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Forslag til planstrategi for Namsos kommune 2020-2023 - høring 
 
Utvalg Møtedato Saksnummer 

Namsos formannskap 12.05.2020  
 
Kommunedirektørens innstilling 
Forslag til planstrategi for Namsos kommune 2020-2023 legges ut på høring. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  
Plan- og bygningsloven § 10-1.Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte 
en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder 
langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av 
kommunens planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra 
statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også 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. 
 
 
  



2 
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S 30.04.2020 Forslag til planstrategi for 

Namsos kommune 2020-2023 - 
høring 

 

 
 
Vedlegg 
1 Planstrategi 2020 til høring 
 
 
Saksopplysninger 
 
Hva er kommunens planstrategi?  
Planstrategi for Namsos kommune 2020-2023 skal redegjøre for kommunens 
strategiske valg knyttet til utvikling av kommunesamfunnet, og hvilke planer som 
skal utarbeides i kommunestyreperioden. 
 
Planstrategien skal utarbeides ut fra kunnskap om kommunen og lokalsamfunnet, 
blant annet oversikt over helsetilstand og utfordringer (kommunens folkehelsebilde). 
Kommuneloven stiller krav til at kommunal planlegging skal være realistisk og 
kunnskapsbasert ut fra utviklingen i kommunen. 
 
Hvilke planer omfattes av strategien?  

 Kommuneplanens samfunnsdel har en viktig funksjon som kommunens 
overordnede strategiske og samordnende plan og styringsverktøy. Den skal ta 
stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet 
som helhet og kommunen som organisasjon. 

 Kommuneplanens arealdel gir langsiktig retning til kommunens areal- og 
ressursforvaltning. 

 Kommunens økonomiplan kan utgjøre handlingsdelen til kommuneplanen.  
 Samfunnsplanlegging innbefatter også strategier og temaplaner med tiltak for 

sektorer, tjenesteområder eller særskilte samfunnstema. I disse utvikles 
strategier og tiltak som grunnlag for endelig prioritering i økonomiplan og 
oppfølging i virksomhetsplaner. 

 
Føringer for planarbeidet 
Nasjonale forventninger til planer skal følges opp i fylkeskommunenes og 
kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for statlige 
myndigheters medvirkning i planleggingen.  
 
FNs bærekraftsmål gir sentrale føringer for kommunal planlegging. 
Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og 
miljø, økonomi og sosiale forhold.  
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Kommuneplanens samfunnsdel for Namsos kommune 2020-2032 ble nylig vedtatt 
13.2.2020, og det vurderes derfor ikke nødvendig med rullering av denne i denne 
kommunestyreperioden. I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanens 
samfunnsdel ble det gjennomført en omfattende medvirkningsprosess, og det er i 
samfunnsdelen vedtatt mange tiltak med tilhørende planer som er referert i forslag til 
planprioriteringer. Samfunnsdelen og medvirkningsprosessen knyttet til denne 
danner derfor også grunnlaget for vurderingen av planprioriteringer i planstrategien.  
 
Samfunnsdelen legger føringer og peker ut retning for samfunnsutviklingen og 
politiske prioriteringer i Namsos i kommende 12-års periode. Med bakgrunn i de 
utfordringer kommunen står overfor, samt de muligheter og ressurser kommunen rår 
over, er det definert 12 innsatsområder for den kommende perioden. I tillegg 
definerer kommuneplanen 6 bærebjelker for all samfunnsutvikling, som det skal tas 
hensyn til i alt kommunen foretar seg.  
 
De overordnede bærebjelkene er: 

- Universell utforming  
- Klima og miljø  
- Innovasjon og infrastruktur 
- Folkehelse 
- Inkludering 
- Samhandling 

De tolv innsatsområdene er: 
- Næringsutvikling 
- Infrastruktur og samferdsel 
- Digitalisering 
- Gode oppvekst- og læringsmiljø 
- Kompetanseplanlegging, profilering- og rekrutteringsarbeid 
- Overordnet boligpolitikk 
- Utvikling av kommunens tettsteder 
- Kultur, inkludering og frivillighet 
- Ivaretakelse av sørsamisk språk, kultur og samfunnsliv 
- Utvikling av et aldersvennlig samfunn 
- Samfunnssikkerhet og beredskap 
- Førende prinsipper for arealbruk 

 

Planprioriteringer i perioden 

For å jobbe med ovennevnte innsatsområder og andre prioriterte tema defineres 
følgende plankategorier i denne strategien: Melding, strategi og temaplan med tiltak.  

I forslag til planstrategi beskrives de ulike planene som foreslås prioritert i 
planperioden i kapittel 9 og 10. Forslagene legges fram på basis av 



4 

kunnskapsgrunnlag, foreslåtte innsatsområder i kommuneplanens samfunnsdel, og 
utfordringsbildet for kommunen. Kommunestyret bes ta stilling til prioriteringene.  

Også viktigheten av medvirkning, involvering og inkludering i planprosessene 
beskrives. Kommunen skal ha som mål å skape eierskap og deltakelse i alle 
planprosesser.  

Det foreslås både tverrfaglige/ sektorovergripende planer og temaplaner for ulike 
områder. Virksomhetsinterne driftsplaner er ikke en del av planstrategien.  

 

Kunngjøring av høring 

Høringen kunngjøres på kommunens hjemmesider og i Namdalsavisa. Høringen 
sendes nabokommuner og aktuelle statlige og regionale instanser.  

 
 
 
 
 
 


