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Kommunedirektørens innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-14 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
2021 – 2032 ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist til 10. september 2021. 
 
 
Hjemmel for vedtaket er:  

 

Behandling i Formannskapet - 02.06.2021 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Formannskapet - 02.06.2021, enst.: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas. 
 

 

Behandling i Kommunestyre - 16.06.2021 

Behandlet. 
 
Votering: 
Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak i Kommunestyre - 16.06.2021, enst.: 

Formannskapets forslag til vedtak vedtas: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §11-14 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
2021 – 2032 ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist til 10. september 2021. 
 
 

 

 



  

Vedlegg: 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032. 
 
 
 
Saksopplysninger 

 

Jf. Plan- og bygningsloven § 11-14: «Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og 
kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én 
avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for 
å gi uttalelse og eventuelt å fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være minst seks 
uker.» 
 
I kommuneplanens samfunnsdel skal det tas stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 
som kommunen vil jobbe mot i tiden fremover. Videre vil kommuneplanens samfunnsdel være 
styrende for fremtidige planer, strategier og virksomheter. Derfor er det viktig at planen kan forstås 
og gjenkjennes av alle i kommunen. Enten om det er unge, ansatte, politikere eller 
næringsdrivende. 
 
Arbeidsformen med samfunnsdelen denne gangen, er at man har hatt en arbeidsgruppe fra 
administrasjonen. Denne arbeidsgruppen har bestått av 7 personer: kommunedirektøren, 
arealplanlegger, teknisk sjef, personalsjef, enhetsleder kultur og samfunn, avdelingsingeniør plan 
og enhetsleder landbruk og natur. Det er denne gruppen som har ført planen fremover, planlagt 
kafédialogene og alt som hører med, i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Det første som ble gjort var at man laget et planprogram i 2018 hvor kommunestyret vedtok at FNs 
17 bærekraftsmål var det planen skulle bli bygget på. Videre ble det bestemt at det skulle bli gjort 
en prioritering innen FNs 17 bærekraftsmål, slik at man fikk de bærekraftsmålene som er mest 
relevante for Overhalla. Dette ble utført ved hjelp av en workshop 29. mars 2019, hvor deltakerne 
bl.a. var kommunale politikere, ledere, næringsliv, representanter fra kommunale råd og 
representanter for barn og unge, herunder elever ved OBUS og Hunn skole. Gjennom gruppearbeid 
fordypet man seg i bærekraftsmålene og endte opp i en samlet prioritering av de mest relevante 
målene for Overhalla. De høyest prioriterte bærekraftsmålene ble: 3. God helse, 4. God utdanning, 
5. Likestilling mellom kjønnene, 6. Rent vann og gode sanitærforhold, 7. Ren energi for alle, 8. 
Anstendig arbeid med økonomisk vekst, 9. Innovasjon og infrastruktur, 10. Mindre ulikhet, 11. 
Bærekraftige byer og samfunn, 12. Ansvarlig forbruk og produksjon, 13. Stoppe klimaendringene og 
15. Liv på land. 
 
Ut ifra de prioriteringene som kom fra workshopen ble det utformet fem tema til videre 
fremtidsverksteder med kafédialoger og involvering av ulike deltakere, både politikere, kommunale 
ledere, kommunale råd, næringsliv, representanter fra fylkeskommunen, fylkesmannen, lag og 
organisasjoner, barn og unge, med flere. Det ble nedsatt egne tverrfaglige arbeidsgrupper (også 
med eksterne deltakere) for de utpekte tema, hvor arbeidsgruppene fikk i oppgave å planlegge 
innhold, involvering og gjennomføring av de fem framtidsverkstedene.  
 



Disse fem fremtidsverkstedene var planlagt til å bli utført våren 2020, men på grunn av 
koronapandemien ble de utsatt til september 2020. I disse fem framtidsverkstedene var det 
personer fra forskjellige alder, interesser og bakgrunn slik at man kunne få god bredde i innspill og 
engasjement. På en av disse framtidsverkstedene var det elever fra OBUS, Olav Duun Vgs og Grong 
Vgs. Det var ønskelig å få med elevene med på alle fremtidsverkstedene, men siden det var 
skoletimer på de samme tidspunktene, kunne vi bare ha elevene på et av framtidsverkstedene 
(tema «Læring, like muligheter og sosial utjevning»).  
 
Innspillene fra framtidsverkstedene ble så kategorisert og bearbeidet videre. I den ferdige planen 
fikk temaene og innspillene fra hver av de fem framtidsverkstedene et underkapittel i kapittelet 
Bærekraftige omstillingsstrategier. Disse underkapitlene er:  

1. Læring, like muligheter og tilhørighet,  
2. Livsmestring og gode hverdager,  
3. Fornybare, holdbare og kortreiste ressurser i omløp,  
4. Nytenking og grønn verdiskapning,  
5. Et trygt og robust lokalsamfunn. 

 
Samfunnsplanen er på 15 sider og er inndelt i 6 kapitler: Globale mål – lokale løsninger: I Overhalla 
planlegger vi framtiden ved hjelp av FNs bærekraftsmål, Visjon og retning for Overhalla, Nye tider – 
nye roller: Overhalla – et attraktivt lokalsamfunn for fremtida, Bærekraftige omstillingsstrategier, 
Oppfølging og videre utvikling og Planprosess og medvirkning.  
 
 
Vurdering 

 
Hovedintensjonen har vært at en ender opp med en kommuneplan som politikere, de ansatte, 
øvrige aktører i lokalsamfunnet og innbyggerne får et nært forhold til, og som man vil anvende som 
overordnet styringsredskap etter at kommuneplanen er vedtatt. Av den grunn har det også vært 
viktig å lage en kort og konsis plan, som er lett å forstå, både hva angår intensjoner og språkbruken. 
 
For denne kommuneplan-prosessen har man hatt fokus på å koble kommuneplanens samfunnsdel 
med FNs 17 bærekraftsmål. Dette følger av de nasjonale forventingene til regional og kommunal 
planlegging som kommunal- og moderniseringsdepartementet kom med i 2019. I dette står det 
«Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål som Norge har sluttet seg til, skal være det 
politiske hovedsporet for å få tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 
bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.» 
 
Dette hovedsporet med å bruke FNs 17 bærekraftsmål kommer spesielt fram i planens første, 
tredje og fjerde kapittel. Av de er det spesielt fjerde kapittel: Bærekraftige omstillingsstrategier som 
er viktig. Her kommer det fram hvilke av FNs 17 bærekraftsmål som blir prioritert i Overhalla 
kommune. Så har en også forsøkt å vise tydelige koblinger til bærekraftsmålene gjennom 
dokumentet. 
 
Siden barn og unge er fremtiden for Overhalla og Norge har det vært viktig med en god forankring 
med dem. Dette kommer også fram i veilederen Veileder om barn og unge i plan og byggesak. 
Denne forankringen til barn og unge er noe som vi gjennom prosessen har tilstrebet å få til. 
Ungdommene som deltok på den første workshopen om FNs bærekraftsmål var aktive og 
engasjerte deltakere som kom med gode bidrag. Ungdommene som deltok i framtidsverksted 
høsten 2020 satte også et tydelig og positivt preg på innspillene. Det er ønskelig også videre i 



utviklingsarbeidet som skal komme som en følge av kommuneplanen å involvere barn og unge godt 
– i tillegg til øvrige grupper og aktører som det er viktig å få til en god samhandling og 
«samskaping» med. 
  
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har, som naturlig er, vært en lengre prosess etter at 
planprogrammet ble vedtatt i 2018. Dette handler blant annet om at vi i prosessen har prioritert 
bred involering av mange aktører og at koronapandemien også har gjort det noe mer krevende å 
gjennomføre prosessen. Det har vært totalt 6 kafédialoger/framtidsverksteder, hvor den første var i 
2019 og de fem siste var på høsten 2020. Involveringen har vært bredere og mer omfattende i 
arbeidet med denne kommuneplanen, sammenlignet med den forrige fra 2007. Samarbeid er også 
et nøkkelord som denne gangen gjennomsyrer forslaget til samfunnsdel i kommuneplanen. 
Samarbeid er også et av FNs 17 bærekraftsmål, og samarbeid er sentralt i det «kommune 3.0»-
fokuset som samfunnsdelen baserer seg på («hva kan vi få til sammen?» i stedet for det mer 
tradisjonelle «hva kan vi gjøre for deg?»). 

 
Kommunedirektøren vil takke for engasjementet og innspillene fra alle bidragsytere i prosessen. 
Dette har i betydelig grad påvirket prosessen underveis og det endelige forslaget til 
kommuneplanens samfunnsdel. Som kommunens overordnete plan er samfunnsdelen etter 
kommundirektørens syn blitt tilstrekkelig kortfattet og oversiktlig, slik at den blir anvendelig som et 
retningsgivende redskap i kommunens videre utviklings- og omstillingsarbeid. 
 
Samfunnsdelen er nå utformet i utskriftsvennlig A4-format. Etter endelig vedtak til høsten (etter 
høringsrunden) tar en sikte på å utforme ulike varianter/kortformer av samfunnsdelen, både 
digitalt og på annet vis. Dette for å gjøre planen best mulig tilgjengelig og synlig i hverdagen. 


