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Hva er en planstrategi ? 
 
       Hvordan Østre Toten som organisasjon og lokalsamfunn skal utvikles     
       ifht egne innbyggere og omverdenen 
  
• Bedre og mer behovsstyrt planlegging  
 
• Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver  
 
• Verktøy for det nye kommunestyret til å vurdere om kommuneplanen skal     
   revideres helt eller delvis  - og vurdere det øvrige planbehovet 
 
• Bedre samarbeid om planoppgaver på tvers av sektor-,  kommune- og  
   fylkesgrenser  
 

Kommunal planstrategi er ikke en plan 





 

Ny PBL med vekt på samfunnsdelen og sammenheng 
kommuneplan og handlingsdel/økonomiplan  

     Østre Toten kommune 

 

 

Kommuneplanens kortsiktige del med 

•  Handlingsprogram 2011 – 2014 

•  Økonomiplan 2011 – 2014 

•  Budsjett 2011 

 

Vedtatt av kommunestyret 16.12.10 



Sammenhengen mellom planstrategi og handlingsprogram 

Visjon: 

”Livskvalitet ved Mjøsa” 

                         Kommunal planstrategi: 

  
                    Kommuneplanen (12 samfunnsområder) 

Handlingsprogram 2012-15 

Barn, oppvekst 
og opplæring 

Helse, omsorg og 
velferd 

Kultur, bygde- og 
næringsutvikling 

Teknikk, 
utbygging og 
infrastruktur 



Kommunal planstrategi (PBL § 10-1) 
”eneste obligatoriske rullerende del av kommuneplanen” 
 
• Skal utarbeides og vedtas av kommunestyret minst en gang hver   
   valgperiode, og senest ett år etter konstituering 
 
• En drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling,  
   langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og  
   planbehov i valgperioden 
 
• Ingen høring  
    - Innhente synspunkter fra regional stat, fylkeskommunen, nabokommuner 
    - Kan legge opp til medvirkning 
    - Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres kjent i minst 30 dager 
 

• Kan slås sammen med, og være første del av rullering av kommuneplanen 
 

 
 
 



Planstrategien angir omfang på revidering av kommuneplanen 



 
1. Status og erfaringer med gjeldende kommuneplan  
 
2. Nye utviklingstrekk og utfordringer som påvirker planbehovet ? 
 
3.    Nye overordnede føringer ? 
 
4. Nye fokusområder ? 
 
5.   Skal kommuneplanen revideres helt eller delvis ? 
  - Samfunnsdelen, arealdelen, delplaner 
 

6. Hvilke andre planoppgaver skal kommunen prioritere de neste 4 årene? 
   -Tema-/sektorplaner, større arealplaner 
 

7.    Arbeidsopplegget i ”Planstrategiåret”  

Det praktiske arbeid med planstrategi 



 

 
                                                
                        

 

                        ØSTRE TOTEN KOMMUNE 

 

              UTFORDINGSDOKUMENT 
                                     

                                             til  

 

            Plan- og budsjettseminar 18.-19.mai 2011 

 

Et grunnlagsdokument som belyser: 
  
• Plansystemet og planstrategiens hensikt 
 
• Generelle utviklingstrekk og utfordringer 
 
• Utfordringer for de lokale samfunnssektorene 
 



Strategiske vegvalg: 
Hva er de mest sentrale utfordringene for samfunnsutviklingen i Østre Toten: 
 
• Ny boligpolitikk ? 
 
• Styrket næringsutvikling ? 
 
• Forbedrede kommunikasjoner og infrastruktur ? 
 
• Langsiktig arealbruk ? 
 
• Kultur og fritid ?                                      
                                                                                     ……og hvilke plan- og 
• Helse, oppvekst og livskvalitet ?                           styringsverktøy trenger 
                                                                                      for dette ? 
• Andre ? 
 



 

Oppsummerende momenter  
 
• Planstrategi skal være et enkelt verktøy for politisk styring og prioritering av  
   planbehov  - et første ledd i kommunens styringssystem 
 
• Omfang og innhold i de kommunale planstrategiene må ikke bli for omfattende og  
   tilpasses kommunens behov og etablerte planrutiner  
 
• Kommunen bestemmer selv innhold og arbeidsopplegg 
  
• Sikre samhandlingen med regionalt nivå og nabokommuner 
 
• Skal peke ut kommunens reelle utfordringer og planbehov i lys av disse 
 


