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Kommuneplankonferansen «POLITIKK OG PLAN» 2017 – referat og innlegg 
Kommunekonferansen Politikk og Plan samlet omlag 125 politikere, rådmenn og planleggere 
fra hele Trøndelag på Hell 30. -31. mars, se program. Presentasjonene fra konferansen 
finner du her. 

SAMPLAN 2017-18 – På tide å søke ! 
Etter- og videreutdanning i/for samfunnsplanlegging og samfunnsutvikling. 
En frivillig eksamen gir 30 studiepoeng på masternivå ved Høyskolen i Innlandet (HINN) 
Kurset tilfredsstiller kravene for å få dekket deltakeravgiften via OU-midler. Den enkelte 
kommune må sende en felles søknad for alle sine deltakere. Mer informasjon og hvordan du 
kan søke, kan du lese her:  SAMPLAN    Søknadsfrist er 15. mai 2017 
 
Stortingsmelding 22 (2016-2017) om bærekraftige byer og sterke distrikter -  
vedtatt i statsråd 17. februar 2017   
Stortingsmeldingen gir et bilde av utfordringene og mulighetene for en bærekraftig utvikling 
av byene og distriktene. Meldingen omhandler også planlegging som verktøy for 
samfunnsutvikling. 
 
Veileder om forsvarets arealbruksinteresser i arealplanlegging  
Forsvarsbygg har utarbeidet en  veileder for arealplanlegging i den sivile planleggingen. 
Veilederen er utarbeidet som et verktøy for kommunale arealplanleggere i kommuner hvor 
forsvarssektoren har eiendommer, installasjoner eller virksomhet som gir konsekvenser for 
kommunens arealplanlegging.  
 

Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanleggingen – ny veileder Se  her 
 

Næringsvennlig hyttebygging i fjellregionen 
Regionrådet for fjellregionen (Tynset), se fjellregionen.no har laget en miniveileder om 
hyttebygging. Den kan også være interessant for andre kommuner: 

Miniveileder 
næringsvennlig hytt 

Attraktiv 
hyttekommune - noe       

Folkehelse i plan 
Fortetning og folkehelse- hvilke folkehelsekonsekvenser har den kompakte byen- Millstein og 
Hofstad (2017). NIBR-rapport 2017:2. se her  

Andre nyttige linker i folkehelsearbeidet:  
http://kommunetorget.no/  
http://sunnekommuner.no/  
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Riksantikvarens bystrategi 
Gjennom sin nye bystrategi ønsker Riksantikvaren å bidra til god forvaltning av kulturminner 
og kulturmiljøer i alle byer, til det beste for samfunnet, kommunen, innbyggere, besøkende 
og næringsdrivende, se .bystrategi 
 

Veileder om håndtering av jordmasser  
Kommunene i Nordhordlandsregionen har utarbeidet en erfaringsbasert veileder om 
håndtering av jordmasser. 
 
Plan-nytt nr 1-2017 fra Regjeringen 
Inneholder en del interessante artikler om planlegging, se : her 
 
Veiledere samfunnssikkerhet og planlegging 
DSB har utarbeidet to nye veiledere av 2017 om hvordan samfunnssikkerhet kan ivaretas i 
arealplanleggingen: 
 "Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging - Metode for risiko- og 
sårbarhetsanalyse i planleggingen" se her 
og "Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter". se her 
 
Små og mellomstore byer og byregioner inviteres til felles nordisk prosjekt om 
bærekraftig byutvikling 
Attraktive byer. Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Byer som ramme 
for gode liv for alle, er ett av flere initiativ for å fremme nordisk konkurransekraft, grønn 
omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og gode vilkår for folkehelse. 
Prosjektet ledes av det norske Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid 
med Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet, se: her 

Berekraftig urban utvikling i nordiske byregionar 
Mellom 2013 og 2016 har ei nordisk arbeidsgruppe med representantar frå departement og 
nasjonale styresmakter utvikla og delt kunnskap og erfaringar frå urbane regioner. Ei rad 
felles utfordringar og mulegheiter er identifisert og dei viktigaste konklusjonane kan ein lese 
om i Nordregio-rapporten til høgre. Rapporten gjev vidare ein introduksjon til fysiske 
planleggingssystem og kommunale og regionale reformer i dei nordiske landa. Ein kan og 
lese meir her: http://www.nordregio.se/nwgcityregions/  
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