
 

 
Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2024 
Forslag til planstrategi og planprogram 
 

 

 

 

 

Plan for behandling i kommunestyret: 

 Forslag til planstrategi og planprogram på høring: 13. februar 2020 
 Vedtak av planstrategi og planprogram: 30. april 2020 
 Kommuneplanens samfunnsdel, forslag på høring: 25. juni 2020 
 Kommuneplanens samfunnsdel, vedtak: 10. september 2020 

  



Forslag til planstrategi og planprogram 

2 
 

Forord 

Tingvoll kommune samarbeider med de andre nordmørskommunene, fylkesmannen og 
fylkeskommunen om å forbedre samfunnsplanleggingen slik at den blir mer politisk relevant. Det 
overordnede målet er at kommunestyret som ble valgt i 2019 skal vedta sin strategi for kommunens 
utvikling, før budsjett og handlingsprogram for 2021 behandles. Det betyr at kommunestyret må 
vedta forslag til ny kommuneplan før sommeren 2020, slik at det kan gjennomføres en 
høringsprosess fram mot vedtak i september 2020.  

Før planforslaget kan utarbeides, må kommunestyret (slik det er bestemt i plan- og bygningsloven) 
vedta planstrategi for kommunestyreperioden, og planprogram for arbeidet med ny kommuneplan. 
Dette dokumentet er forslag til planstrategi og planprogram.  

Planstrategien er dels en felles nordmørs-del utarbeidet i regi av regionrådet (kapittel 1 – 3), dels en 
kommunespesifikk del for Tingvoll. Denne arbeidsmetoden ble også brukt ved forrige planstrategi i 
2016, da gjennom byregionprogrammet for 6 kommuner.  

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil bli en hovedsak på Stormøtet 14. mai, og skal 
deretter til formell behandling i hovedutvalg og rådsorganer. Formannskapet 16. juni og 
kommunestyret 25. juni skal vedta et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Tingvoll februar 2020 

Odd-Arild Bugge 

kommunedirektør 
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Innledning   
Kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningsloven §10-1, og skal utarbeides og vedtas 
senest ett år etter konstituering av nytt kommunestyre.  

Kommunal planstrategi skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre 
i perioden 2020-2023. Kommunal planstrategi drøfter utviklingstrekk som påvirker kommunen som 
samfunn og organisasjon. Dette er grunnlaget for å vurdere planbehovet i perioden.  

Planstrategien er ikke en plan der det skal vedtas mål og strategier.  
 

Rammer for planleggingen  
Nasjonale forventninger til kommunal planlegging  

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 
Her legges det føringer for hvilke temaer som skal vektlegges i den kommunale planleggingen. Disse 
omhandler:  

 Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling  
 Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet  
 Bærekraftig areal- og transportutvikling  
 Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve  

 

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.  
 

 

Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi 
og sosiale forhold. Målene skal vise vei mot en bærekraftig utvikling på kort og lang sikt. 
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Plansamarbeid på Nordmøre  
Kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, og Tingvoll deltar i et 
plansamarbeid, som er organisering som et prosjekt i regi av regionrådet i perioden 2019-2022.  

Målet er å styrke samfunnsutviklingen på Nordmøre, bygge kompetansemiljø innen planlegging på 
tvers av kommunene, og at vi skal ha et økt regionalt fokus i den kommunale planleggingen. Det er 
også et behov for innovasjon innen fagområdet. 

Felles planstrategi er et ledd i dette arbeidet. Kommunene har samordnet seg i arbeidet med 
planstrategien. Det ble i tidlig fase utført et administrativt arbeid med å peke på felles utviklingstrekk 
og utfordringer for Nordmøre. 

Kapittel 1-3 i planstrategien er felles for kommunene. Det øvrige er kommunespesifikt.  

Hver enkelt kommune vil fylle inn eget materiale og fremme planstrategien for politisk behandling i 
den enkelte kommune.  
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Utfordringsbilde for Nordmøre 

Globale megatrender påvirker oss  
Tunge megatrender endrer verden, Norge og Nordmøre.  

Digitalisering 
Det meste av fremtidig effektivisering, utvikling og verdiskaping vil basere seg på digital teknologi.  
Digitalisering uten tvil er den trenden som i størst grad ser ut til å påvirke arbeidslivet i regionen, og 
behovet for teknologikompetanse går igjen på tvers av bransjer og verdikjede. Kompetanse til å nytte 
teknologien avgjør hva effektene blir.  

Globalisering 
Globalisering er en samlebenevnelse for en rekke drivkrefter. Politisk styring, nasjonal økonomi og 
rettsordning påvirkes av krefter utenfor nasjonalstaten, og innebærer stadig nye rammevilkår for 
kommunene. Når det gjelder næringsliv innebærer globalisering en økende grad av samhandling, 
integrasjon og avhengighet i handel. Eksportindustrien på Nordmøre har lang erfaring med globale 
markeder, for eksempel eksport av klippfisk og laks, olje og møbler.  

Klima 
Global oppvarming er den største miljøutfordringen verden står overfor. Som alle land er Norge 
forpliktet til å kutte i utslipp av klimapåvirkende gasser gjennom global klimaavtale. Hvert land skal 
ha konkrete utslippsmål og rapportere på dem. Nordmøre må ta sin del av de nasjonale 
forpliktelsene og forberede seg på en mer offensiv nasjonal klimapolitikk for å hindre videreutvikling 
av alvorlige klimaendringer. Å redusere utslippene krever lokal innsats fra både innbyggere og 
lokalsamfunn – og kommunenes drift må omstilles til mer klimavennlig atferd mot et 
lavutslippssamfunn. Global oppvarming er allerede i ferd med å skje. Dette medfører ustabilt klima 
på flere måter. Mer intens nedbør kan gi økt fare for flom og skred. Langs kysten kan vi få økt risiko 
for orkan og stormflo, og på sikt havnivåstigning. Dette kan få store konsekvenser både for 
næringslivet og ulike samfunn langs kyst og vassdrag.  
 
Urbanisering 
Prosessen hvor mennesker flytter fra distriktene til byer, kalles urbanisering. Urbanisering er en 
nasjonal og internasjonal trend, og en stadig større andel av verdens befolkning bor i byer. I dag bor 
over halvparten av jordas befolkning i byer, og innen 2050 er det ventet at mer enn 3 milliarder 
mennesker vil flytte til byer, ifølge FN-sambandet. Å opprettholde et desentralisert 
bosetningsmønster krever at flere blir boende eller flytter til distriktene. For Møre og Romsdal er 
urbaniseringen en utfordring fordi en ser at unge mennesker flytter ut av fylket, og til større byer.  

Utviklingstrekk og utfordringer  
Kommunene har i fellesskap skissert sentrale utviklingstrekk og utfordringer for Nordmøre. 
 
Demografi 
Befolkningsutvikling er en viktig indikator for regional og lokal utvikling. Befolkningsutvikling og 
sammensetning av ulike aldersgrupper blant innbyggerne i en kommune styrer behovet for 
kommunale tjenester. 

I perioden 2009 til 2019 har det vært en befolkningsvekst på 7,6 prosent for fylket. Det er store 
geografiske variasjoner på hvor denne veksten har vært.  
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På Nordmøre er det kommunene i ytre strøk som har hatt mest vekst. Den siste tiden har veksten 
vært svakere, og det er kun Smøla av kommunene på Nordmøre som har hatt en vekst i 
innbyggertallet i 2019.  

Det er usikkert hvordan folketallet og alderssammensetningen i befolkningen vil utvikle seg over tid. 
Spesielt knytter usikkerheten seg til nivået på innvandring, men også fruktbarhet, levealder og 
flytting innad i Norge. Videre kan utflyttingen fra kommunene blir ganske annerledes enn forutsatt. 

Driveren for befolkningsveksten i Møre og Romsdal er og har vært innvandringen. Framskrivinger 
fram mot 2030 gir oss en prognose på hvordan befolkningsutviklingen kan bli. Framskrivingene for 
kommunene på Nordmøre viser at tallet på barn og unge går ned, mens andelen eldre vil øke fram 
mot 2030. Andel av befolkningen i aldersgruppen over 67 år vil øke til 21,1 prosent i fylket, og det blir 
dermed forholdsvis færre innbyggere i yrkesaktiv alder. Denne utviklingen utfordrer kommunene, 
som må tilpasse tjenestetilbudet for å imøtekomme denne utviklingen.  

Vi mister innbyggere til andre deler av landet, og det er i aldersgruppen 20-29 år en finner den 
største innenlandske netto flyttestrømmen. Fylket har lenge hatt et kvinneunderskudd. 
Fødselstallene er i likhet med resten av landet og internasjonalt, historisk lave. I kombinasjon med 
fraflytting av unge voksne gir det en sårbar befolkningsutvikling.  
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Næring og sysselsetting 
Næringsstruktur:   
Næringsstrukturen i kommunene på Nordmøre er noe ulik. Enkelte næringer er tilstede i alle 
kommunene, mens andre har tydelige geografiske tyngdepunkt. Varehandel finnes for eksempel i 
alle kommunene, det samme gjør landbruk. Næringer som petroleum og fiske og havbruk er mer 
geografisk sentrerte. Det er sterke industribedrifter i flere bransjer i regionen.  

 

 

 
Totalt var det 24 880 sysselsatte pr. 4 kvartal 2018 i de åtte kommunene som deltar i 
plansamarbeidet.  

Kommunene har hatt noe ulik utvikling i den samlede sysselsettingen i perioden 2014-2018. 
Kristiansund og Averøy har hatt en nedgang, mens de øvrige kommunene har hatt en vekst på 
mellom 2,9 og 11,2 prosent.   

Andelen sysselsatte innen jordbruk, skogbruk og fiske utgjør 4 prosent av de sysselsatte i fylket, mot 
2,2 prosent på landsbasis. Kommunene på Nordmøre har samlet sett en høy andel sysselsatte innen 
disse primærnæringene, ca. en tredjedel av de som er sysselsatt innen disse næringene i fylket 
tilhører Nordmøre. Vi er strategisk plassert på kysten og bør derfor ha en ambisjon om å være 
ledende innenfor havbruk.  
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Arbeidsplassdekning:  
Det er relativt mye arbeidspendling i fylket, noe som indikerer høy utveksling av arbeidskraft mellom 
kommunene. På Nordmøre er det noe ulik arbeidsplassdekning i kommunene. Surnadal, Sunndal, 
Smøla har høy arbeidsplassdekning, altså flere arbeidsplasser enn sysselsatte bosatt i kommunen. 
Kommunene som har høy arbeidsplassdekning opplever mye innpendling av arbeidstakere fra 
nabokommunene.  

 

 

 

 

 

Den demografiske utviklingen i regionen vil kunne gjøre det utfordrende å skaffe nok kvalifisert 
arbeidskraft framover. Tilgang til kompetanse som fyller næringslivets behov er viktig for regional 
konkurransekraft og evne til nyskaping.  

 
Statlige arbeidsplasser:  
Kristiansundsregionen har en relativt lav andel av de statlige arbeidsplassene i fylket, noe som er en 
utfordring for oss.  
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Tabellen viser fordelingen av statlige arbeidsplasser per 1.1.2019, inndelt etter region.  

Regionene Antall    Andel av de   
               statlige 

Utvikling 2018 

Kristiansund-reg.   1.581         14%    +   57 
Molde-reg.   3.278         31%    +   11 
Ålesund-reg.   4.495         42%    +   78 
Søre Sunnmøre reg.   1.367         13%    +   17 
  10.721       100%    + 163 

 

Det er behov for en samlet innsats for å få flere statlige arbeidsplasser til Nordmøre. Når sykehuset i 
Kristiansund legges ned vil regionen tape flere hundre statlige arbeidsplasser, og trenden forsterkes 
ytterligere. Bortfall av arbeidsplasser kan føre til en mindre bredde i arbeidsmarkedet.  
 

Nyetableringer:   
Det var en sterk vekst i antall nyetableringer i fylket i 2018, en økning på 9,5 prosent fra året før. Hele 
43,3 av de nye foretakene ble etablert i byene Ålesund, Molde og Kristiansund. På Nordmøre ble det 
etablert flest nye foretak i Sunndal. Det er et mål for kommunene på Nordmøre å være en 
framtidsrettet region som legger til rette for næringsetablering og kompetansearbeidsplasser.  

 
Grønt skifte: 
Det er behov for omstilling til et lavutslippssamfunn. Olje- og gassindustrien vil være viktig i flere tiår 
framover, men bør suppleres av andre næringer. Gjennom en felles satsning på innovasjon kan nye 
næringer vokse fram, og vi må aktivt søke mye muligheter. Utfordringene knyttet til klima og miljø 
åpner muligheter for utvikling av sysselsetting innen alternative, miljøvennlige energikilder. Aktivt 
arbeid med å utvikle grønne kompetansearbeidsplasser, blir viktig for regionen framover. Samtidig er 
det viktig å støtte opp om og videreutvikle eksisterende kompetanse- og næringsmiljø.  

 
Kompetanse og utdanning  
Utdanningsnivået i Møre og Romsdal har økt de siste årene, men det er stor variasjon mellom 
kommunene. I kommunene på Nordmøre har mellom 19,2 og 26,9 prosent av befolkningen høyere 
utdanning. Dette er noe lavere enn både fylkessnittet (28,3 %) og landssnittet (34,1 %). 

En stor utfordring framover blir å tiltrekke seg mennesker med kompetanse regionen har behov for.  
Å satse på videreutvikling og styrking av utdanningstilbudet på Nordmøre er viktig i den 
sammenheng, slik at ungdommen i regionen kan ta utdanning lokalt. I den forbindelse er utviklingen 
av Campus Kristiansund sentralt. Ungdom fra kommunene på Nordmøre flytter til Kristiansund for å 
ta videregående skole, og tilbudet på Campus kan bety mye for disse ungdommene i videre 
utdanningsløp.  
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Lærlingplasser i kommunen er viktig med tanke på rekruttering, og for å beholde innbyggere i 
yrkesaktiv alder. Antallet godkjente lære- og opplæringskontrakter øker, men det er fremdeles behov 
for flere lærlingplasser.  

Flyttestrømmen som oppstår som følge av at unge mennesker studerer på utdanningsinstitusjoner 
som ikke er lokalisert i Møre og Romsdal, er en av de sterkeste driverne for det store innenlandske 
flytteunderskuddet i Møre og Romsdal i aldersgruppen 20 til 29 år. Av de som var bosatt i Møre og 
Romsdal da de var 16 år, var det i 2018 10 379 studenter som tar høyere utdanning utenfor fylket 
vårt. En utfordring for Nordmøre er å kunne tilby disse så attraktive arbeidsplasser og bomiljø at de 
velger å vende tilbake etter endte studier.  

 
Attraktivitet og bolyst  
Muligheter for arbeid, bolig, og gode oppvekstmiljø er viktig for valg av bosted og påvirker 
befolkningssammensetningen i kommunene. Identitetsfølelse og stolthet over eget bosted styrker 
tilhørigheten og omdømmet. Attraktive bosted er viktig for å kunne rekruttere nødvendig 
kompetanse og få grundere til regionen. Å stoppe den svakt negative folketallsutviklingen og 
realisere SSBs vekstprognoser blir en utfordring for regionen. Det er viktig å jobbe for å synliggjøre 
Nordmøres kvaliteter som bo- og arbeidsmarkedsregion for å skape bolyst og stedsattraktivitet hos 
mennesker i alle aldersgrupper. I den forbindelse er det sentralt å legge til rette for ulike typer 
boliger i ulike områder i kommunene, med utgangspunkt i innbyggernes preferanser og behov. 
 

Folkehelse 
Folkehelsearbeid er et langsiktig og systematisk samfunnsutviklingsarbeid rettet mot hele 
befolkingen. Nasjonale føringer gir kommunene et ansvar i å fremme befolkningens helse og utjevne 
sosiale ulikheter. Gode oppvekst- og levekår, helserelatert atferd, fysisk og sosialt miljø er viktige 
premisser for helse, trivsel og livskvalitet. En oversikt over helsetilstanden til innbyggerne i 
kommunene, men også kunnskap om faktorer og utviklingstrekk som påvirker helsetilstanden skal 
inngå i utarbeidelsen av planstrategien. Forutsetningene for å oppnå god helse er ulikt fordelt i 
befolkingen og påvirkes sterkt av samfunnet vi er en del av. En oversikt over folkehelsa for Møre og 
Romsdal viser at de viktigste folkehelseutfordringene i fylket er hverdagsaktivitet, psykiske plager og 
sosial ulikhet. Å bedre folkehelsen krever innsats fra hele samfunnet.  

 
Et samlet Nordmøre  
Det er behov for en helhetlig revitalisert plattform med ny strategi for å utløse potensialet i 
kommunene på Nordmøre og øke effektiviteten gjennom forpliktende samarbeid. Større mobilitet i 
arbeidsmarkedet og næringslivet betinger miljøvennlig og trygg infrastruktur i og gjennom 
kommunene på Nordmøre. Satsning på samferdsel er viktig for regionen for å knytte oss tettere 
sammen. Tilgang på infrastruktur som bredbånd og god mobildekning er en viktig forutsetning for 
nærings- og samfunnsutvikling. Interkommunale samarbeid kan knytte regionen tettere sammen. 
Dette betinger samarbeidsvilje og raushet.   
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Fremtidsbilder 
Prosjektet «Fremtidsanalyse for Nordmøre» ble gjennomført i regi av ORKidé - Nordmøre Regionråd i 
2016. Et viktig formål med dette arbeidet var å beskrive noen sannsynlige fremtidsbilder (scenarioer) 
for regionen i et lengre perspektiv, for å skissere utviklingsmulighetene. Det ble skissert tre 
scenarioer for regionen: 
 
Gullkysten 2035: 
Dette er historien om hvordan Nordmøre transformerte oljekompetansen, og skapte et næringsliv 
med utgangspunkt i denne kompetanse og teknologi og prosessindustrien i regionen. Nye samarbeid 
og relasjoner fra Søre Sunnmøre med verftsindustrien, og helt til Trondheim med 
høykompetansemiljøer og NTNUs havforskningsvirksomhet, skapte en «gullkyst» for utvikling 
av havrommet. Nordmøres strategiske plassering og kompetanse fra oljeservice, havbruk, 
undervanns-installasjoner og prosessindustri gjorde regionen til et kunnskaps-nav på denne 
gullkysten. Kristiansund har utviklet en urban og internasjonal kultur med et kulturliv som 
hele Nordmørsregionen aktivt benytter seg av.   
 
Vårsøg 2035:  
Dette er historien om hvordan Nordmøre ble klimanøytralt og fikk folketallsvekst etter satsning på 
grønn omstilling. Man bygget videre på Nordmøre som energiregion og skapte et desentralisert 
energiforsyningssystem. For å oppnå klimanøytralitet var det viktig å omstille landbruket og i dag er 
alle gårder på Nordmøre økobruk. I stedet for sentralisering i Kristiansundsområdet, har det vokst 
frem en mikrourbanitet med økobyer rundt tettstedene på Nordmøre. Disse økobyene utnytter 
ressursgrunnlaget på stedet. Økobyene produserer den energien de selv bruker, og de er 
selvforsynte med grønnsaker og meieriprodukter fra lokale produsenter.   
 
Helseeliksiren 2035:  
Dette er historien om hvordan Nordmøre ble en ledende helseregion i Norge. Drivkraften i denne 
utviklingen var kommunene som omorganiserte hele helsetilbudet og ble en pådriver for innovasjon 
sammen med privat og frivillig sektor. Da spesialiseringen i helsevesenet førte til omstillinger i den 
nasjonale organiseringen av helsevesenet, var Nordmøre posisjonert til å utvikle morgendagens 
helseløsninger bygget på prinsippet om å gi best mulig livskvalitet til innbyggerne. Helse, kultur og 
teknologi kom sammen og startet et nytt næringseventyr på Nordmøre.    
Nordmøre var tidlig på banen med lokal kompetanse på helseinnovasjon og velferdsteknologi. 
Regionen dro fordeler av det nye finansieringssystemet i helsesektoren, samtidig som satsingen ga 
grunnlag for en stor kompetansevekst innen IKT og helse, og grobunn for en rekke små og 
spesialiserte bedrifter på det samme området. Dette bidro igjen til å løfte utdanningsnivået på 
Nordmøre, og ga grobunn for vekst og utvikling i andre sektorer. 
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Kommunespesifikk del for Tingvoll av planstrategien  

Det kommunale plansystemet  
Kommunens oppgaver følger av kommuneloven, plan- og bygningsloven, øvrige lover og forskrifter, 
nasjonale og regionale føringer og politiske vedtak. Mange av oppgavene blir operasjonalisert og 
iverksatt gjennom planer som inngår i kommunens plansystem. Alle overordnede planer vedtas av 
kommunestyret. Det skal være konsistens i kommunens styringsdokumenter ved at 
styringsdokument på et lavere nivå skal være en operasjonalisering av dokumenter på et høyere nivå.  

Det kommunale plansystemet har en hierarkisk struktur og består av tre nivåer: 

1. Strategisk nivå med vurdering av behov for planrevisjon (kommunal planstrategi) og 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

2. Strategisk utdyping (ved behov) med kommunedelplaner, temaplaner og strategier, samt 
område- og detaljregulering. 

3. Prioritering av tiltak gjennom kommuneplanens handlingsdel, handlingsprogram og 
økonomiplan.  

Figuren under viser sammenhengen mellom de tre nivåene. 

 

Kommuneplanen er den viktigste lovpålagte planen i kommunen, og er hjemlet i plan- og 
bygningsloven §§ 11-1 til 11-18. Den er kommunens overordnende strategidokument for å påvirke 
utviklingen i lokalsamfunnet. Planen består av to deler:  

 Samfunnsdelen er hovedverktøyet for den helhetlige planleggingen og beskriver konkrete 
satsingsområder og strategier for samfunnsutvikling. Gjennom presise mål og strategier kan 
samfunnsdelen bli et godt styringsdokument. Den bør kobles til handlingsplanen slik at mål 
og strategier konkretiseres ytterligere i tiltak og bevilgninger i budsjett.  

 Arealdelen viser hvilke områder som kan bygges ut, til hvilke formål, og hvilke som ikke kan. 
Den inneholder bestemmelser om hvilke forutsetninger og prinsipper som skal legges til 
grunn for den mer detaljerte reguleringsplanleggingen.  
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Spørsmål om rullering av samfunns- og arealdel skal drøftes gjennom kommunal planstrategi. Figuren 
over viser overgangen fra planstrategi til planprogram. Kravet til planprogram er hjemlet i plan- og 
bygningsloven § 4-1 og kan etter § 10-1 slås sammen med planstrategien.  

Utviklingstrekk og utfordringer i Tingvoll kommune 
Statistikken under er hentet fra offentlige kilder (SSB og Møre og Romsdal fylkeskommune). Den gir 
en pekepinn på utviklingen i Tingvoll. Gjennom enkelte nøkkeldata kan man igjen se utfordringer 
kommunen står ovenfor i årene som kommer.  

Folketallsutvikling 
De siste 10 årene har antall innbyggere sunket med 1,1 %, det vil si rundt 50 personer. Samtidig har 
folketallet i fylket økt med ca. 7 %, og landet med 11 %. Kommunens forholdsmessige størrelse har 
derfor minket mer enn den tallmessige nedgangen.  

Tabellen nedenfor er en befolkningsframskriving utarbeidet av SSB. Den viser framskrevet 
folkemengde, etter hovedalternativet (MMM), og skiller mellom aldersgrupper og kjønn.  

 

Tabellen over viser den forventede forskyvningen mellom årsklassene. Nedgangen i totalt 
innbyggertall i prosent fra 2020 til 2040 er ca. 3,9 %, mens det er en økning på ca. 23,7 % i 
aldersgruppen 65 år eller eldre, fra 2020 til 2040. Det er naturligvis en del usikkerhet rundt disse 
tallene, men utviklingstrenden er likevel klar. Det blir færre i arbeid som skal forsørge flere utenfor 
arbeidslivet. Dette gir igjen lavere inntekter. En generell utfordring blir derfor å ta ned kostnadene 
med tjenesteproduksjonen samtidig med synkende inntekter. I tillegg må vi vri fordelingen i 
budsjettet fra de som blir færre til de som blir flere. Endringene tabellen ovenfor viser, bør hensyntas 
i politiske og administrative avveininger fremover.  

Kommunestatistikk ellers kan hentes via: https://www.ssb.no/kommunefakta/tingvoll og via Møre og 
Romsdal fylkeskommunes hjemmeside: https://mrfylke.no/for-deg-som-jobbar-i-
kommune/statistikk-analyse-og-kart/kommunestatistikk. 
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Folkehelse  
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer skal etter § 6 i folkehelseloven inngå som grunnlag 
for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør 
inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.  

Folkehelseinstituttet har utarbeidet folkehelseprofil for Tingvoll kommune anno 2019 - 
https://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1560&sp=1&PDFAar=2019. 

Profilen viser at Tingvoll kommune ikke skiller seg vesentlig ut fra landsgjennomsnittet innenfor 
oppvekst, miljø, helserelatert atferd og helsetilstand.  Tingvoll kommune skal i løpet av våren 2020 
ferdigstille folkehelseoversikten for 2020-2023. 

Gjeldende kommuneplan 
Kommuneplanen ble vedtatt i 2014. Innledningsvis står det:» Kommuneplana er et aktivt 
styringsinstrument i Tingvoll kommune. Årlig utarbeides det et politisk vedtatt handlingsprogram som 
er forankret i kommuneplana. Handlingsprogrammet har styringskraft overfor økonomiplanen og blir 
rapportert iblant annet tertialrapporter og årsmelding. Økokommunen som konsept er et aktivt 
styringsinstrument i både saksbehandling, utviklingsprosjekter og kommunens drift.» 

Planbehov 
Kommunal planstrategi for Tingvoll kommune 2016–2019 ble vedtatt i 2016 (lenke). Planstrategien 
viser kommunens sentrale styringsdokumenter, og angir planlagt år for revisjon eller utarbeidelse av 
ny plan. Rapporten viser at en rekke av de vedtatte planene ble forsinket eller ikke ble påbegynt i 
forrige periode.  

I ny kolonne foreslås ny prioritering for planarbeidet for perioden. Overordnede emner som miljø- og 
klima, folkehelse, likestilling mm. skal behandles på overordnet nivå i kommuneplanens samfunnsdel, 
framfor i egne temaplaner.  
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Plannavn     År  STATUS 2019  Forslag 2020-2023 

Handlingsprogram, 
budsjett og økonomiplan 

rullering  Årlig      

Kommuneplanens 
samfunnsdel 

revisjon  2014  Vedtas september 2020 

Kommuneplanens arealdel revisjon  2015  Oppstart 2021 

Idrett og fysisk aktivitet  rullering  2016  Årlig rullering  Årlig rullering 

Kulturminner- og miljøer  ny  2019  Arbeidet er startet  Ferdig 2020 

Hovedplan for vannmiljø  ny  2018-19  Ikke startet  Oppstart 2021 

Boligsosial handlingsplan  rullering  2018  Ikke startet  Oppstart 2020 

Helse- og omsorgsplan  rullering  2016-17  Vedtatt 2017 - rulleres om 4 år  Oppdateres 2020 

Trafikksikkerhetsplan  rullering  2016-17  Vedtatt 2018  Videreføres  

Ruspolitisk plan  rullering  2017  Ikke startet   

Smittevernplan  rullering  2017  Arbeidet er startet   

Forvaltning hjortevilt  rullering  2017  Vedtatt 2018  Videreføres  

Landbruksplan  rullering  2016-17  Arbeidet er startet  Ferdig 2020 

Strategisk bibliotekplan  rullering  2016  Vedtatt 2017  Videreføres  

Beredskapsplan  ny  2016-17  Plan kriseledelsen er revidert. Helhetlig 
ROS er vedtatt i kommunestyret 2018 

Revideres 2020 

Kommunale veger  ny  2017  Planforslag vår 2019  Videreføres  

Småskole og barnehage  ny  2016  Ikke startet  Inngår i oppvekstplan 2020 

Innvandring og integr.  ny  2016  Vedtatt 2016  Videreføres  

Kompetanseplan  ny  2017  Ikke startet  Oppstart 2020 

Finans- og 
økonomireglement  

rullering  2016  Vedtatt 2017  Revideres 2020 

Arkivplan  rullering  2018  Under arbeid  Vedtatt 2019 

Oppvekstplan  Ny    Revideres 2020 

Reglement for delegering Revisjon   Revideres 2020 

Eierskapsmelding Revisjon   Revideres 2020 

Kommunedelplan 

for naturmangfold 

Ny   Oppstart 2021 

Temaplan for kultur Ny   Oppstart 2021 

Interkommunale planer            

Sjøområdeplan  ny  2016-17  Vedtatt 2018  Videreføres  

Energi og klimaplan  rullering  2017-18  Ikke startet  Utgår som egen plan 

Næringsplan  rullering  2016-17  Ikke startet  Utgår som egen plan 

Plan for areal- og transp.  ny  2017-18  Ikke startet  Utgår som egen plan 

Strategisk utviklingsplan  ny  2017-18  Ikke startet  Utgår som egen plan 
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Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  
Planprogrammet skal utarbeides når kommuneplanen revideres. Det skal redegjøre for formål, tema 
utredningsbehov, og hvordan arbeidet skal gjennomføres med blant annet høringsfrister og 
medvirkningsprosesser.  

Plan og bygningsloven § 4-1. Planprogram: 

(…) Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet 
fastsettes ordinært av planmyndigheten. (…) 

Formål med planarbeidet 
Kommuneplanens samfunnsdel skal fastsette kommunens overordnede mål og strategier for 
samfunnsutviklingen.  

Planprosessen 
For at det nyvalgte kommunestyret fra 2019 skal kunne gjennomføre sin politikk, må kommunestyret 
fatte vedtak om ny samfunnsdel før handlingsprogram og budsjett for 2021 vedtas. 
 
Planstrategi og planprogram for samfunnsdelen vedtas lagt ut til offentlig ettersyn 13. februar, og 
skal vedtas i kommunestyret 30. april. Administrasjonen arbeider parallelt med planforslaget fram 
mot Stormøtet 14. mai 2020. Her skal hovedutvalgene (samt rådsorganer, tillitsvalgte og andre 
kommunestyrerepresentanter) gjennomgå årsrapport og regnskap, samt gir innspill til 
kommuneplanens samfunnsdel. Planforslaget fremmes for formannskapet 16/6 og kommunestyret 
26/6. Planforslaget legges deretter ut til offentlig ettersyn i perioden 30/6 – 20/8 2020. 
Kommunestyret fatter endelig vedtak om ny samfunnsdel til kommuneplanen 10. september 2020.  

Medvirkning  
Et sentralt element i offentlig planlegging er gode informasjons- og medvirkningsprosesser. 
Kommuneplanens samfunnsdel vil ikke medføre direkte konsekvenser for enkeltpersoner eller 
grupper. Medvirkning er slik ivaretatt gjennom kommunestyrepolitikernes representativitet, samt 
involvering av andre valgte representanter i fagutvalg og rådsorganer. Her er særlig ungdomsrådet 
tiltenkt en viktig rolle for å ivareta de som ikke har stemmerett og slik er representert i 
kommunestyret direkte. Utarbeidelsen av planforslaget skjer i dialog med regionale myndigheter og 
nabokommunene. Alle dokumenter i saken publiseres på kommunens nettsider. Kommunestyrets 
planforslag legges ut til offentlig ettersyn slik at alle kan gjøre seg kjent med innholdet og komme til 
orde før planvedtak i september.  

Tema og utredningsbehov  
a) Kommunene er presset til å levere bedre og flere tjenester, samtidig som vi står foran 

rekrutteringsutfordringer og strammere økonomiske rammer i årene som kommer.  
b) Befolkningen aldres, det blir færre i arbeid og flere med tjenestebehov. 
c) Utenforskap, barnefattigdom og økende sosiale skiller utfordrer kommunene, både faglig og 

økonomisk.  
d) Miljøverntiltak og konsekvenser av klimaendringer vil påvirke prioriteringer og ressursbruk i 

økende grad i årene som kommer.   
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Disse utfordringene må håndteres i sammenheng, slik at samfunnsutviklingen balanseres mellom de 
tre bærekraftdimensjonene. I Tingvoll betyr det å fortsette og å videreutvikle arbeidet med å være en 
troverdig økokommune.  
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Vedlegg 
Nasjonale forventninger  
Staten har gjennom Kongelig resolusjon 14.mai 2019 vedtatt «Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-2023». Dette dokumentet inngår i det rullerende plansystemet og er 
hjemlet i plan- og bygningsloven § 6-1. De nasjonale forventningene skal følges opp i kommunenes 
arbeid med planstrategier og planer.  
 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-
planlegging-20192023/id2645090/ 

 

Regional planstrategi og fylkesplanen  

Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere 
langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som skal 
tas opp gjennom videre regional planlegging. Regional planstrategi blir utarbeidet parallelt med de 
lokale planstrategiene og skal forhåpentlig sikre gode sammenhenger. Også den regionale 
planstrategien må ta hensyn til de nasjonale forventningene. 

Fylkesplanen er den overordnede planen for samfunnsutvikling i Møre og Romsdal. Planen skal gi 
fylkeskommunen, kommunale og regionale styringsmakter, næringsliv, institusjoner og 
organisasjoner i fylket et prioriterings- og beslutningsgrunnlag. Plan skal også medvirke til godt 
samarbeid og samhandling i fylket.  
 
https://mrfylke.no/om-oss/planar-strategiar-og-rapportar 
 
 
Regionale delplaner  

Oversikt over regionale delplaner:  

https://mrfylke.no/om-oss/planar-strategiar-og-rapportar/regionale-delplanar 
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