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Handlingsprogram 2017-2020
Kommunestyret 15.09.2016:
KS- 044/16 Vedtak:
Mål og strategier for handlingsprogrammet for 2017-2020 vedtas som fremlagt i vedlagte
dokument, med følgende endringer:
- Nytt punkt på kommunale tjenester til strategien «satse på helsefremmende og fysisk
aktivitet for barn, unge og deres familier»:
«Videreutvikle Frilsjøen som rekreasjonsområde i samarbeid med Ungdomsrådet og private
aktører»
- Endret ordlyd under organisasjon og personal til strategien «legge til rette for egne
lærlinger» til:
«Øke fra 4-6 lærlinger med vekt på områder med spesielle kompetanseutfordringer»
- Nytt punkt under kommunale tjenester til strategien «skape mestringsarenaer for alle,
både i barnehage, grunnskole, videregående skole og på fritida»:
«Fokus på tidlig innsats i skolen slik at elevene får god støtte i småtrinnet til å mestre
grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og matematikk».
- Nytt punkt under samfunn,næring til strategien «arbeide for en god nok infrastruktur, med
særlig fokus på samferdsel og framtidsrettet,elektronisk kommunikasjon»
«gå i dialog med regionale og statlige myndigheter for å forbedre standard på veier,
mobilnett, bredbånd m.m»
Økonomiplan for samme periode vedtas desember 2016. Kommunestyret ber rådmannen
utrede tidsavgrensa fritak for eiendomsskatt for nye boliger. Kommunestyret ber
budsjettnemnda vurdere opprettelse av et infrastrukturfond ved behandling av økonomiplan
2017-2020.

Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet:
Nytt punkt under kommunale tjenester til strategien «skape mestringsarenaer for alle, både
i barnehage, grunnskole, videregående skole og på fritida»:
«Fokus på tidlig innsats i skolen slik at elevene får god støtte i småtrinnet til å mestre
grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og matematikk»
Omforent felles forslag fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet:
Tillegg til innstillinga:
Kommunestyret ber rådmannen utrede tidsavgrensa fritak for eiendomsskatt for nye
boliger. Kommunestyret ber budsjettnemnda vurdere opprettelse av et infrastrukturfond
ved behandling av økonomiplan 2017-2020.
Nytt punkt under samfunn, næring til strategien «arbeide for en god nok infrastruktur, med
særlig fokus på samferdsel og framtidsrettet, elektronisk kommunikasjon»
«gå i dialog med regionale og statlige myndigheter for å forbedre standard på veier,
mobilnett, bredbånd m.m»
Votering:
Først ble tilleggsforslagene tatt opp til votering.
Ved votering ble begge tileggsforslag enstemmig vedtatt.
Deretter ble handlingsprogrammet med endringsforslag enstemmig vedtatt.

Formannskapet 06.09.2016:
FS- 060/16 Vedtak:
Formannskapets forslag til vedtak:
Mål og strategier for handlingsprogrammet for 2017-2020 vedtas som fremlagt i vedlagte
dokument, med følgende endringer:
Nytt punkt på kommunale tjenester til strategien «satse på helsefremmende og fysisk
aktivitet for barn, unge og deres familier»:
«Videreutvikle Frilsjøen som rekreasjonsområde i samarbeid med Ungdomsrådet og private
aktører»
Endre ordlyd under organisasjon og personal til strategien «legge til rette for egne lærlinger»
til:
«Øke fra 4-6 lærlinger med vekt på områder med spesielle kompetanseutfordringer»
Økonomiplan for samme periode vedtas desember 2016.

Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet:
Side 12 - under "satse på helsefremmende og fysisk aktivitet for barn, unge og deres
familier."
Nytt punkt: Videreutvikle Frilsjøen som rekreasjonsområde i samarbeid med Ungdomsrådet
og private aktører.
Side 20 - under " legge til rette for egne lærlinger." Endret ordlyd - Øke fra 4 - 6 lærlinger
med vekt på områder med spesielle kompetanseutfordringer.
Votering:
Først ble endringsforslaget enstemmig vedtatt.
Deretter ble rådmannens forslag til vedtak med Arbeiderpartiets endringsforslag enstemmig
vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:
Mål og strategier for handlingsprogrammet for 2017-2020 vedtas som fremlagt i vedlagte
dokument. Økonomiplan for samme periode vedtas desember 2016

Vedlegg i saken:
2016-09 01 kl 1230 handlingsprogram_2017-2020 - til formannskapet
150816 kl 1100 utfordringsdokument 2017-2020 for rullering.docx
Saksopplysninger:
Plansystemet i Meldal kommune har integrerte handlingsprogram og økonomiplaner, hvor
handlingsprogrammet angir mål og strategier, mens økonomiplan anviser økonomiske
handlingsrom og konsekvenser i form av tiltak. For perioden 2017-2020, er det lagt opp til å
dele behandling av handlingsprogrammet, slik at en først legger føringene for mål og
strategier, mens en senere vil vedta økonomiplandelen. Aktuelle sak er knyttet til vedtak av
mål og strategier, mens økonomi og tiltak vil komme til behandling rett før jul
(kommunestyret 15.12).
Den politiske behandlingsprosessen startet med budsjettkonferanse i juni, hvor en hadde
fokus på de utfordringene en står framfor i årene som kommer. Hovedtrekkene her er
samlet i vedlagte «mulighetsdokument». Parallelt med dette har en fattet formelle vedtak
knyttet til resultat og erfaringer/status fra foregående år, gjennom stadfesting av regnskap,
årsberetning og årsmelding. I sum skal dette danne en solid basis for den videre prosessen.
Handlingsprogrammet har også vært til drøfting i hovedutvalgene, i forkant av denne
behandlingen.
Kommunestyret har nylig vedtatt en planstrategi for inneværende periode, også denne
inngår i helhetsforståelsen i saken.
Det er lagt opp til at dokumentet skal følge malen for gjeldende handlingsprogram, som
igjen er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel, og som videreføres i
rapporteringssystemet gjennom halvårsrapporter og årsmelding. Det er ikke lagt opp til
omfattende endringer i forhold til gjeldende handlingsprogram, men enkelte presiseringer
og oppdateringer er innarbeidet.
Kommunestyret har vedtatt sammenslåing med 3 nabokommuner. Arbeid med dette vil
prege kommende fireårsperiode, og antas å sette mer og mer preg på plandokumentene
utover i perioden. Videre er arbeidet knyttet til «nytt helsetun» en betydelig prosess
framover, med forankring i økonomi- og handlingsplan 2016-2019.
Saksbehandlers vurdering:
Helhetsforståelse og forankring er viktig i planprosesser, og saksbehandler mener at dette er
søkt ivaretatt. Samtidig må en høste erfaringer og gjøre tilpassinger/endringer der dette er
nødvendig, både i prosess og innhold.
Økonomi:
De økonomiske delene av handlingsprogram med økonomiplan er ikke til behandling i denne
omgang.
Konsekvenser for folkehelse og miljø:
Dersom en realiserer alle mål i handlingsprogrammet, antas dette ha positive effekter både
for folkehelse og miljø. Selve planarbeidet antas ikke ha effekter i så henseende.

