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Planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034, etter høringsperioden 
 
Oppsummering 
Det foreligger et noe bearbeidet planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet 
forteller hvordan kommunen skal utvikle en overordnet plan, for utviklingen av lokalsamfunnet og 
den kommunale organisasjonen i de neste 12 årene. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Formannskapet vedtar planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel. 
 
 
Saksutredning 
Formannskapet vedtok 23.06.2021 å legge planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel på 
høring i sommerperioden. Kommuneplanens samfunnsdel er en pålagt overordnet plan for utvikling 
av lokalsamfunn og kommunal organisasjon. Planprogrammet beskriver hvordan planprosessen skal 
foregå og hvilke tema som skal belyses. Det er kommet inn fem høringsuttalelser, som er vurdert i et 
oppsummerende dokument. Vikitge innspill har ført til endring av planprogrammet. Endringene er 
ikke av vesentlig karakter, så planprogrammets opprinnelige karakter er beholdt. 
  
Styringsdokumentene for Kommuneplanens samfunnsdel er omtalt i et eget dokument. Lov om 
planlegging og byggesaksbehandling, veileder for Kommuneplanprosessen - samfunnsdel - 
handlingsdel, samt veileder for Kommunal planstrategi har vesentlig betydning for utformingen av 
planprosessen og planutkastet. I overensstemmelse med Delegasjonsreglemtentet for 2019-2023 
er formannskapet styringsgruppe for planarbeidet. Kommunestyret skal behandle og vedta det 
endelige planresultatet.  
  
Vurdering/alternative løsninger 
Indre Fosen har flere sårbarheter som distriktskommune. Det må gjøres noe aktivt med 
utfordringsbildet, med tilhørende muligheter og utviklingsretninger. Det dreier seg om 
befolkningsutvikling, økonomi, tjenester, arealbruk, klimaendringer og ulikheter i folkehelse. Om det 
ikke handles nå, vil det samlede utfordringsbildet leve videre og bli forsterket. Administrasjonen 
har ingen alternative løsninger. 
  
Kommunikasjonstiltak 
Vedtaket i formannskapet, om at planprosessessen startes opp, gjøres kjent ved å legge informative 
tekster i Servicetorget, på kommunens hjemmeside og i Fosnafolket.  Kommunikasjonsrådgiver deltar 



i arbeidet. Posessleder vil kontakte aktører, grupper og utvalg som bør delta i utvikling av en 
ny overordnet plan.  
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