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21/051 Kommunestyre 17.06.2021 

 
 

Fastsetting av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplaner for 
'helse og familie' og 'oppvekst og utdanning' 
 
Kommunedirektørens innstilling 
Ørland kommune, ved kommunestyret fastsetter planprogrammene for Kommuneplanens 
samfunnsdel 2022 – 2034, Kommunedelplan for helse og familie 2022 – 2034 og Kommunedelplan 
for oppvekst og utdanning 2022 – 2034. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9. 
  
 
Sammendrag 
  
  
 
Kommunestyre 17.06.2021 
 
Behandling 
 
Votering nr 1 
Forslag: Opprinnelig forslag 
For: Opprinnelig forslag: 33 stemmer (100%) 
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%) 
 
 
 
KST - 21/051 vedtak 
Ørland kommune, ved kommunestyret fastsetter planprogrammene for Kommuneplanens 
samfunnsdel 2022 – 2034, Kommunedelplan for helse og familie 2022 – 2034 og Kommunedelplan 
for oppvekst og utdanning 2022 – 2034. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-9. 
  
 
Sakens bakgrunn og innhold 
17. september 2020 vedtok kommunestyret planstrategi for Ørland kommune. Planstrategien sier at 
Ørland kommune skal utarbeide en ny kommuneplan, der både samfunnsdel og arealdel og 
kommunedelplaner for Helse og familie og Oppvekst og utdanning inngår.  
  



Planprosessen for disse planene følger reglene i plan- og bygningsloven. Første steg er at det 
utarbeides et planprogram der premissene for det videre planarbeidet fastsettes. Planprogrammet 
skal redegjøre for formålet med planarbeidet, planprosess og medvirkningsprosess, samt behov for 
utredninger.  
  
Det er utarbeidet tre planprogram, for henholdsvis kommuneplanens samfunnsdel, kommunedelplan 
for oppvekst og utdanning og kommunedelplan for helse og familie. Dette er tre separate planer som 
vil bli utarbeidet parallelt for å sikre sammenheng mellom dem. Kommuneplanens arealdel er 
planlagt påbegynt tidlig i 2022, og det vil bli utarbeidet et eget planprogram til den planen da. 
  
Planprogrammene ble fremmet samtidig til politisk behandling i utvalg for strategi og drift, utvalg for 
oppvekst og utdanning, utvalg for helse og familie, formannskap og kommunestyret i møter i april 
2021. I tillegg ble planprogrammene lagt fram som orienteringssak i øvrige råd og utvalg i 
kommunen. 
  
Planprogrammene ble etter første gangs behandling i møtet i kommunestyret 26. april lagt ut på 
høring og offentlig ettersyn i seks uker. Samtidig ble det varslet oppstart av planarbeidet. 
Høringsfristen var 04.06.2021. I løpet av høringsperioden har det kommet inn 15 høringsuttalelser.  
  
I og med at planprogram legges ut på høring samtidig med varsel om oppstart vil høringsuttalelsene 
være todelt. De vil kommentere både planprosess og utredningsbehov (planprogram), og innhold i 
planen og det videre planarbeidet (planforslag). Merknadene som kommenterer innhold i planene og 
videre planarbeid vil bli tatt med i utarbeidelsen av planene, og har ikke betydning for fastsetting av 
planprogrammet.  
  
  
FN's Bærekraftmål 
FN's bærekraftsmål vil ligge til grunn i arbeidet med kommuneplanen og kommunedelplanene.  
  
Administrasjonens vurdering 
Innspillene som har kommet inn er oppsummert og kommentert, se vedlegg. “Sammenstilling av 
høringsinnspill”. De fleste uttalelsene er innspill til det videre planarbeidet.  
 
Innspill der det foreslås endringer i planprogrammene, dreier seg først og fremst om å legge til 
nasjonale, regionale eller lokale føringer under kapittel “3.0 Føringer”. Administrasjonen har vurdert 
at kun de mest overordnede føringene skal listes opp i planprogrammene, men at føringene som 
trekkes fram vil bli tatt med i det videre arbeidet. Se vedlegg “Sammenstilling av høringsinnspill” for 
utfyllende tilsvar.  
  
Administrasjonen vurderer at innspillene som har kommet inn som går på planprogram, ikke krever 
endringer i selve planprogrammene.  
  
Ut ifra overnevnte vurderinger anbefaler administrasjonen at Planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel 2022 – 2034, Planprogram for kommunedelplan helse og familie 2022 - 2034 og 
Planprogram for kommunedelplan oppvekst og utdanning 2022 – 2034 fastsettes.  
  
 
 
Vedlegg 
Sammenstilling høringsutallelser 
Alle høringsinnspill samlet 
Planprogram kommunedelplan for oppvekst og utdanning 2022 - 2034 
Planprogram kommunedelplan for helse og familie 2022 - 2034 
Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034 



 
 


