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Kommunedirektørens innstilling: 
1. Utkast til planstrategi Engerdal kommune 2021 – 2024 legges ut på offentlig høring i jf. Plan- 
og bygningsloven § 10 -1. 
 
 
Bakgrunn 
Hvert fjerde år skal kommunen i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1, vedta kommunal 
planstrategi. Formålet med planstrategien er å vise hvilke hovedutfordringer kommunen har og 
antas få i valgperioden, og hvilke valg som tas for å møte disse utfordringene.  
Planstrategi er ikke en plantype, men et verktøy for Engerdal kommune til å fastlegge det 
videre planarbeidet. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging, men har 
ingen direkte rettsvirkning i forhold til kommunens innbyggere. 
 
Planstrategien skal vurdere kommunens planbehov i valgperioden og drøfte kommunens 
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling. Det gjelder både langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer og sektorenes virksomhet.  
Planstrategien skal gi et grunnlag for å vurdere og ta stilling til om kommuneplanen skal 
revideres helt eller delvis på bakgrunn av de utfordringene kommunen har.  
Nye mål og strategier for kommunen vedtas ikke i en kommunal planstrategi, men i 
kommuneplanen når den revideres. 
 
Kommunen skal i forbindelse med utarbeidelse av planstrategien innhente synspunkter fra 
statlige og regionale myndigheter, samt nabokommuner. Derfor vil Engerdal kommune legge 
utkast til planstrategi for 2021 – 2024 ut på høring i 30. dager for å innhente synspunkter fra de 
aktuelle myndighetene og våre nabokommuner. Utkastet blir også lagt ut på kommunens 
hjemmeside. 
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Planstrategien skal vedtas av kommunen en gang hver valgperiode, og senest innen ett år 
etter konstitueringen. Av ulike årsaker er Engerdal kommune noen måneder forsinket fra å 
oppfylle disse kravene. Dette er også meddelt statsforvalteren. 
I arbeidet med denne planstrategien så har vi brukt mye tid på involvering fra virksomhetene. 
Virksomhetslederne har kommet med flere og gode innspill knyttet spesielt til planbehovet for 
sine arbeidsområder. Mange av disse innspillene er tatt med i planstrategien. 
 
I forbindelse med utarbeidelsen til utkast planstrategien så hadde det selvsagt vært mer 
ønskelig med en større politisk delaktighet. Dette for å sikre et større politisk eierskap. 
Formannskapet fikk en innføring i prosessen i et møte i januar, og utkastet ble gjennomgått i et 
formannskapsmøte i mars. På grunn av forsinkelsen var det vi fikk til denne gangen. 
Kommunedirektøren beklager dette. 

Vurdering 
Som grunnlag for utarbeidelsen av utkast til planstrategien 2021 – 2024 er planstrategien fra 
forrige planperiode benyttet. Utkastet tar for seg bakgrunn, formål, utviklingstrekk og 
utfordringer. Deretter vurdering av kommuneplanen og planer og prioriterte planoppgaver i 
planperioden. Vurderingene som er gjort er basert på nasjonale og regionale føringer for 
kommunal planlegging, samt kunnskap og utviklingstrekk for regionen og kommunen.  
Det er brukt statistikker og tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Kostra. I tillegg er 
kommunens kunnskapsgrunnlaget (vedlegg) et viktig dokument i de vurderingene som ligger til 
grunn for planstrategien. 
 
Hovedutfordringene er minkende folketall og en befolkningsutvikling som preges av 
fødselsunderskudd, samt vi vi blir flere eldre. 
Allikevel, i denne planstrategi-prosessen så har vi i langt større grad sett på de mulighetene vi 
har. Det gjenspeiler seg i kommuneplanens samfunnsdel og ikke minst i kunnskapsgrunnlaget 
hvor fokuset er mye basert på «eventyrlige muligheter». Mye handler om at vi skal være en 
attraktiv kommune for bosetning og næringsliv og ta vare på og utvikle natur og kulturlivet på 
en god og bærekraftig måte. Få til et godt lokalsamfunn for de som bor her, og større fokus på 
å bruke deltidsinnbyggeren med sine kunnskaper til å være en viktig bidragsyter i dette 
arbeidet. 
 
Det er liten tvil om at Planstrategien for 2021 – 2024 er ambisiøs. I denne perioden legges det 
vekt på at mange nye planer skal utarbeides og revideres. Dette spesielt med tanke på at 
planarbeidet i forrige planperiode har hatt for liten fokus. Mange av de planene som da skulle 
prioriteres er ikke blitt gjennomført. Med andre ord vi har nå fått et etterslep på dette generelle 
planarbeidet som vi nå bør hente inn igjen. 
Skal vi lykkes med dette arbeidet er vi avhengig av et handlingsrom både når det gjelder 
menneskelige ressurser og økonomi. 
 
Det er også gjort vurderinger av hvilke planer som kan slås sammen. Flere temaplaner er nå 
slått sammen. Andre tidligere temaplaner betraktes nå mer som handlingsplaner og 
rutinebeskrivelser. Samtidig er det viktig å ha større fokus på målene i samfunnsdelen slik at 
det er en «rød tråd» mellom planene det skal jobbes med og det som er målsatt i 
samfunnsdelen. 
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Økonomiske konsekvenser  
Kommuneplanens arealdel skal og må revideres i 2022. Dette er et krevende arbeid som vil 
kreve mye ressurser, samt at det vil være behov for kjøp av ekstern kompetanse. Et 
kostnadskrevende tiltak som vil beløpe seg til flere hundretusen kroner. En realistisk sum er 
500 000,-, men dette er bare et estimat. Det er viktig at man i løpet av 2021 jobbes med en 
plan for dette arbeidet, og at man kan få frem mer nøyaktige kostnader som vil bli synliggjort i 
budsjettet for 2022. 
For de andre planene må disse i all hovedsak gjennomføres med de ressursene 
virksomhetene rår over i dag. 
 
Administrative konsekvenser 
Her vil det være snakk om å prioritere ressursene på en slik måte at planarbeidet blir 
gjennomført i henhold til planen. 
 
Konklusjon 
Utkast til Planstrategien for Engerdal kommune 2021 – 2024 vedtas sendes ut på høring i 
henhold til kommunedirektøren sin innstilling. 


