Trondheim kommune

Saksframlegg
REVISJON AV KOMMUNEPLANEN PLANSTRATEGI - HØRINGSUTKAST
Arkivsaksnr.: 06/39123
Forslag til vedtak/innstilling:

1.

Bystyret vedtar å legge ut
Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020: Planstrategien –høringsutkast,
til offentlig ettersyn med høringsfrist 1. september 2008.

2.

Bystyret vedtar at følgende fem hovedutfordringer er av særlig viktighet for Trondheim og bør
danne grunnlaget for høringen:
Klima- og miljøutfordringene
Arbeidskraftutfordringene
Kompetanseutfordringene
Trygg og inkluderende by
Kommunen som tjenesteyter
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Trondheim kommune

Saksutredning:
Formannskapet vedtok 20.03.2007 å revidere kommuneplanens samfunnsdel, og å gjennomføre arbeidet i
to trinn. Først utarbeides en planstrategi som fastslår de viktigste utfordringene bysamfunnet står overfor i
tida framover, og deretter utarbeides selve planen med mål og strategier som svar på de utfordringene
planstrategi slår fast. Med dette legger rådmannen fram utkast til planstrategi (vedlegg 1), og ber bystyret
gjøre vedtak om hovedutfordringene og å sende det på høring.
Forut for utformingen av planstrategien, har det vært gjennomført medvirknings- og innspillsmøter. Dette er
det gjort rede for i vedlegg 2.
Parallelt med dette arbeidet har Trondheim kommune deltatt i utarbeidelsen av forslag til ny felles
fylkesplan ”Trøndelagsplanen 2009-2012” . Deltakelse i denne prosessen har gitt tilgang på analyse av
trender samt en rekke innspill og uttalelser.

Bakgrunn
Bystyret vedtok gjeldende kommuneplan (samfunnsdelen) i 2003. Planen ble revider høsten 2004, etter
at valget i 2003 ga behov for å endre flere av målformuleringene og strategiene.
Rådmannen tok initiativ til å revidere gjeldende plan, og fikk vedtak i formannskapet om dette.

Lovgrunnlaget
Det er Plan- og bygningsloven som gir lovgrunnlag for kommuneplanen. Stortinget ventes å vedta ny planog bygningslov sommeren 2008, og i den forbindelse foreslås det innført bestemmelser om bruk av
planstrategi. Planlovutvalgets forslag om slik totrinnsmodell har vært kjent lenge, og flere kommuner har i
likhet med Trondheim kommune vedtatt å bruke en slik tilnærming, selv om ny lov ennå ikke er vedtatt. En
viktig begrunnelse for bruk av planstrategi, er at dette skal gi økt politisk innflytelse på hvilke tema det blir
laget mål og strategier for i neste fase av planarbeidet.

Forslaget
Høringsutkastet inneholder en gjennomgang av viktige utviklingstrekk i samfunnet, samt en forklaring på
hva slags dokument en planstrategi er. Det gis også en oversikt over viktige innspill til planstrategien.
Dokumentet er utformet med tanke på at det skal kommunisere med de som skal høres, og at det ikke skal
være nødvendig å supplere høringsutkastet med andre dokumenter som forklaring. I siste del
oppsummeres og konkretiseres forslaget: Dette er de fem viktigste utfordringene bysamfunnet og
kommunen står overfor fram mot 2020.

Tidsplanen
Med vedtak i bystyret om utlegging av planstrategien til offentlig ettersyn før sommeren, kan
høringsuttalelsene bearbeides og endelig forslag til vedtak om planstrategi foreligge høsten 2008. Når
denne er vedtatt, starter arbeidet med å utarbeide endelig plan med mål og strategier, som i sin tur skal på
høring. En tar sikte på endelig vedtak av ny samfunnsdel til kommuneplanen høsten 2009.
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Trondheim kommune
Konklusjon
Rådmannen foreslår at bystyret legger foreliggende utkast til Kommuneplanens samfunnsdel – planstrategi
ut til offentlig ettersyn.

Rådmannen i Trondheim, 21.04.2008

Gerhard Dalen
kommunaldirektør
Ragnhild Setsaas
rådgiver

Vedlegg:
Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020: Planstrategi – høringsutkast
Oppsummert og spissformulert: Innspill til kommuneplanens planstrategi
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