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Saksopplysninger 

Saken gjelder godkjenning av forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. 

Planprogrammet har ligget ute til høring og offentlig ettersyn, etter vedtaket i fellesnemnda 

den 12. juni 2018 i PS 15/2018.  

Planprogrammet ble sendt ut til høringsparter den 22. juni, med frist for å komme med 

merknader innen 3. september. 



Samtidig som planprogrammet ble vedtatt sendt på høring før sommeren, ble det meldt om 

oppstart av planarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Bakgrunn: 

Fellesnemda for Hustadvika kommune har vedtatt en planstrategi 2018-2020 som omhandler 

arbeidet med ny samfunnsdel for den nye kommunen. Vedtatt planstrategi drøfter og utdyper 

behovet for kommuneplanens samfunnsdel basert på utfordringsbilde og ny statlig, regional og 

kommunal politikk. Fellesnemda har som mål å få kommuneplanens samfunnsdel på plass til 

2020, og at den skal vedtas av det nye kommunestyret for Hustadvika kommune i begynnelsen 

av 2020. 

Forutsetninger for planarbeidet:  

Planprogrammet har satt som mål å se på både internasjonale forventninger, nasjonale 

forventninger, regional planstrategi og fylkesplan for Møre og Romsdal som overordnede 

dokumenter som tas ned på lokal planlegging og skal være førende i arbeidet med 

samfunnsdelen. Det samme skal intensjonsavtalen mellom Eide og Fræna kommuner være i 

planprosessen. 

Planprogram:  

Alle kommuneplaner og kommunedelplaner skal ha et planprogram som grunnlag for 

planarbeidet jfr. plan- og bygningsloven § 4-1. Planprogrammet skal gjøre rede for formål og 

gjennomføringen av kommuneplanarbeidet, både med hensyn til innhold, prosess, opplegg for 

medvirkning og behov for utredninger. Forslag til planprogram er første skritt for å sette i gang 

arbeidet med kommuneplanen, og er altså en plan for planleggingen - ikke selve planleggingen 

eller planen. 

Høringsutkastet ble sendt til nabokommuner, de politiske partiene i hver kommune, enhetene i 

hver kommune, strategisk ledergrupper, eldrerådene, ungdomsrådene, rådene for personer 

med nedsatt funksjonsevne, kommunelegene, folkehelsekoordinatorene, barn- og unges 

representanter, de regionale høringsinstansene Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og 

Romsdal fylkeskommune, Statens vegvesen, NVE, Direktoratet for Mineralforvaltning, 

Kystverket, Molde og Romsdal Havn og Mattilsynet.     

Merknader til høringsdokumentet:  

Planforslaget lå ute til offentlig høring i perioden 22. juni 2018 til 3. september 2018. Det kom i 

forbindelse med høringen inn 16 merknader. I det følgende er det gitt et sammendrag av de 

enkelte merknadene, men det anbefales at alle merknader blir lest i sin helhet. 

Uttale fra Kystverket, datert den 29.6.18: 

Kystverket har ikke avgjørende innspill eller merknader til det forelagte planprogrammet for 
samfunnsdelen. 
 
Uttaler fra kulturenheten, Fræna kommune, datert den 16.7.18 og 2.9.18: 

I høringsutkastet til planprogram under punktet "Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling" s. 

7 står det at Hustadvika kommune "skal satse på et rikt kulturliv gjennom blant annet 

kulturskole og frivillighet". Kulturenheten mener at ved å nevnte kulturskole og frivillighet, så 

snevrer man inn kulturbegrepet og satsingsområdene i meget stor grad. Kulturenheten ønsker 

at setningen endres slik: "Hustadvika kommune skal utvikle et sterkt og rikt kulturliv. Kulturlivet 



består av vår felles kulturarv og kulturhistorie, idrett- og friluftsliv, frivilligsentral og frivillig 

organisasjonsliv, kulturskole, bibliotek, kunst og kultur". 

I punkt Sosiale ulikheter og barnefattigdom, kommer kulturenheten med innspill om at det er 

naturlig å trekke inn integrering og jobbskaping for flyktninger og innbyggere med annen etnisk 

bakgrunn her. 

Under "Andre nasjonale føringer s. 8 ønsker kulturenheten at kulturlova og kulturskolens 

rammeplan blir føyd til. KS satser på kultur som en av sine fagområder, og kulturenheten mener 

det er viktig at Kommuneplanens samfunnsdel speiler KS sine vedtak. 

Vurdering:  

Det første punktet er tatt rett fra intensjonsavtalen, men i det videre arbeidet med 

kultursatsingen i den nye kommunen vil en forsøke å vide ut kulturbegrepet som foreslått. 

Integrering og jobbskaping vil bli en viktig i den nye kommunen, og vil bli tatt med i det videre 

arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Kulturloven er tatt med som føringsdokumenter, og en vil i det videre arbeidet med 

kommuneplanen se på KS sin satsing på kultur som fagområde. 

Uttale fra eldrerådet Eide kommune, datert den 1.8.18: 

Eldrerådet mener opplysningene i planprogrammet som omhandler eldre er intetsigende, kan 

misforstås og er helt ubrukelig for kommunens planlegging. De mener videre at den oppgitte 

folketallsutviklingen for eldre i planutkastet må korrigeres.  I følge eldrerådet blir eldreveksten 

en så dominerende utviklingsfaktor og etter hvert innebære så stor og langsiktig oppgavevekst 

for kommunen, at det bør vedtas å utarbeide egen «eldreplan». 

Vurdering:  

Avsnittet som omhandler eldre er oppdatert. Når det gjelder behovet for å utarbeide en egen 

«Eldreplan», er det noe som planstrategien for den nye kommunen vil ta for seg. 

Uttale fra Fiskeridirektoratet, datert den 20.8.18 

Generelt ønsker Fiskeridirektoratet at fiskeri- og havbruksnæringen får egen omtale i 

samfunnsdelen i kommuneplanen, da Hustadvika kommune allerede har en viss aktivitet 

innenfor området. Strategier, planer, mål, muligheter, konkrete tiltak og/eller utfordringer for 

næringene bør være en del av den kommende kommuneplanen. Fiskeridirektoratet mener det 

er viktig at kommunene sikrer god medvirkning i planarbeidet fra lokalt næringsliv, som for 

eksempel representanter fra fiskeri- og havbruksnæringen, ulike produksjonsbedrifter og 

utstyrsleverandører. 

Fiskeridirektoratet mener det er en felles hovedutfordring fremover å videreutvikle, styrke og 

beholde Møre og Romsdal som det ledende sjømatfylket i landet. Fiskeridirektoratet mener 

derfor at det er viktig at kommuneplanens samfunnsdel inneholder føringer, strategier og tiltak 

på området, og at kommende arealdel inneholder areal for marin verdiskaping. 

Vurdering:  

Fiskeri- og havbruk er ifølge intensjonsavtalen til Hustadvika kommune et viktig 

satsingsområde, og vil bli fulgt opp i den nye kommuneplanen. 



Uttale fra Eide ungdomsråd, datert den 24.8.18 

Ungdomsrådet ønsker flere velfungerende sentrum i den nye kommunen i tillegg til Elnesvågen, 

med gode tjenestetilbud og fritidstilbud. I den nye kommunen ønsker ungdomsrådet seg 

boligtomter flere steder, flere turistattraksjoner, møteplasser for ungdom på fritiden, bedre 

kollektivsatsing, MOT-satsing, generell satsing på skole og utdanning. 

I forhold til FNs bærekraftmål mener ungdomsrådet at målene om god helse, god utdanning og 

likestilling mellom kjønnene er viktig at Hustadvika kommune prioriterer. Livet under vann, 

ansvarlig forbruk og å ivareta miljøhensyn er også viktig synes ungdomsrådet. 

Ungdomsrådet mener det er mange fine tilbud til ungdom på Eide, både ungdomsklubber, 

idrettsaktiviteter og andre fritidstilbud. Ungdomsrådet er god fornøyd med tilbudene som 

finnes i nærmiljøet i Eide og håper Hustadvika kommune prioriterer å legge til rette for at 

ungdommen kan beholde alle de gode tilbudene de har. 

Ungdomsrådet viser også til: «Melding fra de unge i Eide» fra 2017, der de samlet inn 

tilbakemeldinger fra ungdomsskole-elever i Eide til arbeidet med kommuneplanen. 

Ungdomsrådet håper Hustadvika kommune bruker disse tilbakemeldingene videre i sitt arbeid 

med kommunens planer. 

Vurdering:  

Ungdomsrådet kommer med mange gode og konkrete innspill, og disse samt «Melding fra de 

unge i Eide» vil bli tatt med i det videre arbeidet med kommuneplanen. 

Uttale fra folkehelsekoordinatoren i Eide, datert den 24.8.18 

Det er viktig for folkehelsen at det legges til rette for et tilbud og møteplasser til alle innbyggere 

uansett alder og bakgrunn nært der folk bor, både organisert fritidstilbud og muligheter for 

uorganisert aktivitet. Nærhet til tilrettelagte turstier og nærmiljøanlegg fremmer 

hverdagsaktivitet og er lavterskel folkehelsetiltak.  

Folkehelsekoordinatoren mener det er viktig med fokus på å skape gode og attraktive bo- og 

oppvekstmiljøer i hele kommunen, fokus på å legge spesielt til rette for å øke bosetting av unge 

i kommunen, samt fokus på å skape flere arbeidsplasser i Hustadvika kommune.  

Vurdering:  

Kommunen har et spesielt ansvar for folkehelse gjennom Lov om folkehelsearbeid. Formålet 
med folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner 
sosiale helseforskjeller. Loven krever et langsiktig og systematisk fokus på folkehelsearbeid, 
noe som legger føringer for at folkehelse skal være et gjennomgående tema i kommunal 
planlegging også i Hustadvika kommune.  

Uttale fra Hustadvika KrF/ Fræna kristelig folkeparti, datert den 28.8.18 

Hustadvika KrF mener det tidlig i planprosessen må fokuseres på hvilke utfordringer den nye 

kommunen står overfor. Ut fra utfordringene kan det velges satsingsområder som 

samfunnsdelen tar spesielt hensyn og med mål og strategier for gjennomføring. 

Når det gjelder konkrete satsingsområder mener Hustadvika KrF at samfunnsdelen må sette 

klare mål for alle tjenesteområdene, men 4-6 hovedsatsingsområder er kanskje nok.  



Hustadvika KrF tror at det i den første valgperioden etter kommunesammenslåingen vil være 

særs viktig å ha fokus på kultur, kulturbygging og identitetsbygging. Et annet satsingsområde 

vil være å få oversikt over næringsstrukturen i den nye kommune. 

Vurdering:  

Hustadvika KrF kommer med mange gode og konkrete innspill, og disse vil bli tatt med i det 

videre arbeidet med kommuneplanen. 

Uttale fra Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester - Fræna, datert den 28.8.18 

Forvaltningskontoret trekker frem kommunens ansvar for å hjelpe vanskeligstilte på 

boligmarkedet. Den boligsosiale handlingsplanen gir grunnlagt for vurderinger og beslutninger 

om strategiske mål for kommunens boligsosiale arbeid og tiltak for å nå disse målene. 

Forvaltningskontoret mener planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel (2020-2032) 

for Hustadvika kommunen må ivareta de retningsvalg og strategier som den boligsosial 

handlingsplanen for Fræna kommunen gir.  

Vurdering:  

Helhetlig boligpolitikk og lokal planlegging blir avgjørende for at Hustadvika kommune skal 

kunne utnytte virkemidlene og ressursene på velferdsområdet effektivt. Forvaltningskontoret 

vil være en viktig bidragsyter i det videre arbeidet med kommuneplanen.  

Uttale fra Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert den 29.8.18 

NVE kommer med en oppmoding om at klimaendringer og flomsikkerhet, skred og erosjon blir 

tatt med som viktige premiss når arealstrategien skal utformes. Videre ønsker NVE at hensynet 

til vassdraga i kommunen blir forankret i arealstrategien.  

Vurdering:  

NVE kommer med mange viktige innspill, og disse vil bli tatt med i det videre arbeidet med 

kommuneplanen – både samfunnsdelen og arealdelen. 

Uttale fra Husbanken, datert den 31.8.18 

Husbanken fokuserer på helhetlig boligpolitisk planlegging, og mener at helhetlig lokal 

planlegging er avgjørende for at kommunene skal kunne utnytte virkemidlene og ressursene på 

velferdsområdet effektivt, og dermed bidra til å nå de nasjonale målene i strategien «Bolig for 

velferd».  

Med helhetlig boligpolitisk planlegging mener Husbanken at kommunen må lage en helhetlig 

boligplan for de lokale boligoppgavene som skal utføres på strategisk og operativt nivå. En 

helhetlig boligpolitisk plan bør inneholde følgende temaer; generell boligutvikling i Hustadvika 

kommune, boligsosiale forhold, organisering og boligforvaltning. Husbanken Midt vil gjerne 

støtte Hustadvika kommune i arbeidet med boligplanleggingen   

Vurdering:  

Husbanken kommer med mange viktige innspill, og disse vil bli tatt med i det videre arbeidet 

med kommuneplanen. 

Uttale fra Møre og Romsdal fylkeskommune, datert den 3.9.18 



Fylkeskommunen mener planprogrammet bør bli mer konkret på to punkt; medvirkning og 

kartlegging. Når det gjelder medvirkning mener fylkeskommunen at vi bør være mer detaljert i 

hvordan medvirkningen er tenkt gjennomført, både for særskilte gruppe og mer generelt. Når 

det gjelder kapittelet om kartlegging, foreslår fylkeskommunen noen endringer. Slik det var lagt 

fram i høringsutkastet, blir det gitt inntrykk av at arbeidet med samfunnsdelen sine mål er 

interne prosesser utenfor offentlig drøfting. Det gjelder spesielt arbeidet til de tre 

arbeidsgruppene som jobber på hvert sitt kommuneområde. Fylkeskommunen mener gruppene 

sitt mandat bør være å «vise mulige retninger i tjenesteytingen for sine område, og foreslå 

strategiske mål». 

Fylkeskommunen forslår også at vi etablerer en lenke til kommunens hjemmeside, der vi kan 

legge ut de kartlegginger og utredninger som allerede er gjennomført. 

Fylkeskommunen har en rekke innspill til planarbeidet innen samfunn- og næringsutvikling, 

tettstedsutvikling, kultursektoren og folkehelse.  

Vurdering:  

Fylkeskommunen i Møre og Romsdal kommer med mange og gode tilbakemeldinger til 

planarbeidet. Innspillet som gjelder medvirkning og kartlegging er tatt til følge, og 

planprogrammet er oppdatert på disse punktene. De videre innspillene som omhandler 

samfunn- og næringsutvikling, tettstedsutvikling, kultursektoren og folkehelse vil bli tatt med i 

det videre kommuneplanarbeidet.  

Uttale fra Fræna eldreråd, datert den 3.9.18 

Eldrerådet mener visjonen i intensjonsavtalen er for lang, vanskelig å huske og bli motivert av 

for både innbyggerne og tilsatte. Denne og andre avsnitt i intensjonsavtalen mener eldrerådet 

bør bearbeides i den videre prosessen. 

Når det gjelder økning i antall eldre i befolkningen, mener eldrerådet at bruken av begrepet 

«forsørgelsesbyrde» er feil bruk av ord i denne sammenhengen. 

Vurdering:  

Visjonen som er kommentert er fra intensjonsavtalen. Arbeidet med en ny visjon vil være en 

del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.  

Begrepet «forsørgerbyrde» er skrevet om i planprogrammet. 

Uttale fra Statens vegvesen – Region midt, datert den 4.9.18 

Statens vegvesen savner opplisting av statlige planretningslinjer knyttet til klima og 

energiplanlegging og for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520). 

Videre ønsker vegvesenet at trafikksikkerhet må være et tema innenfor folkehelse. I henhold til 

folkehelseloven §§ 5-7 har kommunene plikt til å identifisere folkehelseutfordringer, og 

fastsette strategier for nødvendige tiltak. Tiltak rundt trafikksikkerhet, ulykkesforebygging, og 

faktorer som fører til ulykker inngår som en del av folkehelsearbeidet, og må tas med i 

kommuneplanarbeidet. Statens vegvesen vil også påpeke at trafikkstøy er et miljøproblem som 

kan påvirke folkehelsen. Det er viktig å ta hensyn til dette temaet blant annet ved planlegging 

av ny støyfølsom bebyggelse og tettstedsutvikling. 



Når det gjelder transport, mener vegvesenet at det er en klar sammenheng mellom 

arealbruksmønster og utviklingen i en kommunens samlede transportbehov. Ved å slå sammen 

to kommuner må tjenestetilbud, strukturer og avstander vurderes i sammenheng, og det må 

utarbeides strategier for å nå målene. Statens vegvesen anbefaler Hustadvika kommune om se 

på mulighetene for et infrastrukturfond, og at det i samfunnsdelen utarbeides strategier og 

retningslinjer. 

Vurdering:  

Statens vegvesen kommer med mange viktige innspill, og disse vil bli tatt med i det videre 

arbeidet med kommuneplanen – både samfunnsdelen og arealdelen. 

Uttale fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert den 31.8.18 

Fylkesmannen mener det bør være mer rom for utfyllende merknader og kommentarer knyttet 

til den stikkordsmessige oversikt over utviklingstrekk, utfordringer og muligheter innen sentrale 

samfunnsområder. Aktuelle problemstillinger og mer samlet utfordringsbilde knyttet til ulike 

fag- og tjenesteområde bør drøftes nærmere. 

Videre understreker Fylkesmannen behovet og verdien av tilrettelegging av gode og lokalt 

forankra planprosesser som sikrer aktiv deltaking og medvirkning fra ulike bruker- og 

interessegrupper, og fylkesmannen minner oss særskilt om at barn og unge sine interesser blir 

ivaretatt. 

Fylkesmannen håper kommunen vil ha en bred tilnærming til helhetlig oppvekstsvilkår når 

samfunnsdelen skal utarbeides, og råder oss til å sette i gang med en større oppvekstplan i den 

nye kommunen. Fylkesmannen savner tilvisning til FNs barnekonvensjon, og ønsker at denne 

skal legges til grunn når helhetlige tjenester til barn og unge skal formes i ny kommune. 

Fylkesmannen mener omtalen av skole og barnehage er på et svært overordna plan, men går ut 

fra at dette vil bli tatt opp senere i mer handlingsrettede deler av planverket. Det samme 

gjelder for omtalen av barnevern. 

Når det gjelder helse, omsorg og sosial gjør fylkesmannen oss oppmerksomme på 

kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet», der reformen skal medvirke til flere gode leveår, 

pårørende sin situasjon og tilsette som opplever å ha et godt arbeidsmiljø. Fylkesmannen 

forutsetter at kommunene i perioden 2019-2020 gjennom politisk behandling vil ta stilling til 

forslagene i reformen. Fylkesmannen ønsker at kommunen vil være tydelig på NAV sin rolle i 

det helhetlige kommunale arbeidet. 

Fylkesmannen framhever arbeidet med samfunnsplanens handlingsdel og dens viktige kobling 

til kommunens økonomiplan. Ved å samordne disse vil handlingsdelen bli et viktig styrings- og 

rapporteringsverktøy for kommunen både på kort og lang sikt. 

Når det gjelder samfunnssikkerhet og klimatilpasning har fylkesmannen tidligere kommet med 

innspill som de nå savner i planprogrammet. Dette gjelder spesielt omtale av en helhetlig ROS-

analyse for den nye kommune.  

Vurdering:  



Fylkesmannen kommer med mange og gode tilbakemeldinger til planarbeidet. Innspillet som 

gjelder overordna ROS-analyse er tatt til følge, og planprogrammet er oppdatert på dette 

punktet.  

Det er usikkert om en helhetlig ROS-analyse er på plass før kommuneplanens samfunnsdel er 

vedtatt, men Fræna og Eide kommuner vil i så fall benytte seg av sine eksisterende analyser, og 

basert på disse vil vi utarbeide langsiktige mål, strategier, plan og prioriteringer for oppfølging 

av arbeidet med samfunnssikkerhet. Fræna kommune er i full gang med å utarbeide 

styringsdokument for arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og få på plass en 

overordna ROS-analyse på samme måte som Eide kommune har. Disse dokumentene vil ligge 

til grunn for en overordnet beredskapsplan for den nye kommunen, og vil si noe om hvordan 

kommunen i den kommende planperioden vil legge til rette for sikkerheten til innbyggerne, 

robuste samfunnsfunksjoner og en effektiv beredskap mot uønskede hendelser. 

De videre innspillene som omhandler barn- og unge, helse, omsorg og sosial, folkehelse, 

universell utforming, kommuneøkonomi, natur- og miljøvern, landbruk, og samfunnssikkerhet 

og klimatilpasning vil bli tatt med i det videre kommuneplanarbeidet.   

Uttale fra Mattilsynet, datert den 7.9.18 

Mattilsynet mener temaet vannforsyning i den nye kommunen vil naturlig kunne inngå i flere 

deler i programmet, som infrastruktur, folkehelse og beredskap, klima og miljø, og under 

hovedsatsningsområder. 

Drikkevannsforskriften, vannforskriften (om vannområder), samt Nasjonale mål for vann og 

helse, være førende i planarbeidet. 

Mattilsynet vil framheve at sikker og god vannforsyning i kommunen vil være den viktigste 

infrastrukturen for å sikre liv og helse, både i fredstid og under kriser og krig. 

Vurdering:  

Mattilsynet kommer med mange viktige innspill, og disse vil bli tatt med i det videre arbeidet 

med kommuneplanen – både samfunnsdelen og arealdelen. 

Utredninger og kartlegginger 

Gjennom den videre planprosessen kan det komme frem behov for andre utredninger og 

kartlegginger enn de som er vist til i planprogrammet. Dette vil en komme tilbake til etter hvert 

i planprosessen. 

Samlet vurdering: 

Planprogrammet med de endringer som er gjort rede for, inneholder de elementene som loven 

krever. Loven legger vekt på at planprogrammet er et fleksibelt verktøy som skal tilpasses den 

konkrete plansituasjon og planbehov.  

Parallelle planprosesser i Hustadvika-prosjekter vil inngå i utredninger og drøftinger, samtidig 

som planarbeidet leverer premisser til disse. Fellesnemnda vil ha en viktig rolle i arbeidet. 

Medvirkning skal fortsatt skje bredt og fortløpende. 

 

 



Tilråding: 

Fellesnemnda fastsetter jf. plan- og bygningsloven §4-1 planprogrammet for kommuneplanens 

samfunnsdel 2020-2032 slik det er lagt frem, med de endringer som er gjort rede for i saken. 

 

 

 

 

Behandling i Fellesnemnda Eide-Fræna - 02.10.2018  

 
Tilrådinga i saken ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

Fellesnemnda fastsetter jf. plan- og bygningsloven §4-1 planprogrammet for kommuneplanens 

samfunnsdel 2020-2032 slik det er lagt frem, med de endringer som er gjort rede for i saken. 

 

 

 

 

 


