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Høring - planstrategi Audnedal kommune, 2016-2019.
Vedlegg:
1 Forslag til kommunal planstrategi i Audnedal kommune, 2016-2019.
2 Folkehelseprofil Audnedal 2015

Bakgrunn:
Kommunen har plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst en gang i hver valgperiode
og vedta den senest innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre.
Kommunal planstrategi skal omfatte strategiske valg og en vurdering av planbehov i
kommunen i valgperioden. Det gjelder både langsiktig arealbruk og sektorenes virksomhet.

Vurdering:
Det er krevende å lage en planstrategi for de neste fire år når kommunereformen trolig vil
medføre vesentlige endrede forutsetninger for den kommunale planleggingen. Planstrategien
denne perioden bærer preg av at man ikke ser for seg å bruke store ressurser på planarbeid
som uansett må tas opp etter en eventuell kommunesammenslåing.
I forbindelse med varsel om oppstart kom det inn innspill fra fylkesmannen og
fylkeskommunen:
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
I arbeidet med kommunal planstrategi for perioden 2016-19 forventer Fylkesmannen at
kommunens helhetlige risiko- og sårbarhets- (ROS-) analyse omtales da denne iht.
forskriftsbestemmelsene skal revideres innen utløpet av 2016. Vi mener det er viktig å
fremheve helhetlig ROS på denne måten da dette er det styrende dokumentet for kommunens
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder også en viktig premissgiver for
ivaretakelse av risiko- og sårbarhetshensyn i kommunens arealutvikling.
Fylkesmannen forventer at det i arbeidet med revidert arealdel til kommuneplanen tas hensyn
til alle relevante fareforhold på et overordnet nivå. Kommunen må være spesielt bevisst på
konsekvenser ved ras- og flomfare på grunn av klimaendringer med økt og mer intens
nedbør. For å ha et best mulig grunnlag til å gjøre disse vurderingene vil vi anbefale at

helhetlig ROS-analyse er ferdigstilt før konsekvensutredningen til revidert arealdel til
kommuneplanen påbegynnes.
For å kunne møte folkehelseutfordringer skal kommunene ha nødvendig oversyn over
helsetilstanden og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne (§ 5).
Oversikten over folkehelseutfordringene til kommunen skal inngå som grunnlag for arbeidet
med planstrategi. Ei drøfting av disse utfordringene, blant annet ved å vurdere konsekvenser
og årsaksforhold, bør inngå i strategien. Vi viser til "Forskrift om oversyn over folkehelse § 3
om krav til innhold i oversikten. Det er viktig å få et fundament for at det videre folkehelsearbeidet skal være systematisk og kunnskapsbasert.
I følge Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging skal det satses på
attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder, ved blant anna å legge til rette for myke
trafikanter i dagliglivet. Det skal sikrest trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljø,
grøntstruktur og område for leik, idrett og nærfriluftsliv. Og det skal utvikles levende by- og
tettstadssenter gjennom varierte funksjoner og sosiale møteplasser. Dette er sentrale område
for å bedre folkehelsa og vi ber kommunene ta det med seg i det videre arbeidet.
Det kommer ikke fram av oppstartsmeldingen hva slags planer kommunen skal gjøre
vurderinger av, men Fylkesmannen vil minna om at kommunen må utarbeide en
alkoholpolitisk handlingsplan jf. alkohollovens § 1-7d. Videre vil vi anbefale at kommunen
innarbeider frivillighet som del av andre planar. Frivillighet har stor tyding kommunen som
tjenesteyter. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor. Dette bør
derfor innarbeides i de planene som gjelder samfunnsdelen, helse- og omsorgsplan og plan
for oppvekstsektoren.
Fylkeskommunen i Vest-Agder
Som støtte for arbeidet med planstrategien bør det foretas en gjennomgang av gjeldende
reguleringsplaner. Det bør i den forbindelse vurderes om planene samsvarer med dagens
nasjonale, regionale og kommunale styringssignaler og i den forbindelse vurdere om det
er behov for å oppheve, endre eller oppdatere enkelte planer. Det bør i denne forbindelse
også vurderes om gjeldende planer har tilfredsstillende teknisk og formell standard.
Audnedal kommune har flere statlig sikrede friluftslivsområder. Dette er områder hvor
kommunen kan søke fylkeskommunen om tilskudd til tilretteleggingstiltak. Forutsetningen
for å få tilskudd er at det foreligger en gjeldende forvaltningsplan for området det søkes
tilskudd for. Gjeldende forvaltningsplaner for områdene i Audnedal går ut i 2018. Det betyr
at kommunen bør vurdere å sette i gang et arbeid med å revidere eksisterende plan, slik at
det kan søkes tilskudd fra og med 2019. Det er Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som
skal godkjenne planen.
Audnedal kommune har flere statlig sikrede friluftslivsområder. Dette er områder hvor
kommunen kan søke fylkeskommunen om tilskudd til tilretteleggingstiltak. Forutsetningen
for å få tilskudd er at det foreligger en gjeldende forvaltningsplan for området det søkes
tilskudd for. Gjeldende forvaltningsplaner for områdene i Audnedal går ut i 2018. Det betyr
at kommunen bør vurdere å sette i gang et arbeid med å revidere eksisterende plan, slik at
det kan søkes tilskudd fra og med 2019. Det er Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som
skal godkjenne planen.
Rådmannens vurdering
Med utgangspunkt i utfordringene kommunen har, ressurser til disposisjon og vedtak om
sammenslåing av kommunene Audnedal og Lyngdal har man gått gjennom hvilke planer som
bør utarbeides i kommende planperiode.

Det er satt en begrensning for hvilke planer som tas med i planstrategien. Planstrategien
inneholder ikke årsplaner, planer for enhetene eller virksomhetsplaner. Disse planene bør
revideres etter behov uavhengig av planstrategien.
Man må ellers ta høyde for at det i denne planperioden kan komme inn forslag om
reguleringsplaner man ikke har tatt høyde for i forslag til planstrategien.

Forslag til vedtak:
Forslag til kommunal planstrategi for Audnedal kommune, 2016-2019 legges ut til høring i
30 dager.
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Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
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Forslag til kommunal planstrategi for Audnedal kommune, 2016-2019 legges ut til høring i
30 dager.
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