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Handlingsplan for 2022 - 2025 - Høringsutkast 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 

  
Tvedestrand kommunestyre vedtar å legge ut vedlagte høringsutkast datert juni 2021 

til Handlingsplan for 2022-2025 til offentlig høring i 30 dager, jfr. plan- og 
bygningslovens § 11-4.  

 
Handlingsplanen tas opp til endelig behandling i kommunestyrets september- eller 
oktobermøte, etter at den har vært drøftet i budsjettseminar med utvidet 

formannskap, kommunedirektørens ledergruppe og utvalg for tillitsvalgte i 
begynnelsen av september 2021. 

 
Vedlegg 
Kommuneplanens Handlingsplan 2022- 2025 - Høringsutkast juni 2021 

kommunedirektøren 
 

Bakgrunn for saken (fakta) 
Kommunestyret har tidligere besluttet gjennom planstrategien at det skal utarbeides 
et selvstendig plandokument; Handlingsplan for 4 år med utgangspunkt i vedtatt 

kommuneplan, samfunnsdel 2018-2030.  
 

Handlingsplanen skal angi hvordan hovedutfordringene skal følges opp gjennom 
fortsatt satsning på «Utviklingsalternativet», men tilpasset nye og strammere 
økonomiske rammevilkår for kommunen. 

 
Handlingsplanen skal avklare hvilke strategi og satsningsområder som skal legges til 

grunn for budsjett og økonomiplan for perioden 2022-2025. Den skal samtidig 
fastsette hvilke finansielle nøkkeltall og størrelsen på de, som skal legges til grunn for 

kommunens handlingsregler på det økonomiske området. 
 
Problemstilling 

Kan vedlagte høringsutkast datert juni 2021 til Handlingsplan for 2022-2025 legges ut 
på offentlig høring?  

 
Faglige merknader/historikk  
 

Tidligere vedtak  
Vedtatt Handlingsplan for 2021-2024. 
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Gjeldende regelverk på området  

Plan- og bygningsloven og kommuneloven.  
 
Overordnede plandokumenter/retningslinjer  

Vedtatt Kommuneplan, samfunnsdelen, 2018-2030. 
  

Økonomi/gjeldende budsjettforutsetninger  
Vedtatt budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024, samt regnskap for 2020 og 
1. tertialrapport for 2021, samt kommuneproposisjonen for 2022.  

 
Folkehelse  

Høringsutkastet viser til flere satsningsområder som vi ha betydning for utvikling av 
folkehelsen for innbyggerne i kommunen.  

 
Alternative løsninger og konsekvenser  
Det vises til forslag til høringsutkast til Handlingsplan for 2022-2025. Det er lagt opp 

til at endelig behandling av handlingsplanen for 2022-2025 skjer enten i september- 
eller oktobermøtet i kommunestyret. Dette avklares nærmere av ordføreren.  

 
Konklusjon  
Kommunedirektøren anbefaler å legge ut vedlagte høringsutkast datert juni 2021 ut 

på offentlig høring. 
 

 
Tvedestrand, 10.06.2021 
 

Kommunedirektøren 


