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Innherred samkommune - Fylkeskommunens høringsuttalelse til Kommuneplanens
samfunnsdel 2015-2030 Levanger og Verdal
Vi viser til høringsbrev med lenke til kommuneplanens samfunnsdel 2015-20130, felles for
Levanger og Verdal. Ved senere anledninger ber vi om at planer blir sendt oss som vedlegg
til høringsbrevet, og ikke som en lenke. Dette sikrer både at vi uttaler oss til rett versjon og at
vi lagrer rett versjon i vårt arkiv.

Visjonen for planarbeidet er livskvalitet og vekst, og det er valgt ut fire samfunnsmål som
Levanger og Verdal kommune skal arbeide for å oppnå. Videre presenterer planen utvalgte
strategier som skal bidra til at kommunene når målene. Samfunnsmålene og strategiene er
samlet og listet opp på en egen side som et vedlegg. Dette er et viktig grep som bidrar til å
gjøre planen leservennlig og lettere å bruke, noe som er spesielt viktig fordi mål og strategier
er førende for alle sektorer i kommunene, inklusive prioriteringer i økonomi og budsjett.
Målene og strategiene i samfunnsdelen skal være en rød tråd gjennom hele plansystemet.

Planen bygger på «de langsiktige utfordringer fra planstrategien og målbildet for 2030, en
helhetlig samfunnsanalyse for kommunene og kommunedelplanprosesser for kommunens
virksomhet». Planen kunne med fordel ha beskrevet kort hovedessensen i dette grunnlaget,
eventuelt i et vedlegg. I det minste burde det ha vært en lenke til grunnlagsdokumentet.
Dette hadde styrket helhetsforståelsen av arbeidet og de prioriteringene som er gjort.

Planens innretning er i tråd med de grunnleggende prinsipper i folkehelsearbeidet nedfelt i
folkehelseloven. Prinsippene om utjevning, helse-i-alt-vi-gjør, bærekraftig utvikling, føre-var
og medvirkning er omtalt i strategiene. Det er også positivt at universell utforming blir løftet
opp som tema både i strategien om bærekraftig politikk og i strategien om rause og robuste
livsmiljø.
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Plandokumentet sier i liten grad noe om selve arbeidsprosessen med samfunnsplanen. Vi er
klar over at den har vært omfattende, og medvirkningen i planarbeidet bør synliggjøres.
Hvem aktørene bak planen er, er også interessant fordi planen i stor grad bruker begrepet
«vi». Er «vi» kommunen som organisasjon, eller er det også folkevalgte, innbyggerne,
næringslivsaktører, utbyggere og andre samarbeidspartnere? Begrepet «vi» kan gjerne
defineres. Særlig fordi planen legger opp til at den enkelte innbygger også skal se
muligheter til å bidra i samfunnsutviklinga.

Samfunnsdelen gir en del generelle føringer for arealdelen. Både Verdal og Levanger er
kommuner med positiv befolkningsutvikling. Sammenhengen mellom befolkningsvekst og
arealbehov kunne kommet tydeligere fram. Samtidig er det en stor utfordring å balansere
innhold og tema når det er et mål å lage en plan som ikke skal bli for omfangsrik.
Innherred samkommune fortjener skryt for å ha laget en kortfattet, og i stor grad leservennlig
plan. I tillegg gjør mange bilder av mennesker i alle aldre at planen virker inkluderende og
vekker positiv oppmerksomhet.
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