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Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030
Vedlegg:
Høringsutkast Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Rådmannens
INNSTILLING
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven $ 11-14 legges høringsutkastet av
Kommuneplanens samfunnsdel datert 11. april 2018 ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen
settes til 1. juni 2018.

18.04.2018 Formannskap
Votering:
Vedtaket var enstemmig.
FS- 035/18 Vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven $ 11-14 legges høringsutkastet av Kommuneplanens
samfunnsdel datert 11. april 2018 ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 1. juni
2018.

Saksopplysninger:
I KS-004/17 ble Planprogram – kommuneplan 2017-2028 vedtatt med føringer på revidering av
kommuneplanens samfunnsdel.
Kommuneplanens samfunnsdel skal behandle langsiktige utfordringer og inneholde en beskrivelse
og vurdering av alternative strategier for kommunens samfunnsutvikling. Strategiene danner
grunnlaget for påfølgende handlingsdelen og budsjetter (økonomiplanen), og arealstrategien vil
være førende for rullering av kommuneplanens arealdel.
Utkast av Kommuneplanens samfunnsdel sendes nå på høring og offentlig ettersyn i henhold til
plan- og bygningsloven $ 11-14. Det er lagt opp til politisk sluttbehandling i juni 2018.
Medvirkning
Kommuneplanens samfunnsdel er et resultat av flere sentrale prosesser som i sum har bidratt til en

bred medvirkning:
· Byregionprosjektet har kjørt en omfattende prosess i forbindelse med utarbeidelse av
en felles næringsstrategi for regionen. Her har både næringslivet, kommunestyrene,
kommuneadministrasjonen og næringsutviklingsapparatet vært sterkt involvert.
· Det har vært kjørt en stor medvirkningsprosess i forbindelse med bystrategien
Kongsvinger 2050, der blant annet innbyggere, næringsliv, politikere, ungdomsråd,
eldreråd og råd for funksjonshemmede har kommet med innspill til fremtidig
byutvikling.
· Forankring av de ulike satsingsområdene har vært en viktig del av
økonomiplanprosessen i 2016 og 2017 hvor både politikere, administrasjonen,
tillitsvalgte og de ulike rådene har vært en del av prosessen. Høsten 2017 ble det også
gjennomført 6 ulike grendemøter angående arealstrategien og innspill til arealdelen.
· I regi av regionrådet er det kjørt en forankringsprosess knyttet til ambisjonene rundt
en felles regional strategi for miljø og klima der alle formannskapene i regionen samt
sentrale aktører i næringslivet har vært involvert.
· Formannskapet, planutvalget og gruppelederne har gjennomført et eget
arbeidsverksted der visjon og arealstrategi var tema
· Samfunnsdelen var tema på enhetsledermøte i februar 2018
· Samfunnsdelen var tema på strategikonferansen i mars 2018

Kommuneplanens innhold
Kommuneplanens samfunnsdel avklarer kommunens visjon og strategiske satsinger. Det legges
frem to alternativer til visjon som det ønskes tilbakemelding på som en del av høringsprosessen.
De strategiske satsingene er utviklet i forhold til de utfordringer og muligheter
Kongsvingersamfunnet står foran de neste 12 årene. Sentrale og lokale trender som vil påvirke
utviklingen fremover er blant annet demografiendringer, urbanisering og sentralisering, større krav
til kunnskap og utdanning, større ulikheter i samfunnet, klimautfordringer samt krav om
digitalisering.
Det er prioritert fem sentrale satsingsområder som er sentrale for å utvikling av
Kongsvingersamfunnet. De prioriterte områdene er: kompetanse og næringsutvikling, byvekst med
kvalitet, mangfold og inkludering, livsmestring hele livet, samt samarbeidsdrevet og digital
kommune. I forhold til gjeldende økonomiplan er det gjort noen endringer i de strategiske
områdene for å løfte blikket ytterligere og se frem mot 2030.
En målrettet og strategisk arealpolitikk er avgjørende for å bygge opp under de strategiske
satsingsområdene. Samfunnsdelen inneholder derfor også en overordnet og langsiktig arealstrategi
som skal være førende for revisjon av kommuneplanens arealdel
Oppfølging av planen
Etter plan- og bygningsloven $ 11-2 skal kommuneplanen ha en handlingsdel som angir hvordan
planen skal følges opp de fire påfølgende årene. For Kongsvinger kommune er dette
økonomiplanen.

Vurdering:
Rådmannen vurderer at høringsutkastet av Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 ivaretar
føringer fastsatt i planprogrammet. Høringsutkastet viser tydelig hvilke utfordringer Kongsvinger
står foran og rådmannen mener de prioriterte strategiske satsingsområdene er egnet til å møte
disse utfordringene.
Visjonsforslagene er begge gode med tanke på at Kongsvingerregionen ønsker å etablere seg som

Norges grønne hjerte, en region hvor Kongsvinger må ta rollen som regionsenter og vekstmotor.
For Kongsvinger som samfunn er det viktig at det settes inn tiltak for å skape et godt og
inkluderende samfunn for alle. I så måte spiller de strategiske satsingsområdene på lag og sammen
vil de skape et trygt og godt Kongsvingersamfunn for alle; et samfunn som skaper vekst gjennom
samarbeid, tilrettelegging og digitalisering.
Samfunnsdelen skal være førende for kommuneplanens arealdel som også er under revidering. For å
sikre en god kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er det utarbeidet en
arealstrategi som beskriver hvordan politikken i samfunnsdelen vil påvirke arealdisponeringen
fremover. Rådmannen vurderer arealstrategien som et viktig grep for å knytte samfunnsdelen og
arealdelen tettere sammen og vil gi overordnede føringer for utarbeidelsen av kommuneplanens
arealdel.
Ulike medvirkningsaktiviteter i høringsperioden er under planlegging.

