes med kulturbaserte næringer og deres plass i en helhetlig
strategi for næringsutvikling. YOG2016 (ungdomsOL) og et mulig OL i 2022 må utnyttes for det det
kan være verdt i en slik sammenheng.
Kommunen benytter brukerundersøkelser og
Kommunekompasset 2011
Kommunekompasset for å evaluere systemer,
Offentlighet og
praksis og tjenestetilbud. Som det framgår av
demokrati
figuren, kan det være forbedringsmuligheter.
100
80
På flere tjenesteområder er ambisjonsnivået –
Samfunnsutvikler
Tilgjengelighet
60
slik det framgår av Strategi- og økonomiplan –
40
satt til «høyere enn gjennomsnitt for landet».
20
Det stilles også spørsmål om hva som er «godt
Poilitisk styring og
Utvikling og læring
0
kontroll
nok». Kommunens inntekter vil fortsette å øke
men veksten vil ikke være høy nok til å dekke
behovene som følger av demografisk utvikling.
Arbeidsgiver
Lederskap
Kommunen må ha tilstrekkelig tilbud til
brukergrupper som har behov for hjelp. Som
Resultatfokus
eksempel nevnes psykisk helsearbeid og
Alle
Lillehammer
rusomsorg som nå utredes nærmere. Boliger for
vanskeligstilte og ungdom er sentrale tema i
arbeid med bolighandlingsplan og videre boligplanlegging.
Det er et mål å holde netto driftsresultat på om lag 3 % og investeringene i samsvar med
handlingsregelen som innebærer at årlige låneopptak på ikke-selvfinansierende investeringer ikke
skal være større enn avdragene som betales. Kontinuerlig endringsarbeid og effektivisering vil være
nødvendig. Organisasjonsgjennomgangen som pågår er et viktig skritt. Det må også fokuseres mer
på samhandling i «mellomrommet» - både når det gjelder omsorgstjenester og samfunnsutvikling
generelt.
Samfunnssikkerhet og beredskap er oppgaver som kommunene alltid må prioritere. Lillehammer
må ferdigstille beredskapsplanen inneværende år. I tillegg fortsette gjennomgangen av rapporten fra
2008 om Risiko og sårbarhet i Lillehammer. Samfunnssikkerhet og beredskap må også være sentralt
tema i videre arbeid med kommuneplanens samfunnsdel.
Når det gjelder regional samhandling vises til kapitlet om Lillehammerregionen og planbehov som er
utarbeidet felles for alle tre kommuner. Lillehammer ser behov for tettere samarbeid med Gjøvik og
Hamar. Regionene utgjør sammen en betydelig befolkningskonsentrasjon i innlandet . Med felles
bo- og arbeidsmarked må byene og regionene fungere godt sammen. Hver for seg må de framstå
som attraktive for ytterligere befolkningsvekst og næringsutvikling. Felles store utfordringer er
jernbane og E6, kollektivtrafikk samt framtidsrettet sykehusstruktur og innlandsuniversitet.
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Prioriterte politikkområder
I tabellen presenteres stikkordsmessig de største utfordrings-/ politikkområder som førende for
prioritering av planoppgaver i kommunestyreperioden.
Politikkområde

Utfordring/Aktivitet

Oppgave/planlegging

Befolkningsutvikling

1% økning
Arbeidsplasser
Boligbehov
Oppvekstvilkår
Kompetansenæringer
Lillehammer Campus

Helhetlig plan for oppvekstmiljø
Sentrum/bydeler/grender/skolestruktur – elementer i
videre boligplanlegging

Utdanning og
kompetanse

Næring og
sysselsetting
Folkehelse og levekår

Miljøutfordringer

Langsiktig arealbruk

Transport og
infrastruktur

Kultur, idrett og
friluftsliv

Risiko og sårbarhet

Regional samhandling

Kommunale tjenester
og forvaltning

Næringsarealer
Kulturbaserte næringer
Offentlige arbeidsplasser
Samhandlingsreformen
Forebyggende helse
Utsatte grupper

Klima
Sikre drikkevann
Infrastruktur
Miljøstatus
Nærhet bolig – arbeid
Byutvikling
Næringsutvikling
Boligvekst
Kulturminner – vern og
opplevelser
Samordnet areal- og
transportplanlegging
Mindre trafikk i byen
Gang- og sykkelveger
Aktivt utnytte attraktivitet
Utnytte naturgitte
forutsetninger
Fjellområder
Ivareta samfunnssikkerhet
Oversikt over risiko- og
sårbarhet med betydning for
plan, drift og forvaltning
Felles bo og arbeid
Mjøsbyene og innlandet
Jernbane/E6

Oppvekstvilkår
Drift og investering

Bidra til videreutvikling av eksisterende offentlige og
private kompetanse- og utdanningsmiljøer
Proaktive i arbeid for etablering av nye
Strategier for vekstnæringer og bransjer hvor
Lillehammer har fortrinn
Fortetting og regulering av tilgjengelige arealer
Strategier for kulturbaserte næringer
Raskere saksbehandling
Interkommunal plan samhandling
Interkommunal forebyggende helseplan
Revidere gjeldende planer og igangsette nye etter
nærmere behovsvurdering
Psykisk helsearbeid og rusomsorg
Revidering av klima- og energiplan
Hensyn til drikkevannskilden i all plan/forvaltning
Kollektivtilbud og knutepunkt innfart/P
Oversikt over miljøtilstand/utvikling
Fortetting og transformasjon bolig- og næringsareal
Boligplan - mangfold i behov og tilbud
Strategi for økt kommunal engasjement i bolig- og
tomtemarkedet
Lokal kulturminneplan
ATP-prosjekt/bypross
Kollektivsatsing – lokalt og regionalt
Veg og P som reduserer bilavhengighet i sentrum
Sykkelbyprosjektet – gjennomføring
Spisse planer ift attraktivitet/fortrinn
Sammenheng by/vann - praktisk (P) og rekreasjon
Interkommunalt samarbeid Hafjell-Sjusjøen
Kulturstrategi YOG2016
Beredskapsplan
Videre gjennomgang av ROS-analyser/rapport med
særlig fokus på klima
Se bolig- og næringsarealer i sammenheng i
Lillehammer-regionen
Strategi for samarbeid med Hamar og Gjøvik
E6/jernbane – lokale og regionale utfordringer
Proaktive for evnt befolkningsutvikling ut over 1 %
Regional landbruksplan
Resultatmål 3 % og overholde handlingsregelen
Organisasjonsgjennomgang for effektivisering
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Vurdering av kommuneplan og kommunedelplaner
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplan 2006 – 2016, generell del (heretter omtalt som samfunnsdelen), ble vedtatt av
kommunestyret i juni 2006 etter en konsentrert prosess hvor kommunestyrerepresentantene spilte
en aktiv rolle i utformingen av visjoner og strategier for samfunnsutviklingen. Planen har fem
visjoner med dertil hørende strategier under disse overskriftene:
Innbyggere og folkestyre
Lillehammerregionen
Bærekraftig utvikling
Kultur- og idrettsbyen
Kommunale tjenester
Ny arealdel er vedtatt og selv om den tar utgangspunkt i visjoner og strategier i generell del, er en ny
arealdel i seg selv et viktig argument for revidering av samfunnsdelen. Det samme gjelder nye
lovverk, forskrifter og reformer som er kommet til i perioden, eksempelvis ny plan og bygningslov,
naturmangfoldslov, sivilbeskyttelsesloven, helselov, samhandlingsreformen. Imidlertid vil det være
lokale utfordringer og kommunestyrets politikk som er viktigst i vurdering av revideringsbehov.
Kommunestyregruppene som drøftet samfunnsdelen 29.3.2012, var samstemte i behovet for
revidering. Utfordringene slik de beskrives i samfunnsdelen bør derfor bli gjenstand for revidering.
Visjoner og strategier i kommuneplanens generelle del er fortløpende fulgt opp og konkretisert i
styrings- og rapporteringssystemene, årlig i strategi- og økonomiplan og årsmelding. Dette er et
omfattende system og inneholder blant annet en rekke målbare og ikke målbare parametere. Mye
tilsier behov for gjennomgang, og at det kan være aktuelt med forenkling og strengere prioriteringer.
Når det gjelder eventuell revidering av visjonene er det vanskelig å ta stilling til behovet før
kommunestyret har drøftet planprogrammet.

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel 2011-2024 ble sluttbehandlet i kommunestyret desember 2011. Visjoner
og strategier fra kommuneplanens generelle del har vært utgangspunkt for kommuneplanens
arealdel. Disse er fulgt opp med strategiske mål for byutvikling, boligbygging, næringsutvikling,
fritidsbebyggelse og hensynssoner. Flere temaer fra kommuneplanens arealdel er tatt opp i arbeidet
med planstrategi og finnes igjen i oversikten over prioriterte politikkområder. Det er stilt spørsmål
om det allerede nå bør igangsettes arbeid for å finne arealer til å dekke behov for boliger og
næringsliv ut over planperioden. I midlertid er det vanskelig å se at det i seg selv utløser behov for
en snarlig revidering av arealdelen. Slik det framstår nå er det nærliggende å gjennomføre andre
delplaner/prosesser først, og eventuelt komme tilbake til spørsmålet om en mer omfattende
revidering av arealplanen i slutten av kommunestyreperioden.
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse
Rulleres rutinemessig årlig, revideres hvert fjerde år. Det kan være aktuelt å se denne planen i
sammenheng med en eventuell kommunedelplan for folkehelse, jmf samhandlingsreformen.
Byplan for Lillehammer
Som følge av fortettingspolitikken som kommuneplanens arealdel legger opp til, bør det etter hvert
vurderes om det er behov for å revidere deler av planen.
Kommunedelplan for trafikk og transport
Behov for revidering. Tas stilling til i kjølvannet av ATP/Byprosess-samarbeid.
Kommunedelplan for klima og energi
Revideres snarest mulig. Fokus på mål, målbarhet og handling.
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Kommunedelplan for omsorgstjenester
Som følge av samhandlingsreform og folkehelselov er det nødvendig og hensiktsmessig med
interkommunalt samarbeid (Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu) på en rekke områder. Det
gjelder også planlegging. I tillegg er det behov for å gjennomgå og oppdatere kommunens egne
planer for tilbud og tjenester innen omsorg og folkehelse. Kommunedelplan for omsorg bør høyst
sannsynlig revideres i perioden. Imidlertid framstår det som mest formålstjenlig nå å ta fatt i
«underliggende» planer og utredninger så som psykisk helsearbeid og rusomsorg og boligsosiale
handlingsplaner. Videre er demensomsorg og rehabilitering blant tilbud og tjenester som må utredes
nærmere i perioden.
Kommunedelplan for Olympiaparken
Kommunedelplan for Olympiaparken og gjeldende reguleringsplan for Olympiaparken og
Stampesletta ivaretar utviklingsbehov for idrettsanleggene og UngdomsOL2016. Dersom OL 2022
blir aktuelt vil det være behov for en gjennomgang av planer tilknyttet Olympiaparken. Uavhengig av
disse arrangementene vil anleggene generelt og Olympiaparken spesielt være en viktig ressurs og
attraksjon regionalt og nasjonalt og må fortløpende være gjenstand for oppmerksomhet.

Lillehammerregionen og planbehov (felles for alle tre kommunene)
Lillehammer, Gausdal og Øyer har både interkommunalt samarbeid (3-1-samarbeidet – tre
kommuner, hva kan vi klare oss med en av?) og regionalt samarbeid med Oppland fylkeskommune
(Regionrådet). 3-1- samarbeidet har etter hvert resultert i formalisert samarbeid på områder som
avfallshåndtering, brann, innkjøp og landbruk – både gjennom egne selskaper og organisert ut fra
vertskommuneprinsippet. Men kommunene har også samarbeid med andre – på grunnlag av felles
oppgaver og utfordringer. For eksempel er Ringebu en av partene i helse- og omsorgssamarbeid.
Lillehammer på sin side ser at regionale utfordringer også må møtes gjennom tettere kontakt sørover
mot de øvrige Mjøsbyene. Når det gjelder drifts- og forvaltningssamarbeid ( 3-1-samarbeidet), bør
dette fortsatt være gjenstand for løpende vurdering – heller enn formaliserte planprosesser.
Følgende temaer er aktuelle for utforming av ny politikk og dermed utredning og planlegging i
perioden:
Samhandlingsreformen/folkehelse
Samhandlingsreformen og folkehelseloven medfører behov for revidering av gjeldende planer og
mulighet for mer regional samhandling. Innhold og omfang vurderes nærmere når resultater og
anbefalinger fra Trust-prosjektet foreligger.
Beredskapsplanlegging/risiko- og sårbarhetsvurderinger
Det bør utredes nærmere samarbeid om beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid. Ressursbruk
og kompetanse kan ses i sammenheng. Det gjelder også bruk av elektroniske verktøy (CIM).
Samordnet areal- og transportplanlegging
Lillehammer-regionen har felles interesse av jernbane- og E6-utbygging og må bidra til at dette står
høyt på dagsorden i perioden. Dette er imidlertid et komplekst felt som berører både stat, fylker og
kommuner. Areal- og transportplanlegging vil alltid være viktige plantema for kommunene.
Geografisk ligger det godt til rette for interkommunale vurderinger av de samlede bolig- og
næringsarealer.
Regionsamarbeidet og regional satsing og prioritering
Regionrådets strategier og satsinger må forankres bedre i kommunestyrene, og kommunestyrene bli
mer tydelige premissleverandører for Regionrådets prioriteringer. Mulighetene for en regional
næringsplan bør utredes i perioden.
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Planoversikt
KDP=Kommunedelplan
Plan/Tema
Kommuneplan/kommunedelplaner
Kommuneplan 2006-2016, samfunnsdel
Kommuneplan 2011-2024, arealdel

Vedtatt

Vurdering

2006
2011

Revideres. Oppstart snarest mulig.
Deltemaer følges opp, mer omfattende revidering
vurderes senere i perioden

Planstrategi (Ny plan- og bygningslov)
Strategi- og økonomiplan
Årsmelding
Årsbudsjett
KDP for fysisk aktivitet og naturopplevelse

2012
2011
2011
2011
2009

Byplan for Lillehammer - KDP
KDP for trafikk og transport

2006
2006

KDP for klima og energi
KDP for omsorgstjenester 2009-2021
- Plan demensomsorg
- Plan psykisk helsearbeid
- Plan for rusarbeid 2008-2012
- Boligsosial handlingsplan
Kommunedelplan for Olympiaparken
Andre planer
Reguleringsplan for Lillehammer sentrum

2007
2009
2010
2008
2008
2004
2009

Risiko og sårbarhet i Lillehammer
Kulturstrategi Lillehammer 2010-2016
Kulturbyggplan 2011-2021
Næringsstrategier 2011-2020

2008
2011
2011
2011

Trafikksikkerhetsplan 2012-2016
Smittevernplan 2003-2006
Helseberedskapsplan
Beredskapsplan/krisehåndtering
Hovedplan for vann og avløp
Strategiplan for Lillehammerskolen
Bolighandlingsplan
Politikkområder aktuelle for planlegging
Psykisk helsearbeid og rusomsorg
Helhetlig plan for oppvekstmiljø
Samhandlingsreform og folkehelse –
interkommunalt samarbeid
Samhandlingsreform og folkehelse –
kommunale utfordringer
Fortetting og transformasjon bolig/næring
Boligplan – mangfold mht behov og tilbud
Lokal kulturminneplan
ATP/prosjekt - byprosess
Fjellområdene Hafjell – Sjusjøen
Felles vurdering av samlede bolig- og
næringsarealer (Lillehammerregionen)
Regional landbruksplan

2012
2003
2006
1999

2010

2011
Oppstart
2012
2012

2012

2012

Årlig
Årlig
Årlig
Revideres hvert 4. år, årlig rullering. Viktig ift ny
folkehelselov.
Følges opp fortløpende. Revideres ved behov.
Forutsatt revidert hvert fjerde år. Revidering vurderes i
forbindelse med ATP-prosjektet.
Revideres. Oppstart snarest mulig
Behov for revidering i perioden
Sektorplan – planvurdering som over
Utredning igangsatt (psykisk helsearbeid/rusomsorg)
Deler inngår i plan/utredning (ref forrige punkt)
Se Bolighandlingsplan under
Revidering vurderes hvis nytt OL blir aktuelt
Følges opp fortløpende. Ta stilling til revidering når
behovet tilsier det
Gjennomgås med vekt på klima. Oppstart snarest mulig.
Forutsatt revidert i kommunestyreperioden
Revidering av strategi og anlegg ses i sammenheng
Utvides med handlingsplan for kulturbaserte næringer.
Innsatsområder skal gjennomgås hvert 3. år
Bør revideres
Bør revideres
Sluttføre revidering innen utgangen av 2012
Forventes sluttbehandlet 1. halvår 2013
Rulleres høsten 2012
Under arbeid, forventes sluttbehandlet 2012
Se over
Samarbeid om tiltak, tjenester, utviklingsarbeid. Bør
også ta høyde for behov for formelle planprosesser.
Se også omsorgsplan og KDP for aktivitet og
naturopplevelser. Formelle planprosesser aktuelt.
Aktuell som kommunedelplan
Aktuell som kommunedelplan
Deler av prosessen aktuell for kommunedelplan
Interkommunal plan
Planstatus tas opp i planprogram
Kommunestyrevedtak 31.5.2012
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