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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  20/01148-11 
Saksbehandler Dag-Bjørn Aundal 
 
 
 
 

Kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2033forslag til høring og offentlig ettersyn 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for kommuneutvikling 10.02.2021 6/21 

2 Kommunestyret 18.02.2021 4/21 

 
 

Hovedutvalg for kommuneutvikling har behandlet saken i møte 10.02.2021 sak 6/21 
 

Møtebehandling 

Bernt Olav Simonsen, Dag-Bjørn Aundal og Marit Berg orienterte og besvarte spørsmål om saken. 
 
Rådmannens innstilling tas opp til votering. 
 

Votering 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Hovedutvalg for kommuneutviklings innstilling  

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §11-14 blir forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 
2021-2033 for Aure kommune lagt ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter med 
frist på seks uker for å komme med merknader. 
 
 
 
 

 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 18.02.2021 sak 4/21 
 

Møtebehandling 

Hovedutvalg for kommuneutvikling sin innstilling tas opp til votering. 
 

Votering 



 

  side 2 av 6 

Hovedutvalg for kommuneutvikling sin innstilling ble vedtatt enstemmig. 
 

Kommunestyrets vedtak  

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §11-14 blir forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-
2033 for Aure kommune  
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Kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2033 
forslag til høring og offentlig ettersyn 

 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §11-14 blir forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2021-
2033 for Aure kommune lagt ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter med frist på 
seks uker for å komme med merknader. 
 

Saksopplysninger 
Denne saken gjelder 

I henhold til Plan- og bygningslovens §11-1 skal alle kommuner ha en samlet kommuneplan som 
omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse 
og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. 
Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i 
kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. 
 
Gjeldende samfunnsdel for Aure kommune ble vedtatt i 2008. Gjennom kommunal planstrategi for 
Aure kommune 2020-2023 ble det fastsatt at det skulle startes opp arbeid med en ny samfunnsdel. 
 

Vurdering 
FN`s bærekraftsmål 
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for å oppnå bærekraftig utvikling; verdens felles 
arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  
 
Regjeringen har bestemt at de 17 bærekraftsmålene til FN skal være det politiske hovedsporet for å 
ta tak i de største utfordringene i vår tid, også i Norge. Gjennom nasjonale føringer for regional og 
kommunal planlegging , er det tydelige forventninger om at kommunal sektor legger FN sine 
bærekraftsmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen. 
 
Det vurderes at saken vil kunne ha en effekt på følgende av FNs bærekraftmål: 
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Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 

Planprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt den 02.04.2020. Formannskapet ble 

da valgt som styringsgruppe for prosessen til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033. Det ble i 

planprogrammet lagt opp til stor grad av medvirkning fra lag, organisasjoner og næringsliv. 

Forsinkelsen av arbeidet med samfunnsdelen skyldes i stor grad at det har vært begrensninger på 

fysiske møter i forbindelse med corona-situasjonen. 

Det er i forslaget til kommuneplan – samfunnsdel 2021-2033 fastsatt fire satsningsområder, og 
kommuneplanen beskriver disse nærmere. Bakgrunnen for valget av disse satsningsområdene var de 
signalene regjeringen kom med i dokumentet “Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023”. Det er gitt et klart signal fra regjeringen at de nasjonale forventningene skal 
følges opp gjennom fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer. De fire 
satsningsområde i samfunnsdelen for Aure kommune er: 

• Bærekraftig utvikling, energi- og klimaplanlegging 

• Levekår 

• Infrastruktur og samferdsel 

• Vekstkraftige lokalsamfunn og arealforvaltning. 

Det ble oppnevnt arbeidsgrupper som har utarbeidet dokumenter innenfor hvert enkelt 

satsningsområde, hvor de redegjorde for dagens situasjon, mål og strategier. Med bakgrunn i disse 

dokumentene har prosjektgruppa utarbeidet et forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 

2033. Prosessen frem til de vedlagte dokumentene er: 
 

Planprogram til kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 02.04.2020 

Valg av representanter til prosjektgruppe Mai - Juni 2020 

Prosjektgruppe møte nr.1 13.07.2020 

Prosjektgruppe møte nr.2 24.08.2020 

Prosjektgruppe møte nr.3 03.09.2020 

Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Juli – september 2020 

Arbeidsgrupper - møtevirksomhet Oktober – november 2020 

Prosjektgruppe møte nr.4 12.10.2020 
Prosjektgruppe møte nr.5 18.11.2020 

Rapporter fra arbeidsgruppene Desember 2020 

Utarbeiding av dokumentet kommuneplan - samfunnsdel Desember 2020 - januar 2021 

Prosjektgruppe møte nr.6 18.01.2021 

  Prosjektgruppe møte nr.7 – oversendelse til styringsgruppe 27.01.2021 
 

 
Til sammen har rundt 30 personer vært involvert i prosjektgruppa og arbeidsgruppene. I tillegg 
kommer de eksterne ressursene som arbeidsgruppene har invitert inn i møtene. 
 
Satsningsområde - Bærekraftig utvikling, energi- og klimaplanlegging: 
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Hovedmålet er at Aure kommune skal kvalitetsikre og utvikle måleverktøy slik at kommunen har 
oppdatert kunnskap om utviklingen innenfor satsningsområdet. 
 
Sammen med innbyggere og næringslivet skal Aure kommune ha fokus på bærekraftig utvikling, 
energi og klima som bærende i virksomheten. 
 
Videre skal Aure bli et lavutslippssamfunn i 2050, i tråd med nasjonale mål. 
 
Satsningsområde - levekår 
Hovedmålet er at Aure skal fremstå som bostedsattraktiv. 
 
Bostedsattraktiviteten skal utvikles og synliggjøres på en slik måte at det blir et avgjørende kriterium 
for at personer, familier og næringsliv etablerer seg i kommunen. 
 
Satsningsområde – infrastruktur og samferdsel 
Hovedmålet er at digital infrastruktur skal utbygges i hele Aure kommune. Innbyggere og næringsliv 
skal ha en mulighet til å utvikle seg uten å møte utfordringer knyttet til bruk av digitale plattformer. 
 
Standarden på fylkesvei 680 skal forbedres slik at hovedvegforbindelsen har en kvalitet som sikrer 
god trafikkavvikling og ivaretar trafikksikkerheten på en tilfredsstillende måte. Det er et mål at 
fergeforbindelsen mellom Kjørsvikbugen og Hitra skal være etablert innen 2033. 
 
Satsningsområde – vekskraftige lokalsamfunn og arealforvaltning 
Hovedmålet er at Aure kommune skal opprettholde folketallet, og legge til rette for planmessig 
utvikling av tettsteder hvor det eksisterer offentlig/ privat tjenesteyting. Arealbruken i kommunen 
skal ha sitt grunnlag i forutsigbare arealplaner. 
 
Bruk og vern av strandsonen skal brukes som tiltak for utvikling av gode bolig-, fritidsbolig- og 
næringsområder. 
 
 
Konklusjon/oppsummering og fremdrift: 
Rådmannen forholder seg til at prosjektgruppa i møte den 27.01.2021 bestemte at dokumentene til 
kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 er utarbeidet på en slik måte at dokumentet kan legges 
frem til Formannskapet som styringsgruppe. Med forbehold om at styringsgruppa er enig i 
prosjektgruppas beslutning, kan dokumentene legges ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
Rådmannen innarbeider eventuelle merknader og endringer til planforslaget og ferdigstiller 
plandokumentet redaksjonelt, før utsending og offentlig ettersyn. 
 
Under forutsetning av at Hovedutvalg for kommuneutvikling og Kommunestyret vedtar å legge 
forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut til høring og offentlig ettersyn medio februar 2021, kan 
dette bli videre fremdrift i behandlingen av samfunnsdelen: 
 

Høring/ offentlig ettersyn 6 uker 
Jfr. Plan- og bygningslovens bestemmelser 

 
Til ca. 16.april 2021 

Hovedutvalg for kommuneutvikling 
- behandling av innkomne merknader 

 
05.05.2021 

Kommunestyret 
- vedtak av Kommuneplan – samfunnsdel 2021-2033 

 
20.05.2021 
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Vedlegg 
høringsdokument kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 
vedlegg kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 

 
RETT UTSKRIFT 
DATO 18.februar.2021 
 


	SAKSUTSKRIFT
	Kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2033forslag til høring og offentlig ettersyn
	Kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2033 forslag til høring og offentlig ettersyn
	Rådmannens innstilling:
	Saksopplysninger
	Vurdering
	Vedlegg


