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Fastsettelse av planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 2023 
- 2035 

 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Eldrerådet 15.06.2022 22/10 

2 Råd for personer med funksjonsnedsettelser 15.06.2022 22/13 

3 Livsløpsutvalget 14.06.2022 22/11 

4 Miljø- og teknisk utvalg 15.06.2022 22/36 

5 Formannskapet 16.06.2022 22/47 

6 Kulturutvalget 22.06.2022 22/9 

7 Kommunestyret 30.06.2022 22/57 

 
 
Eldrerådet har behandlet saken i møte 15.06.2022 sak 22/10 
 
 
Votering 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Eldrerådets innstilling  
Kommunestyret fastsetter planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 2023 – 2035 
slik det er lagt fram fra kommunedirektøren. 
 
 
 
 

 
Råd for personer med funksjonsnedsettelser har behandlet saken i møte 15.06.2022 
sak 22/13 
 
 
Votering 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelsers innstilling  
Kommunestyret fastsetter planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 2023 – 2035 
slik det er lagt fram fra kommunedirektøren. 
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Livsløpsutvalget har behandlet saken i møte 14.06.2022 sak 22/11 
 
 
Votering 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Livsløpsutvalgets innstilling  
Kommunestyret fastsetter planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 2023 – 2035 
slik det er lagt fram fra kommunedirektøren. 
 
 

 
Miljø- og teknisk utvalg har behandlet saken i møte 15.06.2022 sak 22/36 
 
 
 
Votering 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Miljø- og teknisk utvalgs innstilling  
Kommunestyret fastsetter planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 2023 – 2035 
slik det er lagt fram fra kommunedirektøren. 
 
 
 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 16.06.2022 sak 22/47 
 
 
Votering 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Som saksordfører oppnevnes Per Kristian Lunden (Ap). 
 
 
Formannskapets innstilling  
Kommunestyret fastsetter planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 2023 – 2035 
slik det er lagt fram fra kommunedirektøren. 
 
 
 
 

 



 

Dokumentnr.: Doknr  side 3 av 6 

Kulturutvalget har behandlet saken i møte 22.06.2022 sak 22/9 
 
 
 
Votering 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kulturutvalgets innstilling  
Kommunestyret fastsetter planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 2023 – 2035 
slik det er lagt fram fra kommunedirektøren. 
 
 
 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 30.06.2022 sak 22/57 
 
 
 
Votering 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Kommunestyrets vedtak  
Kommunestyret fastsetter planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 2023 – 2035 
slik det er lagt fram fra kommunedirektøren. 
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Fastsettelse av planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel 
2023 - 2035 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Kommunestyret fastsetter planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel 2023 – 2035 
slik det er lagt fram fra kommunedirektøren. 
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Vedlegg 
Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 27.05.22 
Oppsummering Innspill til planprogram 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Kort resymé 

I tråd med planstrategien for 2020 – 2024 igangsatte Risør kommune arbeidet med rullering 
av kommuneplanens samfunnsdel våren 2022. Kommunestyret vedtok i møte 31.03.2022 å 
legge planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel på høring, og varslet oppstart av 
planarbeidet. 
 
Planprogrammet har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 07.04 – 23.05.2022. I 
løpet av høringsperioden er det kommet inn 14 innspill til planprogrammet. De fleste 
innspillene dreier seg om innholdet i selve kommuneplanen og arealstrategien. Noen av 
innspillene har medført mindre endringer i planprogrammet, men planprogrammets 
hovedstruktur er uendret.  
 
Kommunedirektørens anbefaling er at kommunestyret vedtar å fastsette planprogrammet slik 
det foreligger nå. I henhold til framdriftsplanen i planprogrammet, skal kommuneplanens 
samfunnsdel legges ut på høring i november 2022 og vedtas i mars 2023. Arbeidet med 
kommuneplanens arealdel planlegges igangsatt i februar 2023. 
 
Saksopplysninger 

I Risør kommunes planstrategi for 2020 – 2024 er det vedtatt at kommuneplanens 
samfunnsdel skal rulleres med oppstart høsten 2021. Kommunestyret vedtok i møte 
31.03.2022 å legge forslag til planprogram ut på høring og offentlig ettersyn, samt melde 
oppstart av kommuneplanarbeidet. Planprogrammet har vært på høring og offentlig ettersyn i 
perioden 07.04 – 23.05.2022.  
 
I løpet av høringsperioden har det kommet inn 14 innspill til planen. Alle innspill ligger på 
kommunens hjemmeside: Kommuneplan 2023 - 2035 - Risør (risor.kommune.no). En 
oppsummering av innspillene med kommunedirektørens merknader ligger som vedlegg til 
saken. De fleste innspillene er til innhold og det videre arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel, arealstrategi og arealregnskap. Noen innspill dreide seg om innholdet i 
planstrategien, og det er gjort mindre endringer i dokumentet. Hovedstrukturen i 
planstrategien, med de gjennomgående temaene folkehelse og levekår og klima og miljø, 
samt hovedtemaene samfunnsutvikling, helse og omsorg, barnehage og skole og 
organisasjonsutvikling, er uendret som følge av høringen. 
 
Kommunedirektøren foreslår å forlenge perioden med å utarbeide plandokumentet til 
november 2022. Med dette blir det større mulighet for medvirkning i prosessen både internt 
og eksternt, og det foreslås et eget arbeidsmøte i kommunestyret 25. august. Forlengelse av 
perioden for høring medfører at vedtak av planen foreslås utsatt fra februar til mars 2023. 
 
Økonomi 

Kommuneplanprosessen gjennomføres av kommunens administrasjon. Budsjett for 
møtevirksomhet, annonser og trykking av ferdig dokument settes til 60 000 kroner. Midlene 
belastes kommunens disposisjonsforn. 
 

https://www.risor.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-og-styringsdokumenter/kommuneplan-2023-2035/
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Kommuneplan 

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 26.11.2019. Det har gått relativt kort tid siden dette, og 
planprogrammet legger opp til at flere elementer fra gjeldende kommuneplan blir videreført i 
denne rulleringen. Samtidig vil en i arbeidet vurdere om målstrukturen fortsatt er dekkende, 
om det vil være aktuelt å endre noen av prioriteringene eller satsingsområdene. Hovedmålet 
«Vi skal vokse gjennom samarbeid og attraktivitet» vil også tas opp til diskusjon i arbeidet 
med ny samfunnsdel. 
 
Folkehelse og levekår 

Folkehelse og levekår er et gjennomgående og viktig tema i kommuneplanen. 
 
Klima og miljø 

Klima og miljø er et gjennomgående og viktig tema i kommuneplanen. 
 
Næringsperspektiv 

Næringsutvikling løftes som tema i kommuneplanen som en del av hovedområdet 
«Samfunnsutvikling». 
 
Vurderinger 

Etter kommunedirektørens vurderinger synliggjør planprogrammet en tydelig retning for 
kommuneplanarbeidet med folkehelse og levekår samt klima og miljø som to 
gjennomgående temaer for de fire hovedområdene og for arealstrategien med 
arealregnskapet. De innkomne høringsuttalelsene støtter i stor grad kommunens 
prioriteringer i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Kommunedirektørens konklusjon 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret vedtar å fastsette planprogrammet for 
kommuneplanens samfunnsdel 2023 -2035 slik det er lagt fram fra kommunedirektøren. 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 5.juli.2022 
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