Fylkesrådets behandling av sak 78/2020 i møte den 23.04.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak
1.

Det er bra at Krødsherad kommune gjennom kommuneplanens samfunnsdel setter
et tydelig fokus på FNs bærekraftsmål og hvordan disse er knyttet opp til ulike mål
og strategier.

2.

Fylkesrådet er opptatt av at samfunnsdelen er et strategisk verktøy for kommunen
og for lokal samfunnsutvikling. Samfunnsdelen skal være det plandokumentet som
gir helhetlige og samordnede føringer for kommunens arbeid. Fylkesrådet forventer
at samfunnsdelen følges opp ved rullering av kommuneplanens arealdel, i
kommunedelplaner og i relevante temaplaner.

3.

Fylkesrådet ber kommunen om å innarbeide faglige råd slik de fremgår av
saksframlegget:
a) Planen bør henvise til nasjonale føringer som statlige planretningslinjer
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og rikspolitiske
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging.
b) Planen bør henvise til regionale føringer i gjeldende regionale planer.
c) For å få forståelse for de mål kommunen har satt i samfunnsdelen bør
det henvises til kunnskapsgrunnlaget om nå-situasjonen i kommunen og
andre utredninger som er gjort i planarbeidet.
d) For å vise at planen også er forankret hos innbyggerne, bør planen vise
hvordan medvirkning fra kommunens innbyggere har vært med på å
påvirke og forme den. Medvirkning, som også mobiliserer de som
vanligvis ikke deltar eller ytrer seg på tradisjonelle arenaer, bør utvikles.
Særlig barn og unge bør sikres gode muligheter for å medvirke.
e) Kommunen bør legge til rette for at ny bebyggelse støtter opp under
målet om mest mulig sykkel og gange, fortrinnsvis gjennom fortetting i
etablerte sentrums- og boområder.
f) Krødsherads kulturminner og kulturmiljøer bør innarbeides som en del
av innsatsområdene i planen.
g) Kommunen bør videreutvikle satsningen på næringsutvikling i tråd med
deres visjon om å være en kommune i vekst og utvikling.
Arbeidsplassutvikling er et svært viktig verktøy for å drive frem vekst og
kommunen bør vektlegge dette tydeligere i sin virksomhet og i regionalt
samarbeid.

4.

Fylkesrådet erkjenner at koronakrisen skaper nye og uforutsigbare utfordringer for
hele landet og for den enkelte kommune. Dette vil trolig måtte prege planarbeid
fremover på måter som i liten grad er forutsett. Vi bidrar gjerne til kommunenes
arbeid med tilpasninger som er nødvendige.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
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