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Behandling i Kommunestyret - 24.10.2018  

Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende interpellasjon i møtet: 

«Riktig arbeids- og oppgavedeling i arbeidet med kommuneplan 

Kommunestyret vedtar at bare ansatte i kommunen skal være med i arbeidsgruppa for 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Økonomi – og planutvalget vedtok 21. august enstemmig å starte revisjonen av 
kommuneplanens samfunnsdel for 2019-2030 og legge forslag til planprogram ut til offentlig 
ettersyn. 

 

I forslaget til planprogram ligger at arbeidet organiseres som et prosjekt med ei spesielt 
sammensatt prosjektgruppe. Prosjektledelsen er lagt til Plan-, miljø- og næringstjenesten. 

 

Prosjektgruppa skal være styringsgruppe for arbeidet og ansvarlig for den ferdige plana. 

 

Prosjektgruppa består Ordfører Ståle Refstie, rådmann Randi Dyrnes, plansjef Anne Guri Aase, 
barnerepresentant og helsesjef Britt Iren Bæverfjord, folkehelsekoordinator Peggy Ranheim, 
konsulent Anja Kvarsvik Aasbakk, 1 representant fra Næringsforeningen, 1 ansattrepresentant 
(utpekt av Fagforeningene), 1 representant fra lag-/organisasjoner (utpekt av lokalt 
frivillighetsforum), 1 representant fra SUNS, 1 representant fra Sunndal ungdomsråd (SUR). 

 

Rådmannen har senere opplyst at Torstein Ottem kommer fra Sunndal Næringsforening, Per 
Helge Malvik fra SUNS, Gerda Sporsem Lervik fra fagforeningene, Astrid Uv Gravem fra de 
frivillige og Kjersti Ramsøy-Halle fra Sunndal Ungdomsråd. 

 

I SUNS er Ståle Refstie er styreleder, Torstein Ottem nestleder og Per Helge Malvik daglig leder. 
Styremedlemmer og daglige ledere skal være lojale til egen bedrift. SUNS blir godt representert 
i arbeidsgruppa. 

 

Etter delegasjonsreglementet har kommunestyret det overordnet ansvar for planoppgaver og 
er planmyndighet. Kommunestyret har delegert en del av arbeidet og ansvaret til Økonomi- og 
planutvalget. Utvalget kan ikke gi styringen og ansvaret videre til andre. 

 

Vanlig og ryddig arbeidsdeling for planarbeider 

Rådmannen   

- lager planprogram 

- ber om og lager møter for innspill og kommentarer fra alle, 

- lager plan 

 



Folk flest, interesseorganisasjoner og bedrifter kommer med innspill og merknader 

 

Kommunestyret vedtar planen 

 

Medlemmene i prosjektgruppa som ikke er ansatt i kommunen, bør ut av gruppa 

 

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.» 

 

 

Ordfører Ståle Refstie la fram følgende svar på interpellasjonen fra Erling Rød: 

«Riktig arbeids- og oppgavedeling i arbeidet med kommuneplanen 

 

I en interpellasjon foreslår Erling Rød at deltakelse i arbeidsgruppa for revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel for 2019-2030 skal begrenses til kommunalt ansatte. Rød mener 
at dette vil gi en mer ryddig arbeidsdeling i planarbeidet, der rådmannen utarbeider planen, folk 
flest, interesseorganisasjoner og bedrifter kommer med innspill og merknader, og 
kommunestyret til slutt vedtar endelig plan. 

 

Planprogrammet for rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel ble sendt på høring av 
Økonomi- og planutvalget den 21. august. Det kommer til merknadsbehandling i Økonomi- og 
planutvalget den 13, november med påfølgende sluttbehandling i kommunestyret den 21. 
november. I forslaget som er ute på høring, foreslås det å sette ned en bredt sammensatt 
prosjekt- og styringsgruppe for arbeidet, bestående av ordfører, rådmann, plansjef, 
barnerepresentant, folkehelsekoordinator, en representant fra Sunndal Næringsforening, en 
ansattrepresentant utpekt av fagforeningene i kommunen, en representant utpekt av lokalt 
frivillighetsforum, en representant fra Sunndal Næringsselskap, en representant fra Sunndal 
ungdomsråd, og en sekretær fra kommunen. Ved sluttbehandlingen av planprogrammet den 21. 
november avgjør Kommunestyret hvordan planarbeidet skal organiseres, inkludert 
sammensetningen av prosjekt- og styringsgruppa. 

 

Som Rød skriver, er det rådmannen som er ansvarlig for planarbeidet i kommunen. Rådmannens 
jobb gjennom planprosessen er å sørge for en åpen, bred og tilgjengelig medvirkningsprosess. 
Dette bør omfatte hele lokalsamfunnet, og skape grunnlag for dialog med organiserte så vel som 
uorganiserte interesser. Rådmannen kan derfor hente inn fagpersoner som hun mener kan bidra 
positivt i arbeidet. I Sunndal har vi ønsket at representanter fra frivilligheten, næringsliv, ansatte 
i kommunen, brukere av kommunale tjenester og andre berørte skal ta aktiv del i utarbeidelsen 
av kommunens planer. Gjennom samskaping får vi etter mitt syn bedre resultater, planer som 
folk føler eierskap til, og planprosesser som gjør at flere blir oppmerksomme på at de faktisk har 
en stemme som kan bidra til endring. 

 

Som eksempel har både politikere fra Oppvekst- og omsorgsutvalget og representanter fra ulike 
brukergrupper deltatt i prosjekt- og styringsgruppene som har utarbeidet eldreplanene i 
Sunndal. Og – arbeidet med forrige rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2020 ble 
styrt av en prosjektgruppe med følgende sammensetning: Torstein Ottem for Sunndal for 
Næringsforening, Per Helge Malvik for Sunndal Næringsselskap, Erling Rød for Hydro Sunndal, 
Svein Haugen for Sunndal frivillighetsforum, Maren Brekken Bakk for Ungdommens 



kommunestyre, Pamela Guldenhaupt som innflytterrepresentant, Ståle Refstie som ordfører, 
Per Ove Dahl som rådmann, Harriet Berntsen som assisterende rådmann, Jorunn Silseth som 
fagforeningsrepresentant, og Sigrun Rødset som sekretær. 

 

Om medvirkning i prosessen for utarbeiding av kommuneplanens samfunnsdel sier regjeringens 
veileder (T-1492) blant annet følgende: 

 

«Planleggingen skal bidra til å sikre demokrati og medvirkning slik at alle som blir berørt, skal 
kunne delta og få mulighet til å uttale seg. Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning er 
nøkkelbegreper etter plan- og bygningsloven.  

 

Hvordan kommunene legger opp medvirkningsprosessen, må ses i sammenheng med omfanget 
av kommuneplanrevisjonen og hvilke tema samfunnsdelen tar opp. Medvirkning rettes primært 
mot kommunens innbyggere. Andre kommuner i regionen, overordnede instanser og 
sektormyndigheter er viktige parter i arbeidet med samfunnsdelen og bør i den grad det er 
relevant trekkes aktivt med i planprosessen.  

 

Dette kan sikres ved brede og inkluderende politiske prosesser i forbindelse med utarbeiding av 
planen.» 

 

Dette gir ingen fasit for hvordan prosjekt- og styringsgruppa for rulleringen av kommuneplanens 
samfunnsdel bør settes sammen. Etter mitt skjønn er rådmannens forslag godt, og sikrer god 
medvirkning og samskaping i prosessen. Slik legges det godt til rette for at mange får mulighet 
til å komme med innspill undervegs i prosessen. 

 

Så har jeg tiltro til at alle som oppnevnes i prosjekt- og styringsgruppa ser dette arbeidet som et 
samfunnsoppdrag, og setter samfunnets interesser foran egeninteresser. Uansett kan Økonomi- 
og planutvalget og Kommunestyret diskutere sammensetningen av prosjekt- og styringsgruppa 
i november, og sette den sammen slik vi finner rett og hensiktsmessig. 

 

Jeg foreslår derfor at Røds interpellasjon og mitt svar følger saken som innspill til den videre 
behandlingen av planprogrammet for rulleringen av kommuneplanens samfunnsdel.» 

 
 

 

Rett utskrift 07.11.2018: 

 

Brit Helene Resell 

Utvalgssekretær 
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