
Planoversikt og vurdering av planbehov – Smøla kommune 

Reguleringsplaner i Smøla kommune er ikke tatt med i denne oversikten.  

Plandokument Siste versjon Ansvarlig enhet Evaluering og tilrådning 

Overordnet ROS    

Helhetlig ROS analyse. 2014 Rådmann Behov for revisjon tidlig i perioden  

Kommuneplan    

Arealdel 2008 

KS-sak 33/08 

Rådmann 

Bygg og forvaltning 

Rullering av plana under arbeid med forventet 

ferdigstillelse i 2020. 

Samfunnsdel 2007 

KS-sak 08/07 

Rådmann Behov for rullering tidlig i perioden. 

Kommunedelplaner    

Omsorgsplan 2012 

KS-sak 1/12 

Helse og omsorg 

NAV 

Rådmann 

Ved rullering av omsorgsplan må andre delplaner 

som rehabiliteringsplan og psykiatriplan sees i 

sammenheng. 

Behov for rullering i perioden. 

Boligsosial 

handlingsplan 2011-

2014. 

2011  

KS-sak 35/11 

NAV 

Rådmann 

Ikke behov for rullering i perioden. 

Strategisk Næringsplan  

2011-2023. 

2011 

KS-sak 34/11 

Smøla Nærings og 

kultursenter KF. 

Behov for rullering i perioden. 

Bør rulleres etter vedtatt ny kommuneplan 

samfunnsdel.  

Plan for idrett og fysisk 

aktivitet. 

2015  

sak 24/15 

Smøla nærings og 

kultursenter KF 

Behov for rullering i perioden. 

Kommune-delplan for 

vindkraft 

2001 

KS- sak 12/01 

Rådmann Ikke behov for rullering pr i dag. 

Temaplaner    

Overordnet 

beredskapsplan 

 

2014 Rådmann Kommunens beredskapsplan skal til enhver tid være 

oppdatert, og som et minimum revideres en gang 

pr. år. § 6 forskrift om kommunal beredskapsplikt. 



Behov for rullering tidlig i perioden. 

Energi- og klimaplan 2010 

KS- sak 2/10 

Rådmann Behov for rullering i perioden. 

Vurdere interkommunalt samarbeid på området. 

Trafikksikkerhets-plan 

2010-2015 

2010 

KS-sak 61/10 

Rådmann Behov for rullering i perioden. 

 

Lønnspolitisk plan 2014 Rådmann Behov for rullering i perioden. 

Kompetanseplan for 

Smøla kommune. 

 

Ingen Rådmann 

Alle enheter 

Planen kan omfatte hele organisasjonen eller deler 

av den.  

Bør utarbeides, men ikke prioritert i valgperioden. 

Arkivplan. Ingen Publikumssenter 

Rådmann 

Må utarbeides og bør ferdigstilles tidlig i perioden. 

Ruspolitisk  

handlingsplan 2014-

2020. 

2014 

KS-sak 56/14 

NAV 

Rådmann 

Revisjon av mindre del av plana under arbeid, 

vedtas i 2020. Gjelde kun tilpasning til nytt lovverk. 

Behov for rullering i perioden. 

Pandemiplan 2009 

K-sak 44/09 

Helse og omsorg 

Rådmann 

 

Behov for rullering tidlig i perioden 

Plan for masse-

vaksinasjon 

2009 

K-sak 44/09 

Helse og omsorg 

Rådmann 

Behov for rullering tidlig i perioden 

Plan for helsemessig og 

sosial beredskap 

2009 

KS-44/09 

Helse og omsorg 

Rådmann 

Behov for rullering tidlig i perioden 

Psykiatriplan 2007 

KS-sak 100/07 

Helse og omsorg 

Rådmann 

Ses i sammenheng med omsorgsplan  

Avløpsramme-plan 2019 Teknikk, vakt og 

beredskap. 

Ikke behov for rullering i perioden 

Brannsikrings-plan 

Veiholmen.  

2008 

K-sak 20/04 

Teknikk, vakt og 

beredskap. 

Ikke behov for rullering i perioden. 

Plan for sikkerhet og 

beredskap 

vannforsyning. 

2011 

K-sak 11/11 

Teknikk, vakt og 

beredskap. 

Ikke behov for rullering i perioden, men revisjon av 

fakta. 



    

Avfallsplan Ingen Teknikk, vakt og 

beredskap. 

Avallsordning håndteres av ekstern aktør. Status bør 

etterspørres ved årlig møte med ReMidt.  

Avfallsplan for småbåthavner under arbeid – 

ferdigstillelse 2020. 

Landbruksplan 2019 

 

Bygg og forvaltning. Ikke behov for rullering i perioden 

Forvaltningsplan for 

hjort.  

2012 Bygg og forvaltning Behov for rullering i perioden 

Forvaltningsplan for gås.  2011 Bygg og forvaltning. Behov for rullering i perioden 

Prioriteres etter forvaltningsplan for hjort. 

Strategiplan for spesielle 

miljøtiltak i landbruket. 

2009 Bygg og forvaltning Behov for rullering i perioden 

 

Kompetanseplan for 

grunnskolen Strategi for 

etter- og 

videreutdanning av 

lærere. 

2012 

KS- sak 17/12 

Barne- og ungdoms-

skole 

Kompetanseplanen kan utgå når oppvekstplan er 

vedtatt jfr. pkt under. 

Oppvekstplan for Smøla 

kommune 

 

 

Ingen Barne- og 

ungdomsskole 

Ses i sammenheng med vedtatt kompetanseplan for 

grunnskolen Strategi for etter- og videreutdanning 

av lærere.  

Kulturminneplan Ingen Smøla nærings og 

kultursenter KF. 

 

Bør utarbeides i planperioden 
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