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Kommuneplanens samfunnsdel Nordre Land. Referat fra Regional planforum 26.09.2017
Følgende saker ble drøftet/orientert om:
Saksnr

Sakstittel/referat
Ansvar
Kommunen innledet kort om prosess og framdrift i arbeidet:
Arbeidet med samfunnsdelen er organisert som et prosjekt, med en styringsgruppe,
med god forankring i kommunestyret. Det er utarbeidet en prosjektplan med
beskrivelse av prosessen. Det har vært lagt opp til en prosess med bred deltagelse,
bred politisk prosess og medvirkning fra næringsliv m.m. Samtidig er det en
målsetting å få et sluttprodukt som er enkelt, lesbart og overkommelig.
Det er stort fokus på medvirkning. Involvering av barn og unge gjennom elevråd i
alle skoler, ungdomsråd og ungdomsklubb, og det har vært stort engasjement fra
barn og unge. Sammenfallende fokusområder fra barn og unge, og fra eldre. Det er
gjennomført åpent møte, men det er vanskelig å nå mange.
Prioritering av satsingsområder er utfordrende. Politikerne vil gjerne satse bredt.
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Kommunen som organisasjon er ikke tatt inn som tema i første utkast, men vil
komme inn. Politikernes mål for samfunnsutviklinga vil bli sentralt i
handlingsprogrammet.
Fylkesmannen i Oppland:
Viser til sin høringsuttalelse til oppstart av samfunnsdelen som snart vil bli sendt ut,
samt kommunebildene, som er et styringssignal fra FMOP (ligger tilgjengelig på
fylkesmannens nettsider).
Savner en spissing av satsingsområder, hva er det viktigste for kommunen?
Prioritering vil bidra til at samfunnsdelen blir et reelt politisk verktøy. Mange tema
er aktuelle å vurdere i samfunnsdelen, men kommunen må selv prioritere hva som
er viktigst for kommunen.
Strukturen i dokumentet gir et godt utgangspunkt for arbeidet.
Oppland fylkeskommune:
Kulturminner - Viser til våre innspill til planprogrammet angående kulturarvens rolle
i samfunnsdelen, og ber om at dette innarbeides i planarbeidet.
Oppbyggingen av dokumentet fungerer bra, en pedagogisk god oppbygging som vil
være enkel å formidle.
Savner fokus på framtidig utvikling av landsbyen Dokka. Dette omfatter
sentrumsutvikling i kommunesenteret, hvilke funksjoner er det viktig å samle her og
hvordan bidra til attraktivitet og utvikling.
Boligbygging - ensidig fokus på eneboligbygging, hvordan vil kommunen møte
etterspørselen/behovet for mer varierte boformer, sentrumsnære leiligheter m.m?
Kommunen som organisasjon - dette er tatt inn under helse, omsorg, velferd, men
hvordan innarbeides dette i andre satsingsområder. I kommunens planstrategi er
Innovasjon og fornying en målsetting - hvordan kan dette konkretiseres og
innarbeides i kommunens arbeid framover?
Svar fra kommunen:
Setter pris på innspillene, men det er utfordrende å innarbeide alle hensyn i en
kortfattet plan.
Kommunen har nylig behandlet Regional strategi for utvikling av bomiljø og
lokalsamfunn (Connected living), og denne vil bli lagt til grunn i arbeidet med
samfunnsdelen.
Fylkesmannen i Oppland:
En arealstrategi bør innarbeides, for å synliggjøre sammenhengen mellom
samfunnsdel og arealdel.
Samordna areal og transportplanlegging og klimahensyn, hvordan kan kommunen
følge opp disse hensynene videre inn i arealdelen?
Bioøkonomi og grønne næringer er satsingsområder i Oppland, dette bør
synliggjøres som prioritert område.

Kommunenes klima-/energiplaner er nå i revisjonsfase. Klimabildet er endret i
forhold til da planene ble vedtatt, og kobling klima/energiplan og samfunnsdel vil
være tettere enn før. Fylkesmannen tilbyr egne dialogmøter med kommunene om
dette arbeidet. Transport, bygg og mat, er de viktigste tre enkeltpunkt i
revisjonsarbeidet.
Svar fra kommunen:
Samordna areal og transportplanlegging er aktuelt tema også i forbindelse med
hytteutbygging. Kommunen har sett til fylkeskommunale styringsdokument, hvor
det er "grønne mål" i all utbygging. Hva er realistiske mål i forhold til grønn
hyttebygging?
Landsbyen Dokka - Fokus på fortsatt god utvikling av tettstedet, det er viktig med
nye tiltak, tettstedutvikling og nye boformer, hva slags tettsted ønsker vi å være?
Satsing på tre er viktig for kommunen i dag. N-L er en stor skogkommune, og har
jobbet med bioøkonomi og grønne næringer.
Energi/klima - Det skal innarbeides målsettinger i samfunnsdel, slik at ny
klima/energiplan kan være mer handlingsretta.
Oppland fylkeskommune:
Demografisk utvikling er et viktig tema, utfordringene vil bli mye større enn tidligere
antatt. Hvordan kan kommunen oppnå en balansert befolkningsutvikling?
Innvandring og integrering er viktige tema i den sammenheng. Kommunen må se
disse utfordringene i et regionalt perspektiv - Hva kan vi få til sammen, hvordan
tenke større enn kommunen? Kommunen må definere hva som er unikt i N-L, hva
er x-faktoren vår?
Bioøkonomistrategien - Videreutvikling av næringsliv, hva ligger i det?
Hyttebygging - Alle kommuner har store ambisjoner innenfor hyttebygging, det blir
viktig å se på totalen og unngå kannibalisme. Hva kan Nordre Land tilby som de
andre kommunene ikke kan? Hvordan ta ut potensialet i hyttebygging?
Erfaringsutveksling med andre kommuner er viktig, samtidig som kommunen bør
være pilot på de fortrinn som N-L har.
Fylkesmannen i Oppland:
Minner om Klimasatsmidler, tilskuddsordning hvor blant annet grønn
hytteutbygging er aktuelt formål.

Framdrift:
Samfunnsdelen legges ut til høring i løpet av ca 1 mnd.

