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::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til innstilling:
Bystyret tar rådmannens redegjørelse om kommunens plan- og styringssystem til orientering.
Bystyret slutter seg til følgende:
•
I 2011 utarbeider rådmannen kommunens planpolicy.
•
Kommunens planpolicy gjøres gjeldende for alle planprosesser og bygger på de
hovedpunkter som fremgår i saken.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Bakgrunn
Denne saken er en oppfølgning av vedtak i sak 10/149 Revisjon av kommuneplanen.
I vedtakets punkt 3. og 4. fremgår at:
• Rådmannen kommer tilbake til bystyret med en egen sak på hvilke styringssystem som skal
benyttes for å integrere vedtatte strategier med økonomiplan. Det legges opp til en behandling av
en slik sak i løpet av høsten 2010. Saken bør ses i sammenheng med (tidligere etterspurt sak)
bruken av lederavtalene som styringsverktøy.
• Bystyret ber om at rådmannen går igjennom alle politisk vedtatte strategier for å samle disse i en
tydelig dokumentstruktur. Dette for å gi en samlet oversikt over det strategiske grunnlaget som
kommunen styres etter.
10. juni 2010 vedtok bystyret i Trondheim ny kommuneplanens samfunnsdel. Planen består av 4
hovedmål, med tilhørende delmål og strategier. For å beskrive hvilke styringssystem som er benyttet for å
iverksette vedtatte mål fra kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020, har rådmannen i saken redegjort for
følgende sider ved kommunens plan- og styringssystem:
•
•
•
•
•
•

Rammene for plan- og styringssystemet i Trondheim kommune
Lovkrav til kommunal planlegging
Plan- og styringssystemet i Trondheim kommune
Utfordringer i dagens plan- og styringssystem
Gjennomførte og planlagte forbedringstiltak
Kommunens plangrunnlag 2011
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Rådmannen har de siste årene iverksatt tiltak for å forbedre kommunens plan- og styringssystem. Målet
med dette arbeidet har vært å få en tettere kopling mellom vedtatte planer og kommunens økonomiske
handlingsevne, styrke kommunens målhierarki og utarbeide bedre og tydeligere målformuleringer. I
løpet av 2011 vil rådmannen iverksette ytterligere forbedringstiltak. Ved å etablere en felles planpolicy for
alt planarbeid i kommunen, med felles rutiner for planprosess og beslutning, er målet å utarbeide planer
som ligger innenfor kommunens økonomiske handlingsevne.
I planpolicyen vil blant annet følgende hovedpunkter fremgå:
•
Definisjon av en plan
•
Skillet mellom ulike kategorier av kommunale planer, herunder kommunedelplaner,
temaplaner
og melding
•
Krav til begrepsbruk, målformuleringer, struktur og vedtaksutforming
•
Synliggjøring av økonomiske konsekvenser, med kopling til kommuneplanens handlingsdel
•
Samordnet behandling av nye planer
•
Årlig ajourføring av kommunens plangrunnlag
•
Risikoanalyse

Rådmannen i Trondheim, 22.12.2010

Elin Rognes Solbu
rådmann

Hans Petter Wollebæk
rådgiver
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Plangrunnlag - Trondheim kommune
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