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Dagsorden
• Organisering
• Tidslinje og fremdrift

• Innretning av planarbeidet
• Innhold i planprogrammet
• Nasjonale/regionale forventninger og føringer
• Sentrale temaer
• Medvirkning

Organisering
PLANUTVALG
Formannskapet

RÅDMANNEN

POLITISK
RESSURSGRUPPE
Formannskap+
gruppeledere

Formannskapet er planutvalg og treffer politiske
beslutninger
Formannskap + gruppeledere for informasjon,
diskusjoner og innspill underveis

Rådmannen v/direktør for samfunn styrer det
administrative arbeidet
Administrativ organisering med egen prosjektleder

Administrativ
organisering

Tidslinje
Tidslinjen for planprosessen tar utgangspunkt i planstrategien

>mai 2021

Juni 2021

Juni - okt
2021

Nov 2021 –
jan 2022

Jan - mai
2022

Juni 2022

Varsel om
oppstart

1.gangsbehandling av
forslag til
planprogram
(FSK)

Høring av forslag
til planprogram
(10 uker)
Mottak og
gjennomgang av
innspill
Revisjon og
utarbeidelse av
endelig
planprogram

Fastsettelse
av
planprogram

(FSK og KS)

Utarbeidelse av
planforslag med
KU
Dialog med
politiske utvalg,
offentlige
myndigheter
Medvirkning

Juni - nov
2022

Høring og
offentlig ettersyn
(10 uker)

1.gangsbehandling av
forslag til plan

(FSK)

Medvirkning
Mottak og
gjennomgang av
merknader
Revisjon og
utarbeidelse av
endelig
planforslag

Vedtak av
plan

(FSK OG KS)

Føringer fra planstrategien
• Kommunens plansystem, prioritering
av planoppgaver
• Kommuneplanens samfunnsdel:
helhetlig, strategisk, styrende
• Kommuneplanens arealdel etter
samfunnsdelen

Samfunnsdelen som grunnlag
• Samfunnsdelen som førende
• Samfunnsdelen legges til grunn for arealdelen

• Utvikle i tråd med strategiene
• Følge opp de 6 utvalgte politikkområdene og
tilhørende delmål og strategier
• Arealstrategiske prinsipper kobler planene

• De tre arealdelene som delgrunnlag
• Gjeldende arealbruk, bestemmelser osv. utgjør et
viktig grunnlag for å lage ny arealdel

Innhold i planprogrammet
1 Hensikt og formål med planarbeidet
2 Planprosess – medvirkning, politisk prosess og
framdrift
3 Rammer og føringer for planarbeidet
3.1 Nasjonale og regionale føringer og planer
3.2 FN’s bærekraftmål
3.3 Føringer fra kommuneplanens samfunnsdel

4 Fokusområder for planarbeidet
4.1 Samferdsel og samordnet areal- og transportplanlegging
4.2 Utvikling av bysentrum, tettsteder og kommunedeler
4.3 Bolig og boligbygging
4.4 Næringsutvikling og næringsarealer
4.5 Grøntarealer og natur
4.6 Andre viktige forhold og utredningstemaer for planarbeidet

5 Planens innhold og kunnskapsgrunnlag
5.1 Dokumenter og vedlegg
5.2 Krav om konsekvensutredning
5.3 Kunnskapsgrunnlag og metode
Vedlegg: Eksisterende kunnskapsgrunnlag

Føringer og forventninger
• Plan- og bygningsloven setter formelle krav til prosess og innhold
• Nasjonale og regionale forventninger og føringer til arbeidet:
• Nasjonale forventninger til kommunal planlegging: FNs bærekraftsmål til grunn
• Statlige planretningslinjer og regionale planer

• Føringene og forventningene omhandler blant annet:
•
•
•
•
•

Samordnet areal- og transportplanlegging
Klima
Bolig
Barn og unges interesser
Vern og verdiskaping

Fokusområder – behandles politisk underveis
• Løfte deltemaer politisk underveis for å diskutere, forankre og beslutte
underveis i planprosessen
• Tema egnet for dette kan være:
• Senterstruktur og flerkjernet utvikling
• Helhetlig transportpolitikk (mobilitet, parkering, kollektiv mm)
• Fortettingsstrategi / by- og stedskvaliteter
• Bo- og nærmiljøkvaliteter
• Kulturminner som ressurs i by- og stedsutviklingen
• Klimasatsning / blå og grønne kvaliteter i byggesonene

Medvirkning i tre faser
• Todelt målsetning med medvirkning: kommunens mål og mål for planprosessen og planen
• Medvirkning og involvering fra:
• Innbyggere, næringsliv, interesseorganisasjoner, berørte myndigheter m.fl.

• Medvirkningen bygger på samfunnsdelen
• Tre medvirkningsfaser:
• Høring av planprogram og innspill til ny arealbruk
• Planfasen, tematisk medvirkning
• Høring av planforslaget

• Lokaldemokratisk verktøykasse, nærutvalgene, digital medvirkning
• Koronatilpasning

Medvirkning, første fase: innspill
• Samfunnsdelen og arealstrategien ligger tett opp til allerede igangsatte strategier
(f.eks. utbyggingsmønster, transportstrategier)
• Det legges ikke opp til konsekvensutredning av nye hovedalternativer

• Innspill til ny eller endret arealbruk
• Innspill til planprosessen eller kunnskapsgrunnlag og utredninger
• Alle innspill vil blir vurdert opp mot føringene (mål og strategier) fra samfunnsdelen
• Brukes som metode for å vurdere om innspillene bygger oppunder strategiene eller ikke

