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Hva er planstrategi? 

• Krav i plan- og bygningsloven at alle 

kommuner skal ha en planstrategi  

 

• Planstrategi er et hjelpemiddel for 

kommunen til å fastlegge det videre 

planarbeidet.  
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Planstrategi (PBL § 10-1) 

To sentrale elementer: 
1. en drøfting av kommunens strategiske valg 

knyttet til samfunnsutvikling, herunder 
langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 
sektorenes virksomhet og  

2. en vurdering av kommunens planbehov i 
valgperioden 

 
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om 
gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. 
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Hva er en plan? 

“En plan er et nyttig redskap for å skaffe seg oversikt over omfanget og arten 

av et problem samt tiltak for å løse problemet” 

 

Hvor mange planer trenger vi egentlig? 
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Kommunens planhierarki 
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Ulike framgangsmåter 

• 2012: Politikere  Administrasjon 

 

• 2015: Administrasjon    Politikere 

 

• 2016: Administrasjon    Politikere 

 

• Politisk vedtak oktober 2016 
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Hovedutfordringer 

• Befolkningsvekst 

• Næringsvekst – flere arbeidsplasser 

• Infrastruktur 

• Beholde viktige institusjoner (sykehus, VGS 

osv) 

• Økonomi 

 

• Kommuneplanen «Vi skal vokse» 2014-2025 



 
Plan Ansvarlig 2015 2016 2017  

Plan for oppvekst  Skole  Snart   

Kompetanseplan Skole   2017?  

Kulturpolitisk handlingsplan Kultur  Snart   

Smittevernplan Rådmann/Stab 

 

   

Kommunikasjonsstrategi (enkel rullering) Rådmann/Stab  Høst -16   

Plan for bobiler (tiltaksplan) Rådmann/Stab     

Kommunedelplan Byggeområder nær sjø Plan/bygg   Vår -17?  

Plan mot vold i nære relasjoner Helse/sosial-
området 

    

Utredning om helsetilstanden i kommunen Rådmann/Stab     

Utredning om Helsesenter Helse/sosial-
området 

    

Utredning om kommunereformen Rådmann     

Plan for anlegg for folkehelse og fysisk aktivitet Teknisk     

Energi og klimaplan Teknisk   Vår -17?  

Verneplan Plan/bygg   2017?  

Landbruksplan Plan/bygg   Vår -17?  

Infrastrukturplan Teknisk     2018? 

Kriseledelsesplan (enkel rullering) Teknisk     

Helseplan (tidligere Omsorgsplan) Helse/sosial-
området 

   2018? 

Kulturminnevernplan Plan/bygg  Høst -16? Vår 
2017? 

 

Se kapittel 6 for utfyllende beskrivelser av planene  

Planstrategi 2015 -2016 
(vedtatt januar 2015) 
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SSBs antakelser om framtidig vekst 
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Risør kommunes gjeldende planer:  
• Behovsplan barnehager 2013-2025 

• Brannsikringsplan (2010) – Erstattes av ny? 

• Bredbåndstrategi (inkl tiltak) (2013) – Utgår? 

• Energi- og klimaplan (2010) – Erstattes av ny i 2017. 

• Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2015) 

• Kommunikasjonsstrategi (2013) – Rulleres jevnlig 

• Landbruksplan (2005) – Erstattes av ny i 2016? 

• Omsorgsplan 2010 – 2020 – Erstattes av ny i 2017/2018. 

• Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse 2013-2016 (2012) – Rulleres årlig 

• Plan for etablering av bobilparkering i Risør sentrum  

• Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010 - 2016  - Erstattes av alkoholpolitisk HP i 2016. 

• SLT i Risør kommune (2015) 

• Strategisk næringsplan for Østre Agder (2015) 

• Tidlig innsats i lærende fellesskaper 0 – 6 år 2015-2019 - rulleres 

• Tiltaksplan for bedre levekår blant barn og unge (2013) 

• Smittevernplan 2001  - Er oppdatert i 2016 

• Verneplan og reguleringsplan for Risør sentrum (1991) Erstattes av ny plan i 2017. 
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Må vurdere 

• Planbehov 

• Prioritet 

• Kapasitet 

• Kostnader 

• Gjennomføringsevne 

 

 



Plan 2016 2017 2018 2019 2020 
Kommunedelplan kulturminner  x x       

Tiltaksplan for parkering i Risør sentrum x x       

Kommunedelplan strandsone x x       
Reguleringsplan for Risør sentrum x x       
Tiltaksplan for landbruk  x x       
Tiltaksplan for klima og miljø  x x       
Organisasjonsplan    x       
Brannsikringsplan    x       
Temaplan for bosetting og integrering   x       
Tiltaksplan for trafikksikkerhet   x x     

Temaplan for helse og omsorg    x x     
Temaplan for oppvekst - rullering   x x     
Tiltaksplan for frivillighet     x     
Plan for tilsyn med barnehager 2019-2022     x     

Rullering av kommuneplan (samf+areal)     x x   

Folkehelseoversikten       x   
Tidlig innsats i lærende fellesskaper 2020-2024 

(rullering) 
      x   

Temaplan for havn, båtturisme og sjørettet næring        x x 

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024         x 

Planstrategi 2020-2024         x 
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Årlige rulleringer: 

Handlingsprogram/ økonomiplan 
Kriseledelsesplan 
Smittevernplan 
Plan for anlegg for folkehelse og fysisk aktivitet 
HS-beredskapsplan 
Hovedplan for vann og avløp 
Handlingsplan for ladestasjoner (2016) 
Vedlikeholdsplan for kommunale veger 
Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 
Utskiftingsplan for kommunale flytebrygger 
Plan for utbedring av kommunale kaier 
Forvaltningsplanen for skjærgården 
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Prosess 

• Komiteer/råd 

– Prioritere planene 

– Vurdere kapasitet 

– Gi innspill til rådmannen 

 

• Politisk behandling  

– Offentliggjøring i september (30 dager) 

– Vedtak i oktober (rett til bystyret) 


