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Kapittel 1: 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.  
 

1.1 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 bærekraftmålene til FN skal være det politiske hovedsporet for å ta 
tak i de største utfordringene i vår tid, også i Norge.  
 

 

Bærekraftmålene 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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1.2 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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Kapittel 2: Utfordringsbilde for Nordmøre 
2.1 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.  

 
2.2 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. Hav og fjord 
er en av regionens viktigste naturressurser, og er grunnlaget for viktige deler av næringslivet. Derfor 
er det utarbeidet en interkommunal plan for sjøområdene på Nordmøre (2018), for langsiktig 
bærekraftig utnyttelse av disse områdene. Det ligger stort ansvar og utfordringer i å beskytte og 
bevare disse ressursene for skadelig påvirkning både på kort og lengre sikt. 

 
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 %). 
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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.  

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 
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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.   
 

Kapittel 3: 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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Kapittel 4: Kommunespesifikk del 
4.1 Kommunens plansystem 
For denne valgperioden blir det utarbeidet en felles del av planstrategien som gjelder for hele 
Nordmøre. Et eget interkommunalt prosjekt, «Plansamarbeid Nordmøre», er ansvarlig for denne 
delen. Den kommunespesifikke delen av planstrategien for Kristiansund er her slått sammen med 
planprogrammet for å få et effektivt politisk styringsverktøy når kommuneplanen skal revideres. 
Dette gjøres for at bystyret skal kunne bruke kommuneplanens samfunnsdel som politiske 
styringsverktøy så tidlig som mulig i valgperioden, og kunne relateres direkte til handlingsplan og det 
årlige budsjett.  

Ved å slå sammen planstrategi og planprogrammet for revidering av samfunnsplanen, må 
prosessreglene følges, jfr. plan- og bygningsloven (pbl) §4-1. Planstrategiarbeidet er førende for 
samfunnsplanens revisjon. Plansystemet skal sikre sammenhengende gjennomføring av politiske mål, 
tiltak og prioriteringer. Plansystemet er hierarkisk oppbygd. Alt kommunalt planarbeid skal følge 
regelverk i plan- og bygningsloven og egne prosedyrer for dette arbeidet. 

 

Figur 1: Kommunens plansystem med «årshjul» og «fireårshjul». 

 

Kilde: Asplan Viak AS 

Kommunens elektroniske virkssomhetsstyringssystem – Stratsys – viser sammenhengen og den røde 
tråden i vårt planverk. Fremdriften på prioriterte planoppgaver i henhold til vedtatt planstrategi 
følges opp i en egen styringsmodell i systemet, og rapporteres politisk hvert kvartal. 
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4.2  Utviklingstrekk/utfordringer i Kristiansund 
 

Befolkningsutvikling 

Kristiansund har de siste årene hatt en nedgang i befolkningen. Den største nedgangen ser vi på unge 
voksne og barn i barnehagealder. I de eldre aldersgruppene ser vi en vekst og prognoser som viser 
videre økning. Den markante nedgangen i antall barn i barnehagealder vil fremover bety en større 
nedgang i antall elever i grunnskolen.  Kristiansund har allerede relativt små skoler sett i forhold til 
sammenlignbare kommuner. Denne tendensen vil forsterkes når de små fødselskullene kommer inn i 
skolen i løpet av de neste årene. Prognosene viser at det vil bli en jevn nedgang i elevtall frem til 
2030 før denne tendensen flater ut. For å kunne møte disse utfordringene på oppvekstområdet og 
samtidig tilpasse ressursbruken fra oppvekst til eldreomsorg, kreves det radikale strukturelle grep.  
Reduksjon i antall skoler vil måtte diskuteres.  

Fram til 2030 kan antall barn og unge i alderen 6 -15 bli redusert med omtrent 400 barn. Med slike 
dramatiske framskrivinger vil det ikke være tilstrekkelig med en ressursforskyvning fra barnehage og 
skole til pleie og omsorg. Kommunen må parallelt arbeide med å finne nye bærekraftige løsninger for 
det totale tjenestetilbudet innen eldreomsorgen. Det blir nødvendig å se på kommunens 
dekningsgrad på sykehjemsplasser, omsorgsboliger og en videreutvikling av tjenester i hjemmet. I 
tillegg er det presserende å lete etter innovasjoner som kan hjelpe oss med å finne de nye, gode 
løsningene. Fokus på innovasjon, digitalisering og folkehelse blir særdeles viktig i tiden som ligger 
foran oss. 

 

 

Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunestatistikken 

 

I oversiktene under er det visualisert hvordan befolkningssammensetningen vil utvikle seg i årene 
fremover. Figuren viser at vi, med stor sannsynlighet vil oppleve en betydelig/ dramatisk økning av 
antall innbyggere over 80 år og over 90 år.  Data fra Kostra indikerer at 1/3 av innbyggere over 80 år 
vil ha behov for omfattende pleie og omsorgstjenester. 
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Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune, fylkesstatistikken 

 

Næringsutvikling og sysselsetting 

Ved inngangen til 2020 har Kristiansund en historisk lav ledighet på 2,5 prosent. Det er vekst i de 
fleste næringer, og en kraftig oppgang på investeringer i marin sektor som petroleum, havbruk 
og servicebedrifter. 
Den globale utviklingen setter også kristiansunds-regionen i en offensiv posisjon siden det er så stor 
etterspørsel innen energi- og sjømatleveranser. Naturgitte ressurser og nærhet til havet har gitt oss 
stor bredde i eksportprodukter. Dette er grunnlaget for et internasjonalt konkurransedyktig 
næringsliv.  
 
Kristiansund har lenge vært den tredje største vertskapsbyen for drift og forsyning av olje og gassfelt 
i Norge. Vestbase har vært i sving i 40 år og omtales som den beste oljebasen i landet.  Tre 
operatørselskaper opererer fra Kristiansund. I 2020 åpner nye felt som påvirker til investeringer og 
aktivitet i Kristiansund.  
  
Olje- og gassnæringen har store utfordringer i å redusere utslipp av klimagasser. Verden planlegger 
for å produsere mer enn dobbelt så mye fossil energi i 2030 enn det som er mulig dersom vi skal 
klare å begrense den globale temperaturstigningen til 1,5°C. Likedan vil endret etterspørsel av 
oljebaserte produkt påvirke denne næringen i det nærmeste 10-året.  
 
Kristiansund taper i konkurransen om offentlige og statlige arbeidsplasser. Eksempel på dette er 
flytting av operasjonssentralen i politiet til Ålesund. Dette har også svekket offshoreberedskapen. 
 
En klynge av 30 bedrifter, som leverer varer og tjenester både til marin og offshore, har samlet seg i 
Ocean Network samarbeidet. 
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Lokalt eierskap er en utfordring for å få ytterligere styrket den lokale næringsaktiviteten. Derfor har 
Kristiansund kommune tatt en aktiv rolle for å bygge ut et nytt område på Bolgneset på Freiøya.  
I 2016 ga bystyret Bolgneset Utvikling AS i oppdrag å planlegge og utvikle et areal for et landbasert 
havteknologisenter på ca. 500 dekar.  
  
I juni 2019 trådte havbunnsmineralloven i kraft. Den legger til rette for undersøkelse og utvinning av 
mineralforekomster i dyphavet på norsk sokkel. Dette er en foreløpig lite kjent og tilgjengelig ressurs, 
men har et framtidig potensial. 
 
 I lokalt næringsliv arbeides det også med løsninger for effektiv plastgjenvinning. 
 
Internasjonale trender, valutakurser og konjunkturer har stor betydning for kommunens næringsliv. 
Likedan er konkurranse om kvalifisert arbeidskraft utfordrende for næringslivet. Det er økt behov for 
å hente kompetanse utenfor kommunen.   
 

 
 

 

Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunestatistikk 2019 

 
Kort status om næringslivet i kommunen: 
 
Fiskeri og foredling: Godt fiske. Lave marginer innen foredling. Nisjeprodukter slår an.  
 
Fiskeoppdrett: Maksimalt konsesjonsvolum på ca. 18.000 tonn MTB for laks og aure. Alle lokalitetene 
i Kristiansund kommune er gode lokaliteter med gode driftsforhold. Lakselus er et problem. 

 Olje og gass: Toppår i 2020. Stabilt aktivitetsnivå de neste fem årene, mye areal tildeles og mange 
letebrønner settes. Satsing på karbon fangst og lagring i havbunn. 
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Maritim industri: Verftene taper penger. Tynt med ordrer. Brønnbåter og cruise fornyer. Mange 
supply-skip ligger fortsatt i opplag.  
 
Eiendom: I leilighetsmarkedet har Kristiansund hatt svakest utvikling i Midt-Norge siden 2015.  
  
Varehandel: Bransjen preges av strukturelle endringer og presset lønnsomhet. Sterk konkurranse fra 
netthandelen merkes godt. Forbrukermønsteret er i endring. Sentrumshandel presses av handelen 
på Løkkemyra. 
 
Utvikling av kultur og- reiselivsprodukt: Jevn vekst siste 10 år og gode utsikter. Atlanterhavsvegen er 
et internasjonalt trekkplaster. Turer til Grip utvikles som reiselivsprodukt. Kristiansund har de siste 
årene fått Kranaskjæret, Kulturfabrikken og skonnerten “Ideal” som spennende kultur- og reisemål. 
 
Bygg og anlegg: Dette er en viktig aktør som har hatt en stabil og positiv utvikling de siste årene. 
Antall ansatte og omsetning har vært svakt voksende. Antall bedrifter, inklusivt konsulenttjenester, 
er relativt stabilt. I perioden fram mot 2024 skal det realiseres store prosjekter både i offentlig regi, 
og andre næringer som havbruk og byggeprosjekt for handel og kontorvirksomhet. 

 

Brukerkonflikter og beliggenhet: 

Det er en utfordring å utvikle kommunen slik at det blir minst mulig interessekonflikter mellom 
bomiljø og næringsvirksomheter som påvirker trygghet eller trivsel i et område. Dette gjelder forhold 
som øker risiko for støy, støv eller annen forurensning av nærmiljøet. 

Omstilling  

Kristiansund har fra naturens side fått en av de tryggeste og mest egnede havnene som finnes langs 
norskekysten. Havet har alltid vært, og vil fortsatt være det viktigste grunnlaget for byens utvikling.  

Ifølge Norsk finans vil de virksomhetene som best greier å tilpasse seg klimaendringer og et 
lavutslippsamfunn, ha størst konkurransekraft i framtiden. Omstilling må pågå kontinuerlig. Nye 
næringer tar stadig større plass og rekrutterer motiverte ansatte fra andre sektorer.   

 

Kompetanse og utdanning 

Høyteknologiske arbeidsplasser og Campus Kristiansund er vår satsning for å søke å utvikle nye 
arbeidsplasser innenfor havnæring og helse. Fremtiden ligger i høyteknologi og miljø. I nær fremtid 
vil Campus kunne gi høyteknologiske arbeidsplasser. Knapphet på ressurser i fremtiden vil være 
tilgang på vann, energi, og rent hav. Dette er ressurser vi har. Næringer, som knytter seg til havet, har 
alltid hatt sterk endringskraft for å skape teknologisk nyvinning. Stadig større krav til miljøvennlig 
produksjon er noe av det som tvinger ny grønn teknologi inn i disse næringssektorene. Fremover vil 
det være en utfordring å skaffe høyere utdannet innbyggere. 

 

Attraktiv kommune og bolyst 

Urbanisering og sterk konkurranse om unge mennesker med høy kompetanse er en utfordring for 
hele Nordmøre fremover. For å kunne møte konkurransen fra større byer er det viktig med et sterkt 
regionssenter i Kristiansund, som vil være en motor for vekst og utvikling for hele regionen. 
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For å bli en attraktiv by kreves spennende og varierte arbeidsplasser og gode bomiljø, men også et 
mangfoldig kultur- og aktivitetstilbud og et levende bysentrum med blant annet handel, servering og 
gode møteplasser. 

Gjennom det fylkeskommunale prosjektet “Byen som regional motor” har Kristiansund kommune de 
siste årene gjort sentrum mer attraktivt og utbedret sentrale møteplasser. Å fortsette dette arbeidet 
etter at fylkets prosjekt avsluttes, vil være viktig for å ytterligere styrke Kristiansunds attraktivitet. 

Campus Kristiansund og nytt Opera- og kulturhus er to av de viktigste og største 
byutviklingsprosjektene som pågår, og vil ved realisering bidra til en revitalisering av sentrum. 

Vi har pekt ut hav og helse som satsingsområder for fremtiden. Dette skal vi legge til rette for, og 
stimulere næringslivet til å være med på satsingen. 

 
Klimaendringer 

Et av FNs bærekrafts mål er å stoppe klimaendringene. Det er et viktig perspektiv i det globale 
utfordringsbildet. Kristiansund bystyre har tatt dette alvoret inn over seg og erklært klimakrise. 
Kommunen har derfor igangsatt et systematisk klimaarbeid med klimaregnskap, og planlegger videre 
å etablere klimabudsjett og grunnleggende opplæring for ansatte og politikere. Resultat fra 
klimaarbeidet, inkludert forslag til klimatiltak, skal årlig rapporteres. I handlingsprogrammet skal 
tiltakene politisk prioriteres.   

Klimaperspektivet skal inn som et gjennomgående tema i alt planverk i kommunen. Det gjelder både 
for å redusere ytterligere utslipp av klimagasser, og tiltak for å redusere uønskede konsekvenser av 
den klimaendring som allerede er i ferd med å skje.   

 

Folkehelse 

Folkehelseinstituttet offentliggjør hvert år en folkehelseprofil for kommunene, og målingene for 
2019 viser at Kristiansund har noen tydelige utfordringsområder. Innenfor videregående opplæring, 
studiespesialisering, er det høy gjennomføringsprosent, mens tallene for gjennomføring ved 
yrkesfaglig opplæring er lave. Generelt ser vi at Kristiansund har et lavere utdanningsnivå enn 
landsgjennomsnittet, men flere tar høyere utdanning nå enn tidligere.  

Kommunen har en høyere andel barn som bor i husholdninger med lav inntekt, sammenlignet med 
fylket og landet for øvrig. Inntekt og økonomi har innvirkning på barn og unges helse og velferd. 
Sosial ulikhet er utfordringer for kommunene, dette ser vi igjen både regionalt og nasjonalt.   

Ungdata undersøkelsen som kommunen gjennomførte både i 2014 og 2017 viser en økning av 
psykiske problemer og lidelser blant våre unge, spesielt hos unge jenter. Satsing på godt læringsmiljø, 
inkludering, møteplasser, tverrfaglig samarbeid og forebyggende tiltak vil være avgjørende faktorer 
for god psykisk helse. 

Kristiansund har et mangfold av aktivitetstilbud og har de siste årene utviklet flere trygge 
møteplasser, der både lek og aktivitet, kultur- og naturopplevelser gir gode samfunn å leve i. Vi som 
andre kommuner på Nordmøre får flere eldre og eldre som lever lengre. Frivillighetsarbeid, bruk av 
velferdsteknologi og nye digitale løsninger vil være sentralt i denne utviklingen.  
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Hvert 4. år revideres en «oversikt over folkehelsa» for kommunen. Dette arbeidet er i gang og brukes 
som beslutningsgrunnlag for alt planarbeid. Folkehelseperspektivet skal inn som et gjennomgående 
tema i alt planverk.  

 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

Kristiansund kommune har et stort fokus på beredskap. Vi ser det som viktig at innbyggerne får hjelp 
når trengs og at det finnes planer dersom noe skulle skje. Selv om vi lever i et trygt og stabilt 
samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, 
sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er eksempler på det.   

 

Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner – som strøm, 
mobilnett, internett, transport, vann og avløp. Derfor så valgte Kristiansund kommune å delta i den 
nasjonale opplysnings kampanjen i regi av DSB om egenberedskap i 2019 og vi skal selvfølgelig delta i 
2020. Tidligere risiko –og sårbarhetsanalyser og øvelser har avdekket flere forbedringspunkter, blant 
annet når det gjelder ekstremvær, smittevern planer og planer for helseberedskap. Kristiansund 
kommune skal til enhver tid fylle beredskapskravene som er beskrevet i lov og forskrift om 
kommunal beredskapsplikt.  

 
Økonomisk handlingsrom 

Kristiansund kommune og regionen trenger økonomisk bærekraft. Mange kommuner sliter med 
merkostnader, som følge av mindre politisk handlingsrom lokalt, herunder nye (bemannings-) 
standarder for tjenestene, redusert ramme/mulighet for eiendomsskatt, samt statens nedtrekk på 1-
1,5 % på kommunenes inntektsramme. Framtidsutsiktenes til norsk økonomi inneholder dårligere 
rammebetingelser for vekst, både nasjonalt og lokalt. Dette gir begrenset bære- og endringsevne i en 
periode der folketallsframskrivningene tilsier at en del av kommunens pengebruk må vris fra 
oppvekst til eldreomsorg.  

Vi har gjort oss kjent nasjonalt og internasjonalt gjennom digitalisering. Vi har vært i finalen i EISA 
2019, som er en europeisk innovasjonskonkurranse. Dette er med å bidra til økt omdømme og større 
attraktivitet. 

 

Regionansvar og et samlet Nordmøre 

Nordmøre trenger Kristiansund som regional motor. Byen må være et senter med gode offentlige og 
kommersielle tjenester til omlandet. En god byutvikling gir et godt omland. Det er behov for en 
helhetlig revitalisert strategi for å utløse potensialet i kommunene på Nordmøre og øke 
effektiviteten gjennom forpliktende samarbeid. Arbeidet med revidering av strategidokument 2020-
2023 for Orkidé/Nordmøre regionråd er i gang og forventes ferdig i løpet av våren 2020.   

Større mobilitet i arbeidsmarkedet og næringslivet betinger miljøvennlig og trygg infrastruktur i, og 
gjennom, kommunene på Nordmøre. Forpliktende satsning på samferdsel er derfor 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 



19 

samarbeid kan knytte regionen tettere sammen. Dette betinger samarbeidsvilje, god ledelse og 
raushet. “Byen som regional motor” (BRM-prosjektet) er et godt eksempel på godt samarbeid som 
har løftet kvaliteten i mange byrom.    

Distriktsmedisinsk senter i Kristiansund - DMS 

Det skal etableres et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. DMS vil inneholde tjenester fra 
primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Det planlegges også helsetjenester fra private 
aktører samt forskning og innovasjon i DMS. Det blir derfor avgjørende at kommuner og helseforetak 
står sammen i det videre arbeidet mot realisering av et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. En 
realisering av DMS i Kristiansund vil bidra til et kvalitativt godt helsetilbud til innbyggerne på 
Nordmøre. Videre vil et DMS i Kristiansund ha ringvirkninger utover helsetilbudet til befolkningen og 
det er nærliggende å tenke seg dette i form av økt rekruttering til helsetjenestene, men også 
innenfor andre tjenester og næring. Samlet sett vil DMS i Kristiansund styrke nordmørsregionen som 
helhet.  

4.3 Planbehov i perioden 2020- 2023 
Gjennom planstrategiens beskrivelser av plansystem, utfordringer og utviklingstrekk, gis bystyret 
mulighet til å prioritere hvilke planer som er nødvendig for en ønsket utvikling av kommunen.  

Det er et ønske at planleggingen ikke skal være for omfattende, og at det legges opp til en forenkling 
av planprosesser. Det er utarbeidet en planprosedyre slik at vi får en felles forståelse av det 
kommunale plansystem og planprosesser, samt felles begrepsbruk av ulike trinn i prosessen. 
Prosessen skal sikre god samhandling for å gjennomføre politiske mål og prioriterte tiltak jf. vedlegg 
planprosedyre.   

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kristiansund kommune vedtok 7. november 2017 kommuneplan for Kristiansund, samfunnsdel 2018 
– 2030.  Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument med mål, 
retning og strategier for kommunens utvikling fremover. Satsingsområdene og målene i 
samfunnsdelen skal legges til grunn som overordnede politiske prioriteringer. Selv om kommunen 
har en forholdsvis ny samfunnsdel, vil det være behov for en revidering.

 Kommuneplanens arealdel 

Planstrategi for forrige periode pekte på behovet for å revidere kommuneplanens arealdel. Dette 
arbeidet ble startet opp i 2019. Å fullføre arbeidet vil fortsatt være en prioritert planoppgave i denne 
perioden. Dette er en fullstendig revidering, og et stort og omfattende arbeid. Videre er det ønskelig 
å revidere kommuneplanens arealdel i hver kommunestyreperiode, for å lettere kunne ta opp i seg 
endrede samfunnsbehov og utfordringer. Ferdigstilles i løpet av 2021. 



Planbehov i perioden 2020 – 2023 

Planarbeid i perioden 
Sist vedtatt 2020 2021 2022 2023 

Kommuneplan 
Kommuneplanens 
samfunnsdel 2018 -2030 

2017 

Kommuneplanens arealdel 2011 
Kommunedelplaner 
Kommunedelplan for 
Kristiansund sentrum 

1994 

Helhetlig plan for pleie og 
omsorg 2020 - 2030 

Ny 

Kommunedelplan for kultur 
2021-2030 

Ny 

Temaplaner 
Oppvekstplan 2019-2027 2018 
Språkspor 2016 
Overordna beredskapsplan 2012 
Alkoholpolitisk 
bevillingsplan 2016 - 2020 

2016 

Hovedplan for avløp og 
vannmiljø 2012-2021 

2012 

Hovedplan for 
vannforsyning 2010-2020 

2010 

Landbruksplan Ny 
Arbeidsgiverstrategi 2016-
2022 

2017 

Strategisk kompetanseplan 
2016-2020 

2016 

Bibliotekplan Ny 
Kommunedelplan for fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2011 - 
2018 

2010 

Kulturminneplan 2021-2027 Ny 
Kulturskoleplan Ny 
Kunstplan Ny 
Plan for å bedre 
levekårsutfordringer* 

Ny 

Plan for forebyggende 
barnevern* 

Ny 

Skogbruksplan* Ny 
Kraftsystemplan for 
regionen* 

Ny 

Plan for strandlinjen* Ny 
 Handlingsprogram 
(samfunnsdelens 
handlingsdel, økonomi-
plan og årsbudsjett) 

Vedtas årlig 

*I bystyret 05.03.2020 (sak 11/20) ble disse planer vedtatt tatt inn med presisering om at 
foreslåtte planer og initiativ kan ivaretas via andre planer og initiativ. Flere planer inngår i 
kommunens plansystem og planoversikt med kommentarer ligger som vedlegg. 

I tabellen nedenfor framgår rådmannens forslag til planbehov og prioritering av planarbeid 
frem mot 2023.

20
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Kapittel 5: Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
5.1  Formålet med planarbeidet 
I forslag til planstrategi for Kristiansund kommune 2020 – 2023 kapittel 4.3 vises det til at det skal 
gjennomføres en revidering av samfunnsdelen. Plansamarbeidet på Nordmøre, i regi av Nordmøre 
regionråd Orkidé, har vært sentral i arbeidet med å styrke kompetansemiljøet innen planleggingen 
på tvers av kommunene. Plansamarbeidet skal føre til en samlet planprosess for planstrategien og en 
behovstilpasset revisjon av samfunnsdelen. I kapittel 1-3 beskrives utfordringsbildet for Nordmøre og 
den kommunespesifikke delen fra kapittel 4.  

Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og 
arealdel (Plan- og bygningslovens §11-1). Samfunnsdelen trekker opp visjon og 
satsingsområder/hovedmål for kommunen som samfunn og organisasjon. Arealdelen omfatter hele 
kommunen og skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.  

Kommunene har en viss fleksibilitet når det gjelder revisjon av kommuneplanen. Selv om 
planstrategien og planprogrammet slås sammen må kommunen følge prosessreglene for 
planprogrammet jfr. pbl. § 4-1. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning og behovet for utredninger. Det 
skal gis anledning til å komme med innspill til planprogrammet, derfor skal forslag til planprogram 
sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker.   

En revidert og oppdatert samfunnsdel skal fungere som overordnet politisk og administrativt 
styringsverktøy både på lang og kort sikt. Målet er at planarbeidet skal bidra til tydelighet og 
forutsigbarhet. Nye politikere skal også kunne være med å legge satsingsområdene til grunn for 
økonomiplanarbeidet i valgperioden.  

Kommuneplanens samfunnsdel danner grunnlaget for hvordan vi skal løse vårt samfunnsoppdrag. 
Den viser en retning for Kristiansund inn i vår nære fremtid og danner utgangspunktet for hvordan vi 
skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.  Det er de til enhver tid 
gjeldene nasjonale og regionale planer som legges til grunn for kommunal planlegging. 

5.2 Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.  12 lokale bærekraftsmål med 
tilhørende overordnede målformuleringer ligger til grunn for vår samlede innsats.  4 «byer» 
illustrerer vår visjon og framtidens Kristiansund.  Kommunens visjon, grunnverdier og leveregler 
utgjør kommunens verdigrunnlag.  

I tråd med nye utfordringer og utviklingstrekk i samfunnet som er i endring, vil det i arbeidet med en 
revidering av kommuneplanens samfunnsdel foreslås følgende: 

• Gjennomgang og konkretisering av satsingsområder med hovedmål og strategier som 
samfunn og organisasjon.  

• Tekstlig redigering av nåsituasjonen og utfordringsbildet. 

 

5.3 Planprosessen med frister og deltakere 
Hensikten med å slå sammen planstrategi og planprogram er å få til effektiv saksbehandling. Dette vil 
sammen med en revidering av samfunnsplanen gjøre samfunnsplanen raskere til et oppdatert og et 
godt politisk styringsverktøy for folkevalgte. 
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Arbeidet med planstrategi og planprogram er prosjektbasert hvor planarbeidet ledes av rådmannens 
ledergruppe, med sekretariat i samfunnsutviklingsenheten. I arbeidet med gjennomføringen av 
planprosessen vil vi ha en tilpasset organisering i forhold til vår administrative kapasitet i kommunen. 
Flere ansatte i administrasjonen vil bidra innenfor spesifikke områder som for eksempel 
virksomhetsstyring, plan og byggesak, miljø, folkehelse og levekår, næring, skole og pleie og omsorg. 
Plansamarbeid på Nordmøre med sine ressurser vil være en god bidragsyter under hele arbeidet. 
Revidering av kommuneplanens samfunnsdel behandles og forankres i formannskapet, og skal vedtas 
av bystyret.  

 

Fremdriftsplan 

Det tas sikte på sluttbehandling av revidering av samfunnsplanen høsten 2020. Fremdriftsplanen som 
er vist her, forutsetter at planprosessen går som skissert. 

Aktivitet Tidsperiode 
Utarbeide forslag planstrategi med planprogram samfunnsdelen Nov. 2019 – febr. 2020 
Felles folkevalgtdag for plansamarbeid på Nordmøre 21. januar 2020 
Orientering bystyret sak planstrategi og planprogram 
samfunnsdel 

4. februar 2020 

Politisk sak forslag planstrategi og planprogram med vedtak 
offentlig ettersyn/høring  

Febr.– mars 2020 

Høringsperiode 6 uker  Mars- mai 2020 
Bearbeiding av høringsinnspill og merknader planstrategi og 
planprogram  

Mai – juni 2020 

Legge frem vedtak planstrategi med planprogram rev. 
samfunnsdel 

Juni 2020 

Gjennomføre planprosess kommuneplanens samfunnsdel med 
medvirkning 

Juni – sept. 2020 

Revidering kommuneplanens samfunnsdel gjennomført September 2020 
Vedtak om offentlig ettersyn og høring kommuneplanens 
samfunnsdel 

Sept. -okt. 2020 

Høringsuttalelser legges inn og politisk behandles Oktober 2020 
Revidert kommuneplanens samfunnsdel   2020 - 2032 vedtas Okt. - nov. 2020 
Satsingsområder og tiltak (oppfølging) inn i økonomiplanen Høsten 2020 

 

 

5.4  Medvirkning 
Det skal i planforslag legges til rette for medvirkning. I plan- og bygningsloven §5-1 forstås 
medvirkning som befolkningens rett til å være med å planlegge sin fremtid, samtidig som den er 
fleksibel og legger opp til medvirkning tilpasset ulike plantyper og planprosesser.  

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030 hadde en omfattende 
medvirkningsprosess med workshop og dialogmøter, offentlig møte og informasjon ute på 
kommunens nettside og facebook.  Det legges ikke opp til en så omfattende medvirkningsprosess 
ved denne revidering.  

Tilstrekkeligheten i forhold til medvirkning er vurdert, og det legges dermed opp til gjennomgang og 
konkretisering av satsingsområder med hovedmål og strategier i de allerede etablerte politiske utvalg 
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kommunen har.  For å oppnå en bred forankring er deltakelse og involvering av politikere underveis i 
planprosessen viktig. Man ser for seg at hovedutvalgene, ungdomsrådet, eldrerådet, råd for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, barn og unges representant, formannskapet og bystyret blir 
sentrale medvirkningsdeltakere. Kommunens egne fagavdelinger vil også være viktige 
samspillsaktører i planprosessen. Informasjonskanaler som kommunens nettside og facebookside vil 
bli brukt under planprosessen. Det vil også være annonsering i lokalaviser. Plan og bygningslovens 
bestemmelser om høring og offentlig ettersyn vil bli fulgt. 

 

5.5  Behov for utredninger 
Kommunen tar ikke sikte på å gjøre større utredninger knyttet til dette planarbeidet. 
Utredningsbehovet er langt på vei oppdekt i eksisterende dokumenter som fylkeskommunens 
kunnskapsgrunnlag «Utfordringer og moglegheiter for Møre og Romsdal mot 2030», 
Fylkesstatistikken 2019 og kommunestatistikken 2019. Folkehelseprofilen 2019 for Kristiansund og 
det pågående arbeidet med «Oversikt over helsetilstanden i Kristiansund kommune» er også 
dekkende. Ellers vil utredninger innenfor de ulike tematiske planene som skal utarbeides i hht. 
planstrategien være beslutningsrelevante.  

Det vil være viktig å kunne ha et tydelig og avgrenset planprogram som de delaktige kan forholde seg 
til og slik at vi kan gjennomføre revisjon innenfor rimelig tids- og ressursbruk. Hensikten med 
planarbeidet er å skaffe strategisk oversikt og tydeligere prioriteringer som igjen skal være førende 
for kommende plan- og utviklingsarbeid.  

 

 

 

  



24 
 

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/ 

 

Planoversikt Kristiansund kommune 

 

Planprosedyre kommunalt plansystem og planleggingsprosesser 

 

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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