
Kommuneplan-
prosessen



Målet med orienteringen 

• Gjøre arbeidet med kommuneplanprosessen kjent

• Gjøre medvirkningsprosessen kjent:
• hva kan det medvirkes om? 
• når kan man medvirke?



Hva er en kommuneplan? 

En kommuneplan er kommunens overordnede styringsdokument som 
skal inneholde langsiktige mål og retningslinjer for hvilken utvikling man 
ønsker i kommunen. 

Kommuneplanen består av to deler: 

Samfunnsdel
skal gi mål og strategier 

for hvordan 
Drammenssamfunnet 

skal utvikle seg

Arealdel
Viser hvordan 

kommunen vil utvikle 
sine arealer



Planstrategi
(hvert 4.år) 

Planprogram Kommuneplanens 
samfunnsdel 

Utvikling av 
mål og 

strategier

Planprosess i hht planprogram 

PlanforslagUtarbeide 
planforslag

PB

Vurdere hvilke planer 
som skal utarbeides 
og revideres i 
valgperioden, og 
hvorvidt det er 
behov for revisjon av 
hele eller deler av 
kommuneplanen

Beskriver formålet 
med planen, hvilke 
temaer som skal 
drøftes, opplegg 
for medvirkning og 
framdriften.

Høring 6 uker Bearbeiding
PB PB

PB

PBPB

Høring 6 uker

Høring 6 uker

PB = politisk behandling

Kommuneplanprosessen 
Nå er vi her

Innspill til selve 
prosessen

Innspill til mål og 
strategier

Diskutere forslag 
til samfunnsdel

- medvirkning 

13.2.20 17.6.20 17.6.20 22.9.20 Juni 2021



Planprogrammet

Forslag å bruke bærekraftsmålene som 
metodikk basert på inndelingen i KS 2020 – der 
folk bor

Felles språk
Helhet 
På tvers - dvs at utfordringer kan løses fra 
ulike innfallsvinkler



Planprogrammets politikkområder

a) God oppvekst og godt liv

b) Klima- og miljøvennlig utvikling

c) Omstillingsdyktig næringsliv

d) Attraktive byer og tettsteder

e) Mangfold og inkludering

f) Deltakende innbyggere

• En beskrivelse av området og tema

• En beskrivelse av handlingsrom og 
utfordringer

• Hvilke problemstillinger 
planprosessen skal finne løsninger 
på ved å fastsette mål og strategier 
samt foreta nødvendige 
prioriteringer



Planprogram for kommuneplanen 

PLANPROGRAM 
for kommuneplanen

2021 – 2040

Nå skal planprogrammet for kommuneplanen på høring! 

Planprogrammet skal legges ut til offentlig høring etter at det er politisk 
behandlet i kommunestyret 17/6. 

I høringsperioden (6 uker) ønskes det spesielt tilbakemeldinger på:
• Fokusområdene i planen
• Opplegget for informasjon og medvirkning 
• Organisering og fremdrift

Dette vil bli kunngjort i lokalavisene og på kommunens nettsider.

Endelig planprogram vedtas av kommunestyret 22. september



Planprogram – Medvirkning før endelig behandling

PLANPROGRAM 
for kommuneplanen

2021 – 2040

Formelle råd og utvalg;  
• inviteres til dialog i planprosessen
• vil få planforslaget presentert i høringsperioden 

Råd og utvalg vil få planprogrammet til uttalelse før 
endelig behandling 22.9


