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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
21/6 Utvalg for helse og familie 12.04.2021 
21/5 Utvalg for oppvekst og utdanning 12.04.2021 
21/1 Utvalg for næring, arbeid og kultur 14.04.2021 
21/22 Utvalg for strategi og drift 15.04.2021 
21/10 Formannskap 15.04.2021 
21/1 Eldrerådet 19.04.2021 
21/1 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.04.2021 
21/36 Kommunestyret 22.04.2021 
21/1 Planutvalget 27.04.2021 
21/1 Ungdomsrådet 19.04.2021 
 Landbruksnemnd  
 Arbeidsmiljøutvalget  
 Trafikksikkerhetsutvalg  
 Utvalg for næring, arbeid og kultur  

 
 

 
PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL OG 
KOMMUNEDELPLANER FOR 'HELSE OG FAMILIE' OG 'OPPVEKST OG 
UTDANNING' 
 
Saksgang 
Saken legges frem som politisk sak i utvalg for strategi og drift, utvalg for oppvekst og 
utdanning, utvalg for helse og familie, formannskap og kommunestyret. Det legges frem som 
orienteringssak i de øvrige råd og utvalg nevnt ovenfor. Disse kan komme med høringsinnspill 
når planen er lagt ut på høring. Høringsinnspillene vil da bli tatt med i sluttbehandlingen 
 
Kommunedirektørens innstilling 
Ørland kommune legger ut på høring og offentlig ettersyn følgende dokumenter:  
- Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
- Planprogram for kommunedelplan for helse og familie 
- Planprogram for kommunedelplan for oppvekst og utdanning 
 
Sakens bakgrunn og innhold 
17. september 2020 vedtok kommunestyret planstrategi for Ørland kommune.  
 



 

2 Sensitivity: Internal

Planstrategien sier at Ørland kommune skal utarbeide en ny kommuneplan, både samfunnsdel 
og arealdel og kommunedelplaner for Helse og familie og Oppvekst og utdanning. Dette gjelder 
tre separate planer som vil bli utarbeidet parallelt for å sikre sammenheng mellom dem.  
 
Planprosess for disse planene følger reglene i plan- og bygningsloven. Første steg i disse 
planprosessen er at det utarbeides et planprogram som skal vise hvordan planarbeidet skal 
foregå. Det er utarbeidet tre planprogram, som fremmes til politisk behandling samtidig i de 
ulike utvalg og kommunestyret. Kommuneplanens arealdel er planlagt påbegynt tidlig i 2022, 
og det vil bli utarbeidet et eget planprogram til den planen da. Et planprogram må på høring til 
andre myndigheter og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, før det fastsettes av 
kommunestyret.  
 
Tidsplan for vedtak av planene er sommer 2022. 
 
Administrasjonens vurdering 
Administrasjonen har utarbeidet tre planprogram som beskriver arbeid med disse tre planene.  
Det vises til selve planprogrammene for mer informasjon om innhold, organisering og 
medvirkning i planarbeidet. I planprogrammene er det lagt opp til at det utarbeides en del 
utredninger. For noen av disse vil det være behov for ekstern kompetanse og ressurs. Det er 
per i dag ikke satt av midler til innleie av eksterne for kommuneplanarbeidet. Administrasjonen 
vil derfor komme tilbake med en sak om behov for midler samtidig med sluttbehandlingen av 
planprogrammet.  
 
Dette er første gangs behandling av planprogrammene, etter høringsperioden vil innspillene bli 
innarbeidet i planprogrammene, hvoretter de blir lagt fram til fastsettelse i kommunestyret. 
Fastsettelse av planprogram er planlagt juni 2021.  
 
 
Vedlegg 
1 Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034 
3 Planprogram helse og familie 2022 - 2034 
3 Planprogram kommunedelplan for oppvekst og utdanning 2022 - 2034 

 
Saksprotokoll i Utvalg for helse og familie - 12.04.2021  
 
Behandling: 
 
Votering  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Ørland kommune legger ut på høring og offentlig ettersyn følgende dokumenter:  
- Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
- Planprogram for kommunedelplan for helse og familie 
- Planprogram for kommunedelplan for oppvekst og utdanning 
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Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og utdanning - 12.04.2021  
 
Behandling: 
 
Votering  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Ørland kommune legger ut på høring og offentlig ettersyn følgende dokumenter:  
- Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
- Planprogram for kommunedelplan for helse og familie 
- Planprogram for kommunedelplan for oppvekst og utdanning 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for næring, arbeid og kultur - 14.04.2021  
 
Behandling: 
Utvalget tar saken til orientering, og vil komme tilbake med evt. høringssvar etter at den er 
behandlet i kommunestyret/lagt ut på høring. 
 
Votering  
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Utvalget tar saken til orientering, og vil komme tilbake med evt. høringssvar etter at den er 
behandlet i kommunestyret/lagt ut på høring. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 15.04.2021  
 
Behandling: 
 
Votering  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Ørland kommune legger ut på høring og offentlig ettersyn følgende dokumenter:  
- Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
- Planprogram for kommunedelplan for helse og familie 
- Planprogram for kommunedelplan for oppvekst og utdanning 
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Saksprotokoll i Formannskap - 15.04.2021  
 
Behandling: 
 
Votering  
Vedtak fattet i Utvalg for strategi og drift ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Ørland kommune legger ut på høring og offentlig ettersyn følgende dokumenter:  
- Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
- Planprogram for kommunedelplan for helse og familie 
- Planprogram for kommunedelplan for oppvekst og utdanning 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.04.2021  
 
Behandling: 
Eldrerådet tar saken til orientering, og vil komme tilbake med evt. høringssvar etter at den er 
behandlet i kommunestyret/lagt ut på høring. 
 
Votering  
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Eldrerådet tar saken til orientering, og vil komme tilbake med evt. høringssvar etter at den er 
behandlet i kommunestyret/lagt ut på høring. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 21.04.2021  
 
Behandling: 
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering, og vil 
komme tilbake med evt. høringssvar etter at den er behandlet i kommunestyret/lagt ut på 
høring. 
 
 
Votering  
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
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Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering, og vil 
komme tilbake med evt. høringssvar etter at den er behandlet i kommunestyret/lagt ut på 
høring. 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.04.2021  
 
Behandling: 
Ordfører Tom Myrvold (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Alle kommunale saksframlegg skal for framtiden utredes ift FNs bærekraftsmål. Dette som 
erstatning for folkehelseperspektivet. Folkehelseperspektivet er ett av FNs 17 bærekraftsmål 
og vil således bli ivaretatt. 
 
 
Votering  
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fremmet av ordfører Tom Myrvold (H) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Ørland kommune legger ut på høring og offentlig ettersyn følgende dokumenter:  
- Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
- Planprogram for kommunedelplan for helse og familie 
- Planprogram for kommunedelplan for oppvekst og utdanning 
 
Alle kommunale saksframlegg skal for framtiden utredes ift FNs bærekraftsmål. Dette som 
erstatning for folkehelseperspektivet. Folkehelseperspektivet er ett av FNs 17 bærekraftsmål 
og vil således bli ivaretatt. 
 
 
 
 
 
Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 19.04.2021  
 
Behandling: 
Ungdomsrådet tar saken til orientering, og vil komme tilbake med evt. høringssvar etter at den 
er behandlet i kommunestyret/lagt ut på høring. 
 
Votering  
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
Ungdomsrådet tar saken til orientering, og vil komme tilbake med evt. høringssvar etter at den 
er behandlet i kommunestyret/lagt ut på høring. 
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