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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Formannskapet/kommunestyret vedtar at forslag til kommunal planstrategi for Åmot kommune 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. 
 
Formannskapets behandling i møte 04.05.2022: 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Formannskapet 04.05.2022: 
 

Formannskapet vedtar at forslag til kommunal planstrategi for Åmot kommune sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. 
  
 

 
 
Kommunestyrets behandling i møte 18.05.2022: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 



 
 
Vedtak i Kommunestyret 18.05.2022: 

Formannskapet vedtar at forslag til kommunal planstrategi for Åmot kommune sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. 
  
 

 
 
Bakgrunn 
Åmot kommune v/kommunestyret skal i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 utarbeide og 
vedta en kommunal planstrategi minst en gang i hver valgperiode, og senest ett år etter 
konstituering. 
 
Forslag til planstrategi skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling for 
å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner, samt 
allmennheten. 
 
Kommunal planstrategi bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og 
en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. I forbindelse med en vurdering av 
kommunens planbehov skal kommunal planstrategi ta stilling til om gjeldende kommuneplan 
eller deler av denne skal revideres, eller videreføres. Det skal også vurderes behov for å 
igangsette arbeid med nye planer, og om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 
 
Kommunal planstrategi er ikke en plan, og er derfor ikke en arena for å vedta mål og 
strategier, men å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som 
grunnlag for å vurdere planbehovet i valgperioden. Planstrategien er retningsgivende for 
kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det 
kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi. 
 

Vurdering 
Kommunal planstrategi er et verktøy kommunestyret har til å vurdere og prioritere kommunes 
planbehov i en valgperiode. I fremlagte forslag til kommunal planstrategi vises hvilke 
planbehov som er foreslått prioritert i inneværende valgperiode på bakgrunn av tilgjengelige 
ressurser og hvilke utviklingstrekk og hovedutfordringer Åmot kommune står overfor. 
 
 



Konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler at forslag til kommunal planstrategi for Åmot kommune 2021-
2023 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 
10-1. 
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