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Agenda

• Kort om planstrategiens rolle i plansystemet

• Kort om innholdet i planstrategien, hva ligger i forslaget

• Videre prosess

• Til diskusjon / innspill



Planarbeid todelt funksjon

• Politikkutforming skjer gjennom 
planprosesser
• det utvikles faglig kunnskapsgrunnlag, 

• innhentes synspunkt, innspill og 
erfaringer gjennom medvirkning. 

• drøftes alternativer: finne mål, 
strategier og tiltak kommunestyret kan 
enes om.

• Vedtatte planer er styringsverktøy
• For forvaltning og tjenesteutvikling for 

utvikling av kommunen som samfunn 
og organisasjon

• Oversiktlig planstruktur og korte, 
konsise plandokumenter med klart 
definerte (målbare) mål, strategier og 
tiltak gjør det enkelt å se hva som er 
bestemt.. og samtidig enklere å 
evaluere effekt og måloppnåelse og 
vurdere behov for endring underveis.



Figur: Forenklet oversikt over det kommunale plansystemet (Asplan VIAK AS)

KOMMUNAL PLANSTRATEGI:
Fastlegger hovedsatsingsområder de neste 4 
årene.

Plan for utvikling av kommunens plansystem

Drøfte samfunnsutvikling/utfordringer 
og definere planbehov.

Identifisere fokusområder 
for ny politikkutvikling, og krav til 
plansystemet



Figur: Forenklet oversikt over det kommunale plansystemet (Asplan VIAK AS)

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL:

Kommunens overordnede, samordnende 
strategiske styringsdokument.

Resultat av medvirkning og politisk prosess, der 
faglig kunnskapsgrunnlag i ulike faser gir grunnlag 
for drøfting av alternative strategier. Vedtak av: 

• Overbyggende visjon

• Satsingsområder – hovedmål

• Underliggende mål

• Strategier (dvs. hva som skal gjøres for å nå mål, 
ikke konkrete tiltak).

Forslag i planstrategi: 

Kommuneplanens samfunnsdel før arealdel.

Noe tematisk planarbeid prioriteres igangsatt før 
kommuneplanens samfunnsdel, som 
kunnskapsgrunnlag for kommuneplan.



Figur: Forenklet oversikt over det kommunale plansystemet (Asplan VIAK AS)

TEMA- OG SEKTORPLANER… etter behov:

Utforming av politikk og styringsverktøy
innenfor ulike temaer og sektorer.

Planstrategien foreslår et plansystem med 
4 ulike typer tematiske samfunnsplaner:
• Kunnskapsgrunnlag (for drøfting)
• Strategier (ikke tiltak)
• Temaplaner (mål, strategier, tiltak)
• Handlingsplaner (kun tiltak)



Forslag om:

• Tydeligere hierarki av styringsverktøy 
(strategier,  temaplaner, handlingsplaner 
mv. på nivået under kommuneplanens 
samfunnsdel)

• Bedre digital struktur og dokumenttilgang

(illustrasjonseksempel fra Stavanger, ikke 
konkret forslag)



Planstrategi – formannskap 13.02
• Beskriver kommunens utfordringsbilde (overordnet)

• Forslag til nytt, mer oversiktlig plansystem 

• Beskriver planbehovet og kapasitetsutfordringer (behov for prioritering): 
• Øk.plan: prioriterte områder, 

• Harmoniseringsbehov pga ny kommune

• Ny kommune trenger å utvikle ny samordnet politikk og styringssystem, 

• Forslag: 
• Kommuneplanens samfunnsdel før arealdelen 

• Foreslår samordning av temaplanarbeid før – under og etter kommuneplanens samfunnsdel

• Liste med forslag til prioriterte planoppgaver (bakerst i dokumentet)



Oppstart temaplanprosesser våren 2020
(som grunnlag for drøfting / samordning / prioritering i kommuneplanens samfunnsdel)

A. Kapasitet og bruk av bygg for:

• Skole og barnehage #1

• Helse, omsorg #5

• Kultur(aktiviteter) #14

C. Store, sektorovergripende temaer

• Klima og miljø #25

• Levekår og inkludering #2, #30, #31

• Folkehelse #29

• Samfunnssikkerhet #26

• Strategisk næring #27

• Strategisk bolig #4

B. Kvalitet og innhold i tjenestetilbud
• Oppvekst og læringsløp #3

• Helse og omsorg #6

• Kultursektor #15

• (tekniske tjenester?)



Videre prosess – planstrategi

• Forslag til planstrategi behandles av 
formannskapet 13.02.2020

• Høring regionale myndigheter, 
nabokommuner mv. (ut mars?)

• Forslaget bearbeides, før politisk 
sluttbehandling.

• Vedtatt planstrategi danner grunnlag for 
«planprogram» for kommuneplanens 
samfunnsdel: dvs. «plan for planprosessen 
(temaer, alternativer, medvirkning, 
framdrift osv.)

• Som også skal behandles politisk, og på 
høring, før selve kommuneplanprosessen 
starter (sommeren 2020)



Oppspill til diskusjon /uttalelse? /innspill?

Ny kommune skal utvikle nytt 
plansystem, og nye opplegg for 
planprosesser (i første omgang 
planprogram for kommuneplanen):

Har rådet innspill til videre utvikling av 
plansystem/planprosesser: 

Konkret/generelt mht. å øke 
tilgjengelighet og gjøre det enklere for 
personer med funksjonsnedsettelse å 
delta i demokratiske planprosesser?

Forslag til planstrategi viser en oversikt 
over forslag til samordning/prioritering 
av alle kommende, overordnede 
planoppgaver i kommunestyreperioden:

Ser rådet noen planoppgaver (temaer, 
typer planer) som de særlig ønsker å 
involveres i?


