
Side 1 av 12 

Tynset kommune 
SÆRUTSKRIFT 

   
 

Arkivsak: 20/146    
PLANSTRATEGI 2020-2023 TYNSET KOMMUNE - ENDELIG 
VEDTAK 
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
10/20 Formannskapet 23.01.2020 
78/20 Formannskapet 19.06.2020 
99/20 Formannskapet 17.09.2020 
76/20 Kommunestyret 22.09.2020 
 
Kortversjon av saken: 
Hensikten med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp 
eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.  
 
Rådmannen innstiller på å vedta planstrategien. 
 
Vedlegg 
1. Planstrategi 
2. Utfordringsdokument 
3. Oversikt over gjeldende planer 
4. Særutskrift fra 1. gangsbehandling, vedtak om høring, 19.06.2020, sak 78/20 
5. Uttalelse fra helse- og omsorgssjef 
6. Uttalelse fra Sametinget 
7. Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning 
8. Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet 
9. Uttalelse fra Statens vegvesen 
10. Uttalelse fra Mattilsynet 
11. Uttalelse fra opplæringssenteret 
12. Uttalelse fra Innlandet fylkeskommune 
13. Uttalelse fra internasjonalt råd 

 
Melding om vedtak sendes til: 
Alvdal Kommune Gjelen 3  2560 ALVDAL 
Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ... Postboks 3021 Lade  7441 
TRONDHEIM 
Miljødirektoratet Postboks 5672 Torgarden  7485 TRONDHEIM 
Folldal Kommune Gruvvegen 7  2580 FOLLDAL 
Fylkesmannen I Innlandet Postboks 987  2604 LILLEHAMMER 
Innlandet Fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssenteret  2325 HAMAR 
Bane Nor Postboks 4350  2308 HAMAR 
Mattilsynet Felles postmottak  2381 BRUMUNDDAL 
Midtre Gauldal Kommune Rørosveien 11  7290 STØREN 
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Oppdal Kommune Plan og Forvaltning Inge Krokanns veg 2  7340 OPPDAL 
Os Kommune Rytrøa 14  2550 OS I ØSTERDALEN 
Rendalen Kommune Administrasjon Hanestadveien 1  2484 RENDALEN 
Rennebu Kommune Myrveien 1  7391 RENNEBU 
Røros Kommune Bergmannsgata 23  7374 RØROS 
Samediggi / Sametinget Ávjovárgeaidnu 50  9730 KARASJOK 
Statens Vegvesen Region Øst Postboks 1010  2605 LILLEHAMMER 
Tolga Kommune Brugata 38  2540 TOLGA 
Norges Vassdrags- Og Postboks 4223  2307 HAMAR 
Rainer Sebastian Heilmann Haugan 115  2512 KVIKNE 
 
Saksopplysninger 
Hensikten med planstrategien 
Hensikten med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp 
eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Planstrategien er ikke 
en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å få oversikt over nødvendig planarbeid og 
prioritering av dette i kommunestyreperioden. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning 
verken for kommunen selv eller private rettssubjekter.  
 
Dokumentet skal legges til grunn for kommende økonomiplan. Det skal være en sammenheng 
mellom hva som vedtas gjennomført i planstrategien og hva det settes av penger til i 
kommende periode. 
 
Førstegangs behandling 
Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av formannskapet den 19.06.2020 sak 78/20. 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

Formannskapet vedtar å sende forslag til Kommunal Planstrategi 2020-2023 på 
høring til nabokommuner, fylkeskommunale og regionale myndigheter og legge den ut 
til offentlig ettersyn i minimum 30 dager, jf. plan- og bygningslovens § 10-1. 
KDP- Tynset startes opp høst 2020. 

 
Vedtatte endringer ble lagt inn i dokumentene før de ble sendt ut på høring.  
 
Prosess før 1. gangsbehandling er beskrevet i vedlagt særutskrift fra 1. gangsbehandlingen. 
 
Høringsuttalelser: 
Planforslaget ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden fra 24.06.2020 til 
15.08.2020. Fylkeskommunen og Internasjonalt råd ba om utsatt høringsfrist.  
Fylkeskommunen fikk utsettelse til den 28.08.2020 og internasjonale råd til den 01.09.2020. 
Det kom inn totalt 9 uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene 
er referert nedenfor. 
 
Uttalelse fra Helse- og omsorgssjef (Øystein Kyrre Johansen), 30.06.2020: 
1) pkt 4.3.6 Folkehelse. Korrekt plan heter «Bedre helse for alle. Kommunedelplan for 

folkehelse i Tynset kommune». Tiltaksplanen det refereres til er en gammel og utgått plan. 
Gjeldene folkehelseplan er gyldig og ikke tenkt revidert. 
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2) I forbindelse med stortingsmelding 15 (2017‐2018) «Leve hele livet», en kvalitetsreform 

for eldre, blir det krevd at kommunen skal synliggjøre hvordan reformen er tenkt integrert i 
kommuneplanens samfunnsdel. Foreslår at det legges inn tekst under pkt. 4.1.1 

Kommuneplanens samfunnsdel, 2015‐2027, som ivaretar dette. 

 
 
 
Rådmannens kommentar:  
1) Revisjon av tiltaksplan var opprinnelig lagt inn etter innspill fra kulturavdelingen. Etter 

en avklaringsrunde etter innspillet fra helse- og omsorgssjefen, tas den ut og relevante 
tiltak angående folkehelse søkes innarbeidet i andre relevante planer. 

2) Spesifikke krav til de enkelte planene er ikke tatt inn i planstrategien, utover hva de 
omhandler og eventuelt fokuset for revideringen. Da det er mange krav og føringer for 
planene er dette unngått. Å legge inn ønsket tekst her blir veldig spesifikt for et tema i en 
plan som ikke skal revideres. Vurderingskriterier og føringer vil omtales ved oppstart av 
planarbeid/ i planprogrammet når planen tas opp til revidering. 

 
Uttalelse fra Sametinget, 02.07.2020: 
Sametinget har ingen merknader til forslaget. 
 
Rådmannens kommentar:  
Tas til orientering 
 
Uttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 17.07.2020: 
DMF viser til uttalelsen de ga ved varsel om oppstart og oppfordrer kommunen til å innlemme 
strategier for å sikre kilder og tilgang til byggeråstoff gjennom planlagt revisjon av 
kommuneplanens arealdel. DMF oppfordrer også til å ivareta miljøet ved å vurdere 
behov for mineralske ressurser i sammenheng med transportlengde av byggeråstoff. 
 
DMF har ingen ytterligere merknader til forslaget. 
 
Rådmannens kommentar:  
Ved varsel om oppstart anbefalte DMF at det gjøres en kartlegging av ressurstilgang og behov 
for mineralressurser ved neste revidering av kommuneplanen, eventuelt en kommunedelplan for 
mineralressurser. Rådmannen mener at mineralressurser skal vurderes i kommuneplanens 
arealdel og det ikke prioriteres en egen kommunedelplan for temaet i denne perioden. 
 
Spesifikke krav til de enkelte planene er ikke tatt inn i planstrategien, utover hva de 
omhandler og eventuelt fokuset for revideringen. Lokalisering av utbyggingsområder vil 
vurderes i revisjonen av kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene, og 
vurderingskriterier vil omtales ved oppstart av denne/ i planprogrammet. 
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Uttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet, 17.07.2020: 
1) Poengterer at koronapandemien har gitt erfaring på at en helhetlig planlegging på tvers av 

kommunegrenser er svært viktig. Da enkeltkommuner fort kan bli sårbare innen 
kompetanse, kapasitet og kvalitet. Fylkesmannen mener derfor at det er sentralt å prioritere 
planer og satsinger som legger til rette for samordning mellom nabokommuner for å gi 
befolkningen et helhetlig tjenestetilbud. 

2) Fylkesmannen stiller spørsmål til om Tynset burde lage færre, mer overordnede og 
helhetlige planer, og at disse planene følges opp med årlige handlingsprogrammer. Dette 
gjelder for eksempel innen områder som næringsliv, barn og unge, helse og omsorg og 
utsatte grupper. 

3) Påpeker at planstrategien refererer til FNs bærekraftsmål, men inneholder ingen vurdering 
av hvilke mål kommunen ønsker å fokusere på. 

4) Viser til nasjonale føringer for planlegging og forutsetter at dette legges til grunn i 
arealplanleggingen. Viser bl.a. til at jordvernmålet er skjerpet inn. 

5) Kommunesamarbeid: 
a) Fylkesmannen mener det er viktig at kommunene har en helhetlig og planmessig 

tilnærming til interkommunalt samarbeid og er positiv til at planstrategien omfatter 
interkommunale planer. Det oppfattes som effektivt og nyttig at kommunene utarbeider 
felles planer som forankres med oppfølgingstiltak i den enkelte kommune. Det krever 
gode prosesser ved utarbeiding, gjennomføring og oppfølging av interkommunale 
planer og samarbeid for å sikre både administrativ- og lokalpolitisk styringsevne. 

b) Fylkesmannen, fylkeskommunen og Kartverket jobber med en geodatastrategi for 
Innlandet som vil bli sluttført høsten 2020, denne vil være av interesse for 
geodataplanen som skal utarbeides. 

6) Barn og unges interesser 
a) Planstrategien omfatter mange planer for barn og unges interesser. Det er 

kompetanseplaner for både barnehagesektoren og barnevernet, oppvekstplan for skole 
og barnehage og boligsosial handlingsplan. Fylkesmannen minner om viktigheten av å 
se disse planene i sammenheng. 

7) Samfunnssikkerhet 
a) Erfaringer fra Koronapandemien har vist behov for større fokus på pandemier i 

beredskapsplaner. Fylkesmannen forutsetter at det gjøres en helhetlig evaluering av 
håndteringen, og at erfaringene inkluderes i fremtidige revideringer. 

 
Rådmannens kommentar: 
1) Kommunen har flere interkommunale planer som legger til rette for 

samordning/samarbeid med nabokommuner. Kommunen har også samordning av flere 
tjenester med nabokommuner. Dette er gjort iht. vedtak gjort av kommunestyret 
(14.06.2016) på bakgrunn av kommunereformen om at kommunene i regionen ønsket å 
bestå som egne kommuner, og videreutvikle interkommunalt samarbeid i regionen. 

2) Det er i planstrategien ikke skilt på nivå på planer under «strategiske planer». Det er her 
både overordnede strategiske planer, og noen mer detaljerte temaplaner. Noen av de mer 
detaljerte planene kunne ha blitt fanget opp og vært en del av de overordnede. 
Rådmannen anbefaler at dette vurderes om det er mulig, og hensiktsmessig, ved oppstart 
av de overordnede strategiske planene. 

3) Rådmannen anbefaler at kommunestyret vurderer hvilke mål kommunen skal ha størst 
fokus på, eksempelvis med bakgrunn i hva kommunen har størst påvirkningspotensial 
og/eller forbedringspotensial på. Se for øvrig uttalelsen fra opplæringssenteret. 

4) Nasjonale føringer skal legges til grunn ved planlegging. 



Side 5 av 12 

5) Tas til orientering. 
6) Tas til orientering. 
7) Tas til orientering. 
 
Uttalelse fra Statens Vegvesen (SVV), 28.07.2020: 
1) Statens vegvesen ber om at planstrategien legger vekt på trafikksikkerhet og 

klimatilpassing.  
2) Det vises til at statlig planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging 

og nasjonal- og regional transportplan skal ligge til grunn for planstrategien. 
3) Etablering av nye boligområder må skje på en forutsigbar måte og i samsvar med 

overordnet planer. Nye boligområder bør i størst grad etableres nær sentrum eller i allerede 
utbygde områder. Ved spredt boligbygging er det viktig med et godt tilrettelagt 
kollektivtilbud. Det må legges til rette for gode løsninger for myke trafikanter ved busstopp 
og kollektivknutepunkt. 

 
Rådmannens kommentar: 
1) Tas til orientering. Det er blant annet lagt opp til revidering av Klima og energiplan og 

kommunedelplan for trafikksikkerhet. 
2) Tas til orientering. 
3) Spesifikke krav til de enkelte planene er ikke tatt inn i planstrategien, utover hva de 

omhandler og eventuelt fokuset for revideringen. Lokalisering av utbyggingsområder vil 
vurderes i revisjonen av kommuneplanens arealdel og kommunedelplanene, og 
vurderingskriterier vil omtales ved oppstart av denne/ i planprogrammet. 

 
Uttalelse fra Mattilsynet, 13.07.2020: 
1) Påpeker at det er flere vedtatte planer som ligger under pkt. 5.1 i planstrategien. 
2) Mattilsynet viser til Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg §1.  
 
Rådmannens kommentar: 
1) Dette er gjort da planstrategien gjelder for kommunestyreperioden og det er valgt å 

inkludere informasjon fra og med våren 2020 i strategien, dette fører til at noen allerede 
vedtatte planer omtales. 

2) Tas til orientering. 
 
Uttalelse fra Opplæringssenteret, 02.07.2020: 
1) Påpeker at fullstendig navn er Plan for integrering av innvandrere i Tynset kommune ikke 

Integrering av innvandrere som står i oversikten over gjeldende planer.  
2) Foreslår ny utfordring under integrering i status- og utfordringsdokumentet, s. 25 og i 

«Planstrategi 2020-2021», s. 6: Redusere de sosiale og økonomiske forskjellene mellom 
minoritetsbefolkningen og majoritetsbefolkningen gjennom bekjempelse av 
barnefattigdom, styrking av yrkesutdanningstilbudet for voksne og utvikling av 
arbeidsplasser med lave krav til utdanning og språk. 
a) Påpeker at det å kun se på yrkesdeltakelse som indikator på integrering gir et uheldig 

og forenklet bilde. Noen kommer til kommunen fordi de allerede har fått jobb her, noen 
kommer fordi de har flyktet fra krig og uro i hjemlandet. Utdannings og 
arbeidsbakgrunn er også varierende. 

3) Foreslår å stryke følgende uthevede setning i status- og utfordringsdokumentet, s. 17: 
«Dette viser at arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, utenom flyktninger, utgjør den 
største delen innvandrere. Dette er ressurssterke innvandrere som raskt kommer seg ut i 
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jobb. Det viser også at flyktninger med deres familieinnvandrede utgjør den største 
enkeltgruppen.» 
a) Uthevet setning setter de to innvandrergruppene opp mot hverandre og det gir et 

forenklet bilde som ikke viser helheten bak statistikken. Arbeidsinnvandrere har økt 
sysselsettingsgrad fordi det er det som gir rettighet til bosetting. Flyktninger har ikke 
dette kravet, og har i tillegg rett og plikt til norskkurs. Mange velger også å ta videre 
utdanning etter norskkurs. Statistikk viser at sysselsettingsgraden jevnes ut etter ca. 10 
års botid.  

b) Norge og Tynset kommune har gode utdanningssystemer for barn og unge som følger 
ordinært løp, men vi mangler tilrettelagte utdanningsløp for voksne over 25 år. 

4) Utfordringsdokumentet viser kun til gjennomsnittlig månedslønn for innbyggerne i 
kommunen. Statistikk på nasjonalt nivå viser også at aleneforsørgere er en sårbar gruppe 
som rapporterer om levekårsproblemer. 

5) Status- og utfordringsdokumentet starter med å nevne FNs bærekraftmål og viser til at 
kommunen må etterstrebe noen nasjonale forventninger i sin kommunale planlegging. 
Tynset opplæringssenter etterlyser derfor at særlig følgende av FNs bærekraftmål belyses i 
forslaget til ny planstrategi: 1) «utrydde fattigdom», 3) «god helse», 4) «god utdanning» 5) 
«likestilling mellom kjønnene» 10) «mindre ulikhet». 

 
Rådmannens kommentar:  
1) Tas til etterretning, navnet i oversikten er endret. 
2) Ny utfordring legges inn som følgende: «Redusere de sosiale og økonomiske forskjellene 

mellom minoritetsbefolkningen og majoritetsbefolkningen». Resterende foreslåtte tekst 
går på hvordan gjøre dette / strategi. Strategier er ikke tatt inn i dokumentet. 

3) Setningen tas ut. 
a) Ser at denne formuleringen ble misvisende. Vi ønsket å få frem, som 

opplæringssenteret kommenter, at arbeidsinnvandrere er raskere ut i jobb enn 
flyktninger. Opprinnelig setning er tatt ut og det er spesifisert i utfordringsdokumentet 
mer om hvorfor det er en så stor forskjell på sysselsettingsgraden for gruppene.  

b) Tas til orientering. 
4) Tas til orientering. 
5) Det er i planstrategien ikke belyst noen av bærekraftsmålene, da kommunen ikke har tas 

stilling til hvilke kommunen skal fokusere på. Dette er en vurdering som er opp til 
kommunestyret å ta. Rådmannen anbefaler at kommunestyret vurderer hvilke mål 
kommunen skal ha størst fokus på, eksempelvis med bakgrunn i hva kommunen har størst 
påvirkningspotensial og/eller forbedringspotensial på. Rådmannen mener samtidig at 
denne vurderingen bør gjøres med et overordnet blikk. Norge er et av landene med høyest 
levestandard og best utviklede offentlige støtteordninger. Samtidig er Norge et land der 
den gjennomsnittlige innbygger har et høyt ressursforbruk, sett i forhold til verdens 
gjennomsnittlige befolkning. Det må derfor stilles spørsmål om FNs bærekraftmål om å 
utrydde fattigdom er det mest relevante ?   

 
Uttalelse fra Innlandet fylkeskommune, 20.08.2020: 
1) Visjon og mål fra samfunnsdelen kunne vært synliggjort i planstrategien. Det kunne også 

vært mer fokus på muligheter.  
2) Påpeker at det ikke er sagt noe om status og behov for revidering av strategisk 

næringsplan. 
3) Det er mange planer som skal videreføres, og det bør vurderes om noen av disse kan slås 

sammen. 
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4) Det kunne vært interessant å se erfaringene fra forrige planstrategi i forhold til omfanget av 
planarbeidet for kommende periode. 

5) Det er noe uklart hva som er Tynset kommune sine viktigste folkehelseutfordringer. Et 
oversikts-dokument over helsetilstand og påvirkningsfaktorer på helse skal ligge til grunn 
for planstrategien, og vil gjøre prioritering av innsats på folkehelseområdet mer målrettet. 

6) Er positiv til videreføringen av innsatsen på blant annet trafikksikkerhet, alkoholpolitisk 
plan og en egen tiltaksplan for folkehelse. Det kommer ikke klart fram om tiltaksplan for 
folkehelse erstatter «Kommunedelplan for folkehelse i Tynset kommune» fra 2017 eller om 
det er et handlingsprogram til denne. Det bør videreføres at folkehelse skal implementeres i 
alle kommunens sektorer. 

7) Økt tilflytting, utvikling av robust befolkningsstruktur, videreutvikling av uformelle 
møteplasser, samt inkludering og integrering av flyktninger bør sees i sammenheng. Disse 
utfordringene er sammensatte og krever samordnet og koordinert innsats over tid. Det er 
viktig å utvikle en felles strategi med fokus på helhetlige løsninger. Strategien bør forankres 
i kommuneplanens samfunnsdel, og følges opp gjennom kommunens planverk. 

8) De forutsetter at overordnede nasjonale og regionale føringer følges opp både på 
kommuneplannivå og når det gjelder reguleringsplaner. Det forventes at målene i den 
interkommunale klima- og energiplanen vil være i tråd med det nasjonale målet om å 
redusere utslippene av klimagasser med minst 50 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 
1990. Planen bør se på utfordringer knyttet til miljøvennlig transport for både gods- og 
persontrafikk. 

9) Bør vurdere en helhetlig strategi for boligutvikling med vekt på offentlig privat samarbeid. 
Minner om at kommunene i Nord-Østerdal har hatt et samarbeid knyttet til dette, og med 
fordel kunne fortsatt med å trekke veksler på hverandres erfaringer. 

10) Å ivareta kulturarven bør inngå som en naturlig del av all planlegging. Kulturminnevern er 
en positiv faktor for klima- og miljøarbeidet, og kulturarven kan være en positiv ressurs 
innen, for eksempel, folkehelsearbeid og opplevelsestilbud. 

11) Kulturminneplan bør følges opp gjennom handlingsplan og jevnlige rulleringer. 
12) De oppfordrer til at det legges til rette for sentrumsnær boligbygging og trygge tilbud for 

myke trafikanter, slik at flest mulig kan gå, sykle eller reise kollektivt til og fra sine daglige 
gjøremål. Når det gjelder spredt bosetting, oppfordres det til at det legges vekt på 
tilrettelegging for trafikksikre tilbud for myke trafikanter og gode løsninger for skoleskyss 
for skolebarn.  

13) Kommunens prioritering av «Plan for turstier, gang og sykkelveger m.m.» kan være et godt 
grep som naturlig vil henge sammen med annen arealplanlegging. Planen kan eventuelt 
vurderes som en egen temaplan til kommuneplanens arealdel. 

 
Rådmannens kommentar: 
1) Tas til orientering.  
2) Alle kommuneplaner og kommunedelplaner er omtalt, men av de strategiske planene er 

det kun omtalt de som skal utarbeides/revideres/rulleres. Strategisk næringsplan er nå 
lagt inn med revidering i 2022-2023. 

3) Det er i planstrategien ikke skilt på nivå på planer under «strategiske planer». Det er her 
både overordnede strategiske planer, og noen mer detaljerte temaplaner. Noen av de mer 
detaljerte planene kunne ha blitt fanget opp og vært en del av de overordnede. 
Rådmannen anbefaler at dette vurderes om det er mulig, og hensiktsmessig, ved oppstart 
av de overordnede strategiske planene. 

4) Tas til orientering. Dette ble i liten grad gjort i saksfremlegget ved 1. gangsbehandling. 
hvor det ble nevnt hvilke planer som ikke var gjennomført i forrige periode. 
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5) Tas til orientering. 
6) Eksisterende kommunedelplan videreføres i perioden. Tiltaksplanen som var satt opp tas 

ut, da den gamle tiltaksplanen er erstattet med kommunedelplanen. Se forøvrig 
kommentar til Helse- og omsorgssjefen. 

7) Tas til orientering. 
8) Tas til orientering. 
9) Tas til orientering. 
10) Tas til orientering. 
11) Tas til orientering. 
12) Tas til orientering. 
13) Tas til orientering. 
 
 
 
Uttalelse fra Internasjonalt råd, 03.09.2020: 
1) Økt tilflytting, utvikling av robust befolkningsstruktur, videreutvikling av uformelle 

møteplasser, samt inkludering og integrering av flyktninger bør sees i sammenheng. Disse 
utfordringene er sammensatte og krever samordnet og koordinert innsats over tid. Det er 
viktig å utvikle en felles strategi med fokus på helhetlige løsninger. Strategien bør forankres 
i kommuneplanens samfunnsdel, og følges opp gjennom kommunens planverk, særlig Plan 
for integrering av innvandrere i Tynset kommune. 

2) Utfordringer knyttet til inkludering, likestilling, folkehelse og integrering er både 
tverrfaglige og tverrsektorielle temaer som henger tett sammen og som bør forankres og 
følges opp av kommunens prioriterte planer. Dette vil styrke kommunens innsats på en 
helhetlig måte. 

 
Rådmannens kommentar:  
1) Tas til orientering. 
2) Tas til orientering. 
 
 
Saksvurdering 
Innkomne merknader 
Det har ved høring kommet inn flere uttalelser, men ingen store innvendinger til 
høringsforslaget. 
 
Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 
 
Endringer etter førstegangsbehandling 
Endringer gjort etter førstegangsbehandling er:  

 Kommunedelplanen for Tynset tettsted er endret til å ha oppstart høsten 2020 og 
vedtak våren 2022, jfr. vedtak ved 1. gangsbehandling. 

 Følgende planer er lagt til, med revisjon, i planstrategien:  
o Mindre endring for Jørgensmoen: Oppstart og vedtak høsten 2020. 
o Strategisk Næringsplan: Oppstart høsten 2022 og vedtak høsten 2023. 

 Tiltaksplan for folkehelse er tatt ut og omtale av KDP for folkehelse er tatt inn, se 
uttalelsen til Helse- og omsorgssjefen.  

 Plan for turstier, gang- og sykkelveger m.m. er tatt ut av planstrategien. Det var i 
høringsforslaget sagt at denne skulle tas før, eller parallelt med revidering av KDP for 
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Tynset tettsted, men at den også kunne tas inn i selve KDP-en. Planen skulle bygge på 
tiltaksdelen til gjeldende KDP, men en del av tiltakene der er gjennomført og det ansees 
ikke som nødvendig å lage en egen plan på dette. Temaet vil heller tas inn i KDP.  

 Utfordringer er justert angående integrering, se uttalelsen til Opplæringssenteret.  
 Som ledd i kvalitetssikringen av forslaget er det gjort mindre endringer korrigeringer av 

tekst. 
 
Rådmannens vurdering: 
Det er viktig å prioritere planarbeid som gjør oss i stand til å tilpasse kommunens tjenester til 
etterspørsel, behov og tilgengelig økonomi. Det vil være en hovedsatsning for kommunen å 
utarbeide strategiske planer som løfter debatten om utvikling av samfunnet i tråd med 
samfunnsdelens satsningsområder. På denne måten vil kommunen være bedre rustet til å møte 
dagens og morgendagens utfordringer både innenfor kommunale tjenester og samfunnet 
forøvrig.  
 
Alvdal og Tynset kommuner har felles plankontor. Det gjennomføres felles prosess med 
planstrategi. Det er viktig med god samhandling og forventningsavklaring i planstrategien 
rundt mengde planer, ressursbehov og framdrift/gjennomføringstidspunkt. 
 
Rådmannen påpeker spesielt: 
1) Merknaden fra fylkesmannen angående antall planer i kommunen, og anbefaler at det ved 

oppstart av de mest overordnede planene gjennomgås om det er andre planer innenfor 
samme fag- eller temaområde som kan bakes inn i overordnet plan og utgå som 
selvstendige planer. Handlings-/tiltaksplaner bør i større grad vurderes i sammenheng med 
og være del av kommunens budsjett- og virksomhetsplan, som rulleres årlig. Se forøvrig 
rådmannens kommentar til fylkesmannen over. 

2) Merknaden fra fylkesmannen angående FN’s bærekraftsmål, og anbefaler at 
kommunestyret vurderer å spesifisere hvilke mål kommunen skal ha størst fokus på, se 
rådmannens kommentar til fylkesmannen og Tynset opplæringssenter over. 

3) Kommunedelplanen for Savalen er ikke tatt inn i planstrategien. Da dette er en 
interkommunal plan, og Alvdal har ikke ønsket å revidere denne. Rådmannen påpeker også 
at det i forrige periode ble gjennomført en stor arealplan, selv om det ble satt opp to i 
planstrategien. I ny planstrategi er det satt opp revisjon av to store kommune(del)planer for 
Tynset i perioden (planavdelingen skal i tillegg revidere arealdelen i Alvdal). Dette er alle 
planer som krever ressurser, i form av både tid og penger. Dersom Kommunedelplanen for 
Savalen skal tas inn, kan den ikke settes opp før høsten 2023.  

 
 
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø 
Vedtaket har ingen innvirkninger for klima og miljø. 
 
 
Innstilling: 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar forslaget til Kommunal Planstrategi 2020-2023, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1.  
 
2. Ved oppstart av overordnede strategiske sektorplaner skal det vurderes om det er andre 

underordnede planer som skal inngå i revidert overordnet plan. 
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Formannskapets innstilling legges frem i møtet 
 
 
Formannskapet behandlet saken i møte 23.01.2020 : 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet vedtar:  

1) Oppstart av planstrategi. 
2) Organisering der formannskapet utarbeider forslag til planstrategi i samarbeid med 

rådmannen.   
3) Fremdriftsplan som fremgår av saksutredningen.  

 
 
Formannskapet behandlet saken i møte 19.06.2020 : 
Forslag fra Senterpartiet v/ordfører Merete Myhre Moen: 
KDP- Tynset startes opp høst 2020. 
 
Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra Moen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet vedtar å sende forslag til Kommunal Planstrategi 2020-2023 på høring til 
nabokommuner, fylkeskommunale og regionale myndigheter og legge den ut til offentlig 
ettersyn i minimum 30 dager, jf. plan- og bygningslovens § 10-1.  
KDP- Tynset startes opp høst 2020. 
 
 
Formannskapet behandlet saken i møte 17.09.2020 : 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar forslaget til Kommunal Planstrategi 2020-2023, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1.  
 
2. Ved oppstart av overordnede strategiske sektorplaner skal det vurderes om det er andre 

underordnede planer som skal inngå i revidert overordnet plan. 
 
 
Kommunestyret behandlet saken i møte 22.09.2020 : 
Tilleggforslag til formannskapets innstilling fra Dag Henrik Sandbakken, Senterpartiet: 
Arbeidet med kommuneplanens arealplan startes opp høsten 2020 med endelig vedtak i 
kommunestyret høsten 2021. Formannskapet er styringsgruppe i arbeidet, og kommunestyret 
konsulteres og orienteres jevnlig i prosessen. Om nødvendig kjøpes det inn kapasitet og 
kompetanse som kan supplere administrasjonen.  
 
 



Side 11 av 12 

Endringsforslag fra Sindre Sørhus, MDG:  
Nye utfordringer side 6 i planstrategien:  
- Avskaffe barnefattigdom   
- Redusere direkte og indirekte klimagassutslipp fra offentlig og privat aktivitet i 
  kommunen.    
- Redusere utslipp av miljøgifter og plast i naturen   
- Stanse tap av naturmangfold 
Endre utfordringspunktet fra «Heve hogstkvantumet og sikre lokal foredling.» til «Sikre økt 
lokal foredling av skogsvirke». 
 
 
Forslag fra Erik Vangen Jordet, Arbeiderpartiet, vedrørende KDP Savalen: 
Savalen er en viktig turistdestinasjon og planen skal bidra til en helhetlig og langsiktig 
forvaltning av området gjennom samarbeid på tvers av kommunegrensen og mellom ulike 
aktører i området. Målet var å kartlegge ressurser og kvaliteter, og bidra til bevisstgjøring om 
stedets lokale tradisjon, særpreg og identitet, samt legge overordnede mål og rammer for 
utvikling av området rundt Savalen. 
 
Planen må ses i sammenheng med den nylig vedtatte reiselivsplanen uavhengig av 
nabokommunen.  
 
Fremdrift revidering KDP Savalen: Oppstart vår 2021 - ferdig vår 2022 
 
Votering: 
Ved votering over forslag fra Sørhus – strekpunkt 1-4, falt forslaget med 23 mot 4 stemmer. 
Ved votering over forslag fra Sørhus vedrørende avvirkning av skog, falt forslaget med 26 mot 
1 stemme. 
 
Forslaget fra Vangen Jordet enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Sandbakken enstemmig vedtatt.  
 
Planstrategien med vedtatte tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
1. Kommunestyret vedtar forslaget til Kommunal Planstrategi 2020-2023, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1.  
 
2. Ved oppstart av overordnede strategiske sektorplaner skal det vurderes om det er andre 

underordnede planer som skal inngå i revidert overordnet plan. 
 
Arbeidet med kommuneplanens arealplan startes opp høsten 2020 med endelig vedtak i 
kommunestyret høsten 2021. Formannskapet er styringsgruppe i arbeidet, og kommunestyret 
konsulteres og orienteres jevnlig i prosessen. Om nødvendig kjøpes det inn kapasitet og 
kompetanse som kan supplere administrasjonen. 
 
Savalen er en viktig turistdestinasjon og planen skal bidra til en helhetlig og langsiktig 
forvaltning av området gjennom samarbeid på tvers av kommunegrensen og mellom ulike 
aktører i området. Målet var å kartlegge ressurser og kvaliteter, og bidra til bevisstgjøring om 
stedets lokale tradisjon, særpreg og identitet, samt legge overordnede mål og rammer for 
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utvikling av området rundt Savalen. Planen må ses i sammenheng med den nylig vedtatte 
reiselivsplanen uavhengig av nabokommunen.  
Fremdrift revidering KDP Savalen: Oppstart vår 2021 - ferdig vår 2022 
 
 


