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1. Innledning 
 
Plan- og bygningsloven fastsetter at kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og 
senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.  
 
Opplegget for å komme fram til en planstrategi er drøfta i formannskapet, som i januar 2016 
gjorde følgende vedtak: 
 

Formannskapet styrer arbeidet med ny kommunal planstrategi og vedtar høringsdokument 
og opplegg for høring og medvirkning når den tid kommer. 
Rådmannen og hans stab utarbeider forslag til høringsdokument. 
Arbeidet bør gjøres enkelt, ved i stor grad å vise til nylig vedtatt kommuneplan. 
Omfanget av arbeid med nye eller reviderte fagplaner må tilpasses til det som en liten 
kommuneadministrasjon kan makte. 
Endelig vedtak fattes i kommunestyret i mai eller juni 2016. 

 
Det omfattende arbeidet med kommunereformen våren 2016 er en av grunnene til at den 
vedtatte framdrifta ikke har holdt. 
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2. Statlige og regionale føringer 
 
Kommunestyret skal etter loven minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år 
etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien 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. 
 
Planstrategien er ikke en egen plan med nedfelte mål og aktiviteter, men derimot et 
dokument der utviklingstrekk i bygda og kommuneorganisasjonen blir drøfta som grunnlag 
for å vurdere planbehovet i de nærmeste åra. 
 

 
Figur: Kommunal planstrategi i det kommunale plansystemet 

 
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning 
og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal 
gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 
 
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler 
av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret 
kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 
 
Departementet redegjør nærmere for arbeidet med kommunale planstrategier i veilederen: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommunal-planstrategi/id652436/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommunal-planstrategi/id652436/
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Nasjonale forventninger vedtatt i juni 2015 samler mål, oppgaver og interesser som 
regjeringa forventer at kommunene legger særlig vekt på i sitt planleggingsarbeid: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale
_forventninger_bm_ny.pdf 
 
Fylkeskommunens nye regionale planstrategi ble vedtatt i fylkestinget 11.04.2016. Den 
utgjør en del av grunnlaget for arbeidet lokalt i kommunene. 
 
http://mrfylke.no/Media/Files/Filer-plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regional-
planstrategi-2016-2020 
 
«Utviklingstrekk i Møre og Romsdal», er dokumentet med kunnskapsgrunnlaget til den 
regionale planstrategien. Dette går grundig igjennom utfordringer og muligheter på 15 ulike 
tema der fylkeskommunen kan spille ei rolle. I sjølve planstrategien er det tatt inn ei 
oppsummering og vurdering av planbehov på sju ulike tema: 
 
• Bulyst, inkludering og sentrumsutvikling 
• Kultur- og fritidstilbod 
• Kompetansebehov 
• Verdiskaping 
• Samferdsel 
• Oppvekstvilkår, folkehelse og tannhelse 
• Berekraftig bruk av areal- og naturressursar 
 
Regional strategisk næringsplan for ti kommuner i Orkdalsregionen er vedtatt av 
kommunestyret i 2016. 
 
Medvirkning 
Loven legger opp til bred medvirkning og allmenn debatt lokalt, men det er ikke noen rettslig 
plikt til dette. Ved forrige (og første) gjennomgang i 2013 ble medvirkninga fra 
lokalsamfunnet lagt opp ganske enkelt. Utkastet ble presentert på et lunsjmøte i Rindal 
Næringsforum, og derfra kom det i ettertid ei høringsuttalelse. Det kom også inn ei uttalelse 
fra Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ellers var det mange uttalelser 
fra de regionale sektormyndighetene som vanligvis uttaler seg i plansaker.  
 
Rådmannen ser for seg om lag det samme opplegget for medvirkning nå. En må forvente at 
mange av innspillene fra sektormyndighetene, i tillegg til å være konstruktive bidrag til en 
god planstrategi, også uttrykker «husk endelig på å ta med noe av det vi i vår etat er spesielt 
opptatt av nå for tida». 
 
Organisering 
Forrige gang ble det oppnevnt ei arbeidsgruppe til å forberede saken. Denne bestod av  
ordføreren, lederen i ressurskomiteen, nestlederen i ressurskomiteen, planansvarlig, 
rådmannen, jordbrukssjefen og den valgte «barnerepresentanten» i plansaker. 
 
Etter at formannskapet nå har blitt kommunens planutvalg, har formannskapet gitt føringer 
for utarbeidelsen, mens rådmannen og hans stab står for sjølve skrivearbeidet. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
http://mrfylke.no/Media/Files/Filer-plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regional-planstrategi-2016-2020
http://mrfylke.no/Media/Files/Filer-plan-og-analyse/Regional-planlegging/Regional-planstrategi-2016-2020
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3. Føringer fra kommuneplanen  
 
 

Visjon: 

Rindal – tid til å leve 
 

Visjonen har vært ledestjerne for arbeidet med kommuneplanen, både arealdelen som ble 

endelig godkjent i 2014, og samfunnsdelen som ble vedtatt i juni 2015. 

 

Følgende utfordringer ble lagt til grunn for arbeidet med kommuneplanens arealdel: 

 
1. Sikre nok og varierte næringsarealer (industri – kontor/service). 
2. Legge tilrette for flere sentrumsnære tomter og kreative/varierte boløsninger.  
3. Å styrke grendemiljø gjennom å legge til rette for spredt boligbygging. 
4. Å utforme hyttepolitikken slik at den tar høyde for nye områder, fortetting/oppgradering av 

eksisterende felt, infrastruktur, reindriftnæringen, viktige vilt- og friluftsområder.  
5. Å videreutvikle det kompakte Rindal; kort veg mellom arbeid, skole/barnehage, 

butikker/forretninger, fritidstilbud og naturen?  
6. Å bidra positivt til våre miljø- og klimautfordringene slik som økt bruk av fornybar energi og 

bedre legge til rette for å ta klimavennlige valg.  
7. Å ivareta det biologiske mangfoldet, inklusive Surnalaksen og elvemuslingen i Lomunda. 

 

Da kommunestyret i juni 2015 vedtok den nye samfunnsdelen, var det selve måla 1-9 (med 

utheva skrift nedenfor her) som fikk status som formelle vedtak. Disse måla gir overordna 

føringer for alt kommunen gjør, og er ei rettesnor for det årlige arbeidet med 

handlingsplan/økonomiplan/budsjett.  

 

 

VIKTIGE SAMFUNNSUTFORDRINGER OG MÅL  
for Rindal kommune i perioden 2015-2025, vedtatt av kommunestyret 24.06.2015. 

 
1. Utfordring: Folketallsutviklingen er vanskelig å forutse, men det er uansett viktig å prøve å 

opprettholde eller øke folketallet i kommunen gjennom å arbeide for at folk skal ønske å bo i 

Rindal. 

 

For at Rindalssamfunnet skal være livskraftig, må det fortsatt arbeides aktivt for å legge til 

rette for bo- og etableringslyst. Her vil en videre satsing på tettstedsutvikling med trygge 

omgivelser, gi positiv effekt. Det må arbeides for variert boligtilbud tilpasset alle grupper, 

ikke minst for unge i etableringsfasen. Det bør også legges vekt på uformelle og trygge 

møteplasser for alle, og spesielt for ungdom.  

 

2. Utfordring: Det er stort sett bra å være ung i Rindal, men det foregår en del mobbing og flere 

unge sliter med psykiske problemer. 

 

Kunnskap om barn og unges hverdag må bli bedre både i barnehagen, skolen og skolehelse-

tjenesten.  I tillegg er det nødvendig med fortsatt innsats for at ungdom skal fullføre 

videregående skole. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten bør styrkes for å kunne følge 
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opp barn og unges helse, og for å sikre god kvalitet på barselsomsorgen.  

 

3. Utfordring: Passivitet, både mentalt og fysisk, er en utfordring for folkehelsa.  

 

Tilrettelegging for at alle aldersgrupper kan være fysisk og mentalt aktive, bør økes. Dette 

gjelder ikke minst for de eldste aldersgruppene, der tilrettelegging for at de kan klare seg 

mest mulig selv i egen bolig, vil være virkningsfullt. Det vises til egen helse- og omsorgsplan 

som er under arbeid. 

 
Å skaffe seg utdanning og delta i arbeidslivet bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller i 
samfunnet.  Arbeidsplasser for ungdom, også sommerjobber, er særlig viktig. 
 

4. Utfordring: Tilgang til nøkkelpersonell i tjenesteproduksjonen kan bli vanskelig.  Generelt stor 

økning av antall eldre i hele landet, vil kunne føre til rekrutteringsproblemer innen pleie- og 

omsorg. 

 

Det bør være en bevisst rekrutteringspolitikk til kommunal tjenesteyting og situasjonen bør 

følges nøye, særlig innen pleie og omsorgstjenesten.  

Det bør vurderes å opprette turnuslegestilling for å kunne avlaste de faste legestillingene 
 

5. Utfordring: Rindal skal ta i mot 10 flyktninger per år, foreløpig fram til 2016. 

 

Flyktninger må gis muligheter for deltakelse i samfunnet og i arbeidslivet. De må gis hjelp til 

etablering i egen bolig og følges opp for å få god samfunnsforståelse, språk og god helse. 

For å få en god integreringsprosess er det viktig å få etablert positive holdninger i lokalsam-

funnet.  

 

6. Utfordring: Samfunnsliv og næringsliv i Rindal kan oppleves som sårbart. Kommunikasjoner som 
er viktig for samhandling i en større region er ikke av tidsmessig standard.  
 
Det må arbeides for at innbyggerne skal ha tilgang til tilfredsstillende bredbåndtjenester.  
 
Det vil fortsatt være nødvendig at arbeidssøkende også forholder seg til et arbeidsmarked 
utenfor kommunens grenser for å få relevant arbeid. Da er gode kommunikasjoner/veger 
viktig. Fv 65 har tildels dårlig framkommelighet og har flere farlige punkter/strekninger som 
må forbedres. Det er viktig å fortsette arbeidet for å bli prioritert for gjennomføring i de 
respektive fylker. Dette er også svært viktig for å bedre situasjonen for en betydelig 
varetransport.  
 
Aktører/roller i utviklingsarbeidet må avklares nærmere. Dette gjelder bl.a. ansvarsfordeling 
mellom kommunen som rådgiver og tilrettelegger av infrastruktur, Rindal næringsforum 
som interesseorganisasjon og enkeltbedrifter som ansvarlige for egen aktivitet og økonomi.   

 
Det må arbeides aktivt for å opprettholde og øke aktivitetsnivået innen næringslivet samt 
vurdere nødvendig omstilling. Dette gjelder også innen tjenesteyting, organisasjonsliv, 
opplevelser/kultur.  Det vises forøvrig til at strategisk næringsplan for Orkdalsregionen er 
under arbeid. 
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Tilrettelegging for tidsaktuelle aktiviteter og tilbud gjennom samarbeid med frivilligheten 
og frivilligsentralen vil være positivt. Her bør det også arbeides for aktivitet som er 
tilrettelagt for og av ungdom. 
 
Det må fortsatt arbeides for en samfunnsaktiv skole med elevbedrifter, samt innarbeides en 
kultur for å identifisere og ta vare på ildsjeler og gründere.  
 
Det bør arbeides for markedsføring og synliggjøring av Rindalsprodukter og Rindalssam-
funnet gjennom et aktivt nettverkssamarbeid. "Høttrindalinger" er en viktig ressurs som bi-
drar til økt aktivitet, handel og verdiskaping.  
 
Det bør arbeides for større forutsigbarhet i landbruksnæringas produksjonsgrunnlag slik at 
det blir lettere å foreta nødvendige nyinvesteringer og for at produksjonsnivået skal holdes 
oppe. Muligheter innenfor reiselivet bør utnyttes bedre.  Det vises til egen landbruksplan 
som er under arbeid. 

 
7. Utfordring: Ekstremvær med påfølgende ras/skred og flom er et resultat av klimaendringene og 

faren for dette ser ut til å være økende. Klima- energiplan ble vedtatt i 2010 og risiko- og 
sårbarhetsanalyse ble utarbeidet til kommuneplanens arealdel som ble endelig godkjent  i 2013.  
 
Rindal må, sammen med andre, arbeide for økt aktsomhet og kunnskap om klima og 
samfunnssikkerhetsspørsmål. Viktige samfunnsfunksjoner må ivaretas og uønska hendelser 
må forebygges. Det vises til at arbeid med overordna risiko- og sårbarhetsanalyse i 
samarbeid med nabokommuner er igangsatt.   
 

8. Utfordring: Uavhengig av resultat av kommunereformen, vil det fortsatt være behov for 
interkommunale samarbeid på mange områder, til dels samarbeid som omfatter mange 
kommuner. 
  
Hvordan større interkommunale samarbeid skal styres, bør vies oppmerksomhet framover, 
helst på nasjonalt/regionalt nivå. 
 
Rindal må sørge for fortsatt å ha fri tilgang til videregående skole i Surnadal og til 
sjukehustjenester ved St. Olavs hospital. 
 

9. Utfordring: Arbeidet med kommunereformen vil komme til å endre Rindal. Ved en ev. 
kommunesammenslåing kan noe bli bedre, mens noe annet går tapt. 
Rindal kommune har vært en velstyrt kommune som har utført sine oppgaver godt. Det økono-
miske handlingsrommet ser nå ut til å bli dårligere, og kommunen vil få problemer med å skjøtte 
sine oppgaver på samme måte som tidligere ut fra dagens rammebetingelser. Dette bør være en 
del av bakgrunnen for arbeidet med kommunereformen.  
 
Viktige spørsmål å stille seg: 
- Hvordan skal Rindal få gjennomslag for egne saker i en storkommune? 
- Hvor mange vil ivre for utvikling i Rindal i et nytt kommunestyre? 
- Hva vil skje med et godt fungerende tjenestetilbud i Rindal? – Hvordan vil tjenestene 
  struktureres og organiseres for å utnytte begrensede ressurser? 
- Hvor vil infrastruktur og tettstedsutvikling, inkl. kultur og fritidstilbud, bli prioritert? 

 
I arbeidet med kommunereformen må mulighet for å gi innbyggerne gode nok tjenester stå 
sentralt. Videre må politisk innflytelse på vegne av Rindal vurderes. Ved en ev. 
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sammenslåing må det vurderes å få etablert et lokalt handlingsrom (bl.a. økonomi) for å 
opprettholde lokale tilbud. 

 

 

Folkehelse (også henta fra kommuneplanen) 
 

Ny folkehelselov sier at folkehelsearbeidet skal være kunnskapsbasert og at det skal gjennom-

syre lokalt plan- og utviklingsarbeid. Sterkere virkemidler i folkehelsepolitikken, helse 

gjennom hele livsløpet og mer forebygging i helse- og omsorgstjenesten trekkes fram.  

 

Folkehelse handler om å legge til rette for at folk i alle aldre skal mestre livet sitt ut fra egne 

forutsetninger. For å oppnå dette er det behov for både mentale og fysiske stimuli i gode 

omgivelser. En hverdag med fysisk aktivitet, kultur og sosiale møteplasser i tillegg til 

forpliktelser tilpasset alder og funksjonsnivå er et godt grunnlag. Samtidig er gode boforhold 

vesentlige. 

 

Folkehelsemeldingen 2013 setter opp følgende nasjonale mål:  

 Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder 

 Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse, trivsel og reduserte sosiale helsefor-
skjeller 

 Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen 

 

Kartlegging av folkehelsen i Rindal:  

 Framtidige innbyggertall er usikre, jf. avsnittet om befolkning. 

 Rindal er et homogent samfunn der sosiale helseforskjeller er små.  

 Arbeidsledigheten er lav i Rindal. Men den har økt fra 5 til 10 ledige i perioden januar 2013 - 
desember 2014. Høyeste ledighetstall i denne perioden var 18 (i februar 2014). Svingninger i 
arbeidsmarkedet kan slå forholdsvis markant ut dersom f.eks. enkeltbedrifter må redusere 
bemanningen. 

 Folkehelseprofilene viser at Rindal ligger litt over landsgjennomsnittet når det gjelder langtids-
sykemeldte pga. muskel- og skjelettplager. 

 Det er lite frafall fra videregående skole blant ungdom i Rindal. 

 Det meldes om få innleggelser på sykehus pga skader og ulykker. 

 Rindal har godt drikkevann, frisk luft og god tilgang til friluftsaktiviteter.  

 Andelen eldre over 80 år vil avta noe fram til 2025. Deretter vil andelen eldre øke igjen (SSB 
middels nasjonal vekst). Denne utviklingen er imidlertid usikker og bør følges nøye framover, jf. 
avsnittet om befolkning.  

 Det har vært et stort press på institusjonene de siste årene, og dette medfører også stort press 
på de ansatte. 

 Ungdata-undersøkelsen (levekårsundersøkelse blant elever i ungdomstrinnet og i videregående 
opplæring) viser at ungdommen i Rindal er veltilpasset og trives på skolen. Men 8 % oppgir at 
de ukentlig utsettes for mobbing, plaging og utfrysing på skole eller fritid. 21 % av jentene og 13 
% av guttene på ungdomstrinnet sliter med depressive vansker. 19 % av elevene oppgir å ha 
vært beruset i løpet av det siste året. 

  



9 

Planstrategi for Rindal kommune 2016-19 

4. Oversikt over plansituasjonen i Rindal kommune med vurdering av gjeldende planer og 
nye planbehov 

 
Behandlingsmåten for de ulike planene varierer mye. Noen oppfyller de omfattende 
prosesskrava i plan- og bygningsloven, mens andre er behandla på enklere vis.  
 
Overordna planer etter plan- og bygningsloven 
 
Rindal kommune har kommuneplan med arealdel sist revidert i 2013 (endelig godkjent i 
2014) og samfunnsdel revidert i 2015.  
 
Arealdelen kan trolig bli stående uendra, og kommunestyret må ta stilling til om det er 
naturlig å revidere samfunnsdelen også i inneværende kommunestyreperiode, slik som i den 
forrige. Utfallet av saken om ny kommunestruktur kan komme til å virke inn på det endelige 
valget av når neste revisjon av samfunnsdelen skal gjennomføres. 
 
Kommunestyret vedtok 22.06.2016 at Rindal fortsetter som egen kommune. Så er det opp til 
fylkesmannen og i siste instans Stortinget å vurdere om dette blir stående. Dersom Rindal 
ikke blir med i noen kommunesammenslåing, antar rådmannen at det bør gjennomføres en 
revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i løpet av inneværende valgperiode, slik at planen 
kan tilpasses til det som blir Rindals plass i den nye kommunestrukturen. Dermed får også 
det sittende kommunestyret mulighet til å sette sitt eget preg på planverket.  
 
Blir Rindal derimot likevel med i ei sammenslåing, er det mest naturlig å unnlate å revidere 
egen plan, men heller gå inn i et felles planarbeid med sine nye partnere før sammenslåinga i 
2020. 
 
Reguleringsplaner 
 
Også for reguleringsplaner er statusen nå ganske god. Hele sentrumsområdet med 
tilhørende utfartsområde ved Igltjønna fikk ny reguleringsplan i 2015.  Revisjon av planen for 
Sunnaområdet er i gang i 2016, og mulig digitalisering/revisjon for Moan og Bjergin står i 
handlingsprogrammet for de to neste åra. Det kommer inn svært få private 
reguleringsforslag, bare en håndfull nye hvert år. 
 
Planer for de ulike kommunale tjenestene 
 
Planstrategien bør også omfatte ei prioritering mellom de utallige planoppgavene som er 
knytta til fagplaner for de ulike kommunale tjenestene.  
 
Prioriterte oppgaver ved forrige runde her i Rindal var 

· en grundig gjennomgang av kommunens framtidige helse- og omsorgstjenester  
· å lage en mer helhetlig plan for personalområdet  
· å oppdatere forholdsvis gamle planer innenfor tekniske tjenester. 

Det er lett å slå fast at det er svært mye som ikke er gjennomført. Å legge seg på samme 
høge ambisjonsnivå som i forrige planstrategi, vil være å lure seg sjøl. 
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Formannskapet har også i oppstartvedtaket slutta seg til at ambisjonsnivået for fagplaner må 
tilpasses til det som en liten kommuneadministrasjon kan makte over. Noen gamle planer 
bør kunne legges i skuffen for godt, og ønsker om nye planer eller omfattende revisjoner bør 
vurderes strengt. 
 
I den kommunale verden endres terrenget hele tida, og alle kart gjelder til det er laga nye. 
Planstrategien er et seriøst og alvorlig forsøk på å lage et helhetlig opplegg for en hel 
valgperiode, men en må likevel forvente at det vil skje endringer undervegs. 
 
Dersom Rindal likevel blir med i ei kommunesammenslåing, vil det som nevnt raskt bli behov 
for å gjøre et arbeid med å samordne planbehovene for den nye kommunen. 
 
Prioriteringer 
 
På overordna plannivå foreslås det for denne perioden å tilpasse seg til utfallet av 
spørsmålet om kommunesammenslåing, særlig for en gjennomgang av kommuneplanens 
samfunnsdel. 
 
For reguleringsplaner foreslås det å holde fast på digitalisering/revisjon for Moan og Bjergin. 
 
Prioriterte planbehov for fagplaner er: 

 Hovedplan for vann, vannmiljø og avløp  

 Næringsplan 

 Plan for IT og digitalisering 

 ROS-analyse/beredskapsplan 

 Helse- omsorgsplan 
 
Mange av de eldre planene er i ferd med å «gå ut på dato», uten at det nødvendigvis tilsier 
at de må oppdateres eller revideres. Det skal være mulig å legge bort enkelte planer og 
planønsker, fordi de ikke er viktige nok til at det er mulig å sette av nødvendige ressurser til å 
arbeide med dem.  
 
Den fullstendige oversikten i kap 5 viser alle planer og uthever de prioriterte. For at denne 
oversikten i framtida ikke skal være alt for omfattende, er det bare tatt med planer som 
ordinært blir behandla i folkevalgte organer. Planer som administrasjonen vedtar sjøl, er 
bare kort regnet opp nedenfor sjølve tabellene. 
 
I oversikten nedenfor er det bare planene i kategorien «Overordna planer etter plan- og 
bygningsloven» som følger prosessreglene i planloven fullt ut. Det kan komme på tale å 
bruke tilsvarende framgangsmåte ved fullføringa av arbeidet med helse- og omsorgsplanen.  
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5. Planoppgaver 2016-19 
 
Tabellene viser bare planer som godkjennes av folkevalgt organ. De høyest prioriterte 
planoppgavene er markert med rosa bakgrunnsfarge. Ei eventuell kommunesammenslåing 
vil føre til behov for ny vurdering. 
 
Overordna planer etter plan- og bygningsloven 
Ansvar: Sivert Dombu/Bjarne Nordlund 
 

Plandokument Sist 
vedtatt 

Neste 
revisjon 

merknad 

Kommunal planstrategi 2013 2016 Neste gang 2020 

Kommuneplanens langsiktige del:  
- Samfunnsdelen 

2015  2018  

Kommuneplanens langsiktige del:  
- Arealdelen  

2013-14  
 

seinere   

Kommuneplanens kortsiktige del:  
- Handlingsprogram med 
økonomiplan, fireårig  
- Årsbudsjett   

2015 årlig   

 
 
 
Planer for administrasjon og arbeidsgiverforhold  
Ansvar: Birgit Reisch 
 

Plandokument Sist 
vedtatt 

Neste 
revisjon 

merknad 

Plan for kompetanse, 
personalutvikling   
 

2016 
 
 

Årlig 
 
 

Har ingen langsiktig plan for 
dette 
 

Lønnspolitiske retningslinjer 2011 2016  

Arbeidsgiver-strategi  2010 2018  

Handlingsplan for IA-arbeidet 2014 2019  

Plan for IT og digitalisering 2015 2017  

Arkivplan 2013 2016-17  

Kommunikasjonsplan 2012 2016  

Strategi for informasjonssikkerhet  2017 Innarbeides i 
kommunikasjonsplanen 

Beredskapsplan 
 
- tilhørende varslingsliste 
- tilhørende oversikt/retningslinjer 
for «kriseteam» 
- tilhørende beredskapsavtale med 
Rindal sanitetsforening og Rindal 
Røde Kors 

2013  
 
 
 
 

2017 
 
Årlig 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
Sist inngått 2015 
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Kultur 
Ansvar: Morten Møller 
 

Plandokument Sist 
vedtatt 

Neste 
revisjon 

merknad 

Plan for idrett og fysisk aktivitet 
 
Handlingsdelen 
Tilhørende handlingsprogram 

2011 
 
2012 

2016 
 
 
årlig 

 
 
Må vurdere om det er nok å 
revidere bare 
handlingsprgrammet 

Kulturplan Lagt bort 
2005 

- Ikke gjennomført i 2015 som 
forutsatt i foregående 
periode. Den står i 
handlingsprogrammet for 
2016, men foreslås nå lagt 
bort. 

Kulturminneplan ny 2017-18 Kulturminneregistrering står 
i handlingsprogrammet for 
2016. Riksantikvaren har 
som mål at 90 prosent av 
kommunene skal ha en plan 
på plass før 2020.    

 
 
Oppvekst 
Ansvar: Gunnhild Strupstad 
 

Plandokument Sist 
vedtatt 

Neste 
revisjon 

merknad 

Plan for kvalitetsutvikling i skole og 
barnehage 

2016 årlig Behandles i driftsstyret 

Bemanningsplan barnehage 2015  Revideres ved behov, enten 
etter endring i lovverk eller 
barnehagetilbudet lokalt 

 
I tillegg kommer mange planer som normalt ikke går til folkevalgt behandling, der 
administrasjonen må vurdere behovet fortløpende. 
 
Samarbeidsutvalg for barnehagene og skolen vedtar planer som har betydning for innhold og 
kvalitet i virksomhetene. 
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Næring, miljø, landbruk 
Ansvar næring: Sivert Dombu 
Ansvar miljø/landbruk: Bjarne Lund 
 

Plandokument Sist 
vedtatt 

Neste 
revisjon 

merknad 

Næringsplan for Rindal kommune 2001 2016 Nedfelt i «Tid til å leve» fra 
2007.  
 

Strategisk næringsplan for 
Orkdalsregionen 

2016 -  

Landbruksplan 
 

2003 2016 Innarbeides i næringsplanen 

Handlingsplan for reiselivet i Rindal 2009 2016 Innarbeides i næringsplanen 

Energi- og klimaplan 
 

2010 2018 Revitalisering og tilhørende 
revisjon i denne perioden 

Mål og retningslinjer for 
forvaltning av hjortevilt 

2013 - Felles for fire kommuner, 
ingen revisjon nå.  

Interkommunal arealplan for 
Trollheimen 

ny - Avhenger av hva som skjer i 
nabokommunene.  

Plan for skogsbilveger 
 

2003 2016 Innarbeides i næringsplanen 

Beitebruksplan 
 

ny - Drøfte med Surnadal og 
avklare behovet nærmere. 
Legges mest sannsynlig bort. 

Plan for skuterløyper ny - Lagt på is inntil videre. Må 
evt samarbeide med 
Surnadal. 

 
I tillegg kommer «Strategiplan for nærings- og miljømidler i Rindal kommune» som ikke går 
til folkevalgt behandling. 
 
Reguleringsplaner  
Ansvar: Sivert Dombu 
 

Plandokument Sist 
vedtatt 

Neste 
revisjon 

merknad 

- Digitalisere og oppdatere 
reg.plan Moan 
- Digitalisere og oppdatere 
reg.plan Bjergin 
- Digitalisere og oppdatere 
reg.plan Sunna 
 

 2018 
 
2017 
 
2016 

 
 
 
 
Arbeidet er i gang 
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Kommunaltekniske tjenester 
Ansvar: Nils Heggem 
 

Plandokument Sist 
vedtatt 

Neste 
revisjon 

merknad 

Trafikksikkerhetsplan 2012 2016-17  

Hovedplan for vann, vannmiljø og 
avløp  
 

 2016-17 Arbeidet er i gang. 

Opprustingsplan for kommunale 
veger 

ny 2017  

Beredskapsplan for Nordmøre – 
akutt forurensing sjø og land 

2010 - Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, 
Kristiansund, Smøla, 
Sunndal, Surnadal, Tingvoll 
og Rindal. Ingen revisjon i 
denne perioden. 

Vedlikeholdsplan for alle 
kommunale bygg  

 2016 Grunnlaget foreligger, må 
skrives ut i egnet form. 
 

Generell ROS-analyse 
 
 
 

 2016 Det må vurderes nærmere 
hva som skal inngå. Noe er 
grunnlag for ny beredskaps- 
plan i 2017. Noe legges inn i 
kvalitetssystemet. 
Har ROS-analyse til 
arealdelen fra 2011.  

 
 
Helse og omsorg 
Ansvar: Grete Ranes Heggem 
  

Plandokument Sist 
vedtatt 

Neste 
revisjon 

merknad 

Helse- og omsorgsplan 
 
(Her inngår ny helse- og 
omsorgsmodell vedtatt 2016) 

2009 
 
 

2019 Mye taler for at det bør bli 
en felles helse- og 
omsorgsplan som også 
omfatter demens, 
folkehelsearbeid, 
rehabilitering, psykisk helse 
og rusomsorg. Også 
nødvendige bygningstiltak.  

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
 

2012 2016 Under arbeid  

Plan for psykisk helsearbeid 
 

2013 2016 Blir en del av HO-planen 

Boligsosial handlingsplan 
 

2013 2017 Ikke en del av HO-planen 
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Generell smittevernplan med plan 
for pandemier 
 

2012  2017 Må revideres 

 
 
I tillegg kommer noen planer som normalt ikke går til folkevalgt behandling, der 
administrasjonen må vurdere behovet fortløpende. 
 
Noen eksempler: Smittevern på institusjon, risiko- og sårbarhetsanalyser, bemanningsplan 
pleie og omsorg. 
 


