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Bakgrunn 
Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel bygger på kommunal planstrategi vedtatt av 
kommunestyret 23.11.17. Av denne framgår at det skal foretas en revisjon av gjeldende 
samfunnsdel i løpet av 2018.  
 
Gjeldende samfunnsdel ble utarbeidet i 2015, i en tidlig fase av arbeidet med vurdering av 
ulike alternativer for kommunesammenslåing. Planarbeidet den gangen dreide seg derfor i 
stor grad om å skaffe beslutningsgrunnlag for lokale prosesser og vedtak knyttet til 
kommunereformen.  
 
Siden kommuneplanens samfunnsdel sist ble revidert, er det i to omganger gjort vedtak om 
å bestå som egen kommune (kommunestyret 22.6.2016 og 14.12.16). Kommunestyret har 
også gjentatt sitt ønske om å gå inn i det sammenslåtte trøndelagsfylket og sendt søknad om 
det. På grunnlag av en enstemmig komitemerknad i Stortinget våren 2017 og seinere brev 
fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger Rindal kommune til grunn at 
Stortinget kommer til å vedta overføring av Rindal til Trøndelag seinest fra 1.1.2020. 
 
Det arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel som nå settes i gang, bygger på dette 
grunnlaget. Dermed blir det nå sentralt å vurdere mål og strategier for hvordan 
Rindalssamfunnet (bygda) funksjonelt skal bli en del av det nye Trøndelagsfylket, og hvordan 
Rindal kommune skal finne sin rolle som sjølstendig kommune i Trøndelag.  
 
 

1. Formål med planarbeidet 

Kommuneplanens samfunnsdel skal definere overordna grep for bygda og 
kommuneorganisasjonen med tanke på befolkningsutvikling, næringsutvikling og 
tjenesteproduksjon – i en nært forestående situasjon der Rindal er en egen kommune i 
Trøndelag.  
 
Planarbeidet vil også vurdere hvilke tiltak Rindal kommune skal sette i verk for å bli best 
mulig integrert i Trøndelagsfylket.  
 
Her inngår det å arbeide for gode lokale tilbud innen fylkeskommunale tjenester som 
videregående skole med tilhørende skyssordninger, tannhelse, kollektivtransport, 
fylkesveger og regionalt utviklingsarbeid. 
 
Videre må kommunen sørge for å tilpasse sine interkommunale samarbeid på mange 
tjenesteområder til en situasjon med tilhørighet til Trøndelag. Noen ordninger kan trolig 
fortsette som i dag med kommuner i Møre og Romsdal, mens det for andre vil være naturlig 
å etablere nye ordninger i Trøndelag. 
 
Det kan vise seg å være utfordrende at de nærmeste nabokommunene i Trøndelag akkurat 
nå bruker nesten alle sine krefter på å gå sammen i nye Orkland kommune. Det vil være 
avgjørende for Rindal å etablere gode relasjoner til Orkland. 
 
I kommunens strategiske næringsplan, vedtatt i 2017, framgår det at Rindal kommune 
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ønsker å framstå som en næringsvennlig og offensiv kommune som arbeider langsiktig for 
økt sysselsetting og bosetting. Gode planverk, god veiledning, aktive gründere og godt 
samspill mellom aktørene er avgjørende faktorer for å lykkes med dette.  
 
Næringsplanen er det viktigste og mest oppdaterte grunnlaget for omtale av 
næringsarbeidet i den nye samfunnsdelen som skal utarbeides nå. 
 
 

2. Behov for utredninger 

Folk 
Det er behov for å justere situasjonsbeskrivelse/grunnlagsstatistikk i gjeldende samfunnsdel 
(vedtatt 2015). Dette gjelder folketallsutvikling, alders- og kjønnsfordeling, tall for tilflytting 
og fraflytting, herunder mottak av flyktninger. Kunnskap om folkehelse vil bli presentert, jf. 
ny folkehelselov.  
 
Næring 
Oppdatering av statistikk om næringsutvikling og annen tilrettelegging. Harmonisering med 
lokal næringsplan vedtatt 2017. Lokalt og regionalt arbeidsmarked. Samenes behov i 
forbindelse med reindriftsnæringa vil bli omtalt. 
 
Fylkesstatistikk for Møre og Romsdal 2017, samt statistikkbanken (SSB) vil utgjøre statistisk 
kunnskapsgrunnlag for temaene folk og næring. Omfanget av disse to delene skal ikke være 
større enn i gjeldende plan, gjerne heller noe mindre.  
 
Rindal i Trøndelag 
Å skifte fylke er trolig mer prosess enn utredning. Det gjelder å skape felles forståelse lokalt 
for utfordringer og mulige strategier. Videre må Rindal både bevare og etablere nye gode 
relasjoner til både fylket en forlater og fylket en kommer til. 
 
Det er viktig å avdekke på en systematisk måte tidlig i prosessen hvilke formelle endringer 
som må gjennomføres. Dette gjelder både lokalt i Rindal, opp mot de to fylkeskommunene, 
mot fylkesmennene og mot mange andre offentlige organer. 
 
En må regne med at det kan ta noe tid å bli fullverdige trøndere. De uformelle prosessene, 
det å bli kjent med alle de nye menneskene, vil kanskje vise seg å være vel så krevende som 
formelle tilpasninger. I en overgangsperiode vil det være nødvendig å vinne innpass i 
Trøndelag samtidig som en bevarer de nåværende kontaktene i Møre og Romsdal. Dette kan 
vise seg å bli ganske arbeidskrevende. 
 
I tillegg til endringer i offentlig forvaltning og tjenestetilbud kommer etter hvert utallige 
tilpasninger i alt slags organisasjonsliv. Det første er trolig nominasjon til fylkestingsvalget i 
2019. Det må avklares hvilken rolle kommunen kan forventes å spille for å støtte opp under 
overgangen til Trøndelag også for det sivile samfunnet. 
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3. Planprosess: framdriftsplan med deltakere og opplegg for medvirkning 

 
Med tanke på å sikre både politisk og administrativ forankring for prosessen, foreslås det at 
det settes sammen ei arbeidsgruppe for planarbeidet bestående både av representanter fra 
politisk og administrativt nivå.   
 
Ved behandling av handlingsprogrammet for 2018-21 bad driftsstyret om at det etableres et 

tverrpolitisk forum som legger strategier for hvordan Rindal kommune kan stå som egen 

kommune. 

Formannskapet har seinere foreslått å ta dette inn i handlingsprogrammet med følgende 

tekst: «Revidere kommuneplanens samfunnsdel i 2018 med særskilt vekt på å legge 

strategier for vellykka overflytting til Trøndelag fylke, interkommunalt samarbeid og hvordan 

Rindal kommune kan bestå som egen kommune. Etablere et tverrpolitisk forum som deltar i 

dette arbeidet.») 

 
Til arbeidsgruppa foreslås følgende medlemmer: 
 
Fra formannskapet 
Ola T. Heggem (ordfører) 
Magnar Dalsegg (varaordfører) 
Line Flåtten 
Åge Jonli 
Kirsti Barbo Landsem 
 
I tillegg foreslås det at en representant fra Kristelig folkeparti inngår i gruppa, da partiet ikke 
er representert i formannskapet.  
 
Fra administrasjonen 
Birgit Reisch (rådmann) 
Bjarne Nordlund (assisterende rådmann) 
Sivert Dombu (plan- og utviklingssjef) 
Gunhild Strupstad (personalsjef) 
 
Plankontoret er sekretær for arbeidsgruppa.  
 
Medvirkning i slike planprosesser har ofte vært løst ved hjelp av åpne folkemøter. Det er 
erfaring for at en på den måten ikke når lenger ut enn til en ganske fast krets av folk som 
gjerne deltar på slike møter. Denne gangen kan det derfor være grunn til å oppsøke folk på 
arenaer der de er til stede likevel, i organisasjoner, på arbeidsplasser og på internett. 
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Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil foregå i to faser med følgende framdrift:  

Fase 1:  

Utarbeidelse/fastsetting av planprogram 

Ansvarlig Når 

Utarbeidelse av saksfremlegg: oppstartvedtak og 

forslag planprogram  

Plankontoret/ 

rådmann 

november/ 

desember 2017 

Politisk behandling 

 

Kommunestyret 13. desember 2017 

Forslag planprogram sendes ut til høring og off. 

ettersyn  

Plankontoret/ 

rådmann 

18. desember 2017  

Høringsfrist   5. februar 2018 

Gjennomgang merknader - forberedelse til politisk 

vedtak 

Plankontoret/ 

rådmann 

februar 2018 

Fastsetting av planprogrammet, workshop Kommunestyret 7. mars 2018 

Fase 2:   

Utarbeidelse/vedtak kommuneplanens samfunnsdel  

 
 

Utarbeidelse av grunnlagsmateriale Plankontoret mars 2018 

Foreløpig gjennomgang/ politiske innspill  Arbeidsgruppa 21. mars 2018 

Folkemøte og møter med ungdomsråd, andre 

organisasjoner og noen arbeidsplasser 

Hovedtema: Rindal i Trøndelag 

Plankontoret/ 

rådmann 

april 2018 

Bearbeiding av planmaterialet Plankontoret/ 

rådmann/ 

arbeidsgruppa 

mai 2018 

Politisk behandling Formannskap 

Kommunestyret 

13. juni 2018 

20. juni 2018 

Forslag til samfunnsdel sendes ut til høring og off. 

ettersyn, med aktiv bruk av internett  

Plankontoret/ 

rådmann 

25. juni 2018 

Høringsfrist   25. august 2018 

Behandling av merknader  Plankontoret/ 

rådmann/ 

arbeidsgruppa 

september 2018 

Vedtak samfunnsdelen  Formannskapet

Kommunestyret 

25. sept 2018 

17. oktober 2018 
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