Kommuneplan
prosessen
Justert forslag til
politiske prosesser og
medvirkningsprosesser
08.09.20

Hensikt med møtet
• Presentere justert forslag til:
• Politiske prosesser
• Medvirkningsprosesser

• Få avklart om forslagene og justert
tidsplan kan få tilslutning

Status
• Styringsgruppen sluttet seg til opplegg for politisk prosess og
medvirkningsaktiviteter som ble presentert 16. juni
• Planprogrammet sendt på høring – frist 25.8
• Planprogrammet kommer opp til behandling i oktober (endret fra 22.9)
• Arbeidsverksted 1 fastsatt til 6.10 – bistand av Åsbjørn Vetti
• Mange av medvirkningsaktivitetene (rundløype, podcast mv er under
planlegging
• Forslag om en annen tidslinje

Bakgrunn for endringene
• Innledning til arbeidsverkstedet sent den 22.9 er ikke det beste tidspunktet
• Bedre å legge til rette for en innbyggermedvirkning som ikke sammenfaller i
tid med budsjettprosessen
• Behov for å bruke lengre tid på de politiske prosessene
• Behov for å ha tid til gode prosesser i partiene og styrke det politiske
lederskapet
• Planlegging av aktiviteter styres av smittevernregler og setter begrensinger på
hvordan tiltakene gjennomføres. Alt er planlagt ut fra smittesituasjonen

Justert forslag til politiske prosesser og
medvirkningsprosesser
Politiske
prosesser

Politisk verksted
kommunestyret

Tidslinje

Okt.

Medvirknings
prosesser

Politisk verksted
kommunestyret +
evt. også et
styringsgruppemøte

Møter i politisk Politisk verksted
styringsgruppe kommunestyret
Okt.

Des.

jan

Jan./feb.

apr

Medvirkningsperiode 1, ulike
medvirkningsaktiviteter

Politiske prosesser = «Lukket prosess»; folkevalgte får jobbe uten involvering utenfra.
Medvirkningsprosess = «Åpen prosess» med involvering av innbyggere og andre aktører .

Politisk
Behandling
1. gang

Politisk
Behandling
2. gang
Møte i politisk
styringsgruppe

Juni

Sept/okt
Aug./sept
.
Medvirkningsperiode 2, ulike
medvirkningsaktiviteter

okt

Forslag - politiske prosesser

Politisk verksted nr. 1
Hovedinnhold:
• Starte opp den politiske prosessen med å
jobbe med de overordnede utfordringer og
muligheter
• Drammen 2040.
Deltakere:
• Kommunestyrets faste medlemmer + HU medl.
Som ikke sitter i kommunestyret
Når:
• 6.10.2020 kl. 17 - 20
Hvordan:
• 6 arbeidsstasjoner - rotasjon
• Interne prosesser i partigrupper frem til
verksted 2

Politisk verksted nr. 2
Hovedinnhold:
• Videreføre arbeidet fra verksted 1 med
fokus på mål og prioriteringer samt hva en
skal ut til innbyggerne med.

Deltakere:
• Kommunestyrets faste medlemmer + HU
medl. Som ikke sitter i kommunestyret
Når:
• Tidlig jan 2021 (Uke 2)
Hvordan:
• Prosjektgruppen kommer tilbake med
forslag til styringsgruppemøte desember

Politisk verksted nr. 3
Hovedinnhold:
• Oppsummering innbyggerinvolvering.
• Politiske føringer til planutkast.
Deltakere:
• Kommunestyrets faste medlemmer + HU medl.
Som ikke sitter i kommunestyret
Når:
• April 2021

Hvordan:
• Forslag til opplegg presenteres senere

Styringsgruppemøter
Det foreslås å gjennomføre møter med politisk styringsgruppe i oktober, desember, april og september/okt.

Forslag - medvirkningsprosesser

Medvirkningsperiode 1 (jan/februar 2021 - totalt 4 (5) uker)
«Oppdag Drammen gjennom
kommuneplanen» -rundløype
Hvordan:
• Ulike fokusområder på
hvert sitt geografiske
område.
• Vi tilbyr en «pakkeløsning»;
Kommuneplan + nytt sted +
opplevelse.
• Legge inn steder å besøke
på veien.
Hensikt:
• Få kunnskap om og
• innspill til de ulike
fokusområdene
• Bli kjent i Drammen
• Skape engasjement
Politisk deltakelse: Ja
Tidspunkt:
XX
XX

«Kommuneplan-podcast» e.l.
Hvordan:
• Ledes av Ungdomsrådet
• I samarbeid med skolene undervisningsopplegg.

Hensikt:
• Få kunnskap om og innspill til de ulike
fokusområdene fra barn og unge
spesielt.
• Skape samfunnsengasjement og
planforståelse på en folkelig måte.
Politisk deltakelse: Nei (kun enkelte
intervjuer)
Tidspunkt:
Hele perioden

«Gjestebud»
Hvordan:
• Gjestebud arrangeres av
innbyggerne, såkalte
gjestebudverter, uten deltakelse
fra kommunen.
• Diskutere tema som kommunen
ønsker svar på.
Hensikt:
• Få kunnskap om og innspill til de
ulike fokusområdene fra
innbyggere med
innvandrerbakgrunn.
• Få kunnskap om og innspill til
enkelte «utfordrende tema», i
trygge rammer.
•

Politisk deltakelse: Nei

•

Tidspunkt: Uke 4-8

« Dialog»
Hvordan:
• Dialog med råd/utvalg gjennom
ordinære møter (møtekalender)
• Dialog med næringsliv /
paraplyorganisasjoner o.a.
definert i planprogrammet.

Illustrasjonsbilde: Jasmin kvinnenettverk,
Facebook.

Det søkes samarbeid med
aktuelle foreninger for å nå
målgruppen, f.eks. Jasmin
kvinnenettverk og Drammen
minoritetsråd.

Hensikt:
• Holde aktørene informert om
prosessen
• Sikre innspill fra aktørene i
kommuneplanprosessen
Politisk deltakelse:
• Ja, de som sitter i rådene.
Tidspunkt:
• Følger ordinær møtekalender
• Avklares nærmere.

Drammen kommune vil
rådføre seg med aktuelle
aktører allerede nå for å få
innspill til hvordan denne
dialogen kan gjennomføres.

Medvirkningsperiode 2 (august/sept 2021)
«Temamøter»
Hvordan:
• Gjennomføres i alle
kommunedeler
• Nærutvalgene er hovedarrangør

Hensikt:
• Gjøre planforslaget kjent
• Få innspill på planforslaget
• Forankre og skape eierskap
Politisk deltakelse: Ja
Tidspunkt: XX

Konsekvenser av justert tidsplan
Fordeler
• Bedre tid på den politiske prosessen
• Muligheter for bedre forandring både politisk og i organisasjonen
• Lettere å få fokus på langsiktig samfunnsutvikling sammen med andre aktører i samfunnet når
dette skjer etter at budsjettet vedtatt
• Kan gi muligheter for at nærutvalgene kan få en rolle i medvirkningsrunde 1
Arealdelen kan igangsettes våren 2021 som forutsatt i planstrategien

• Første fase med kunnskapsgrunnlag, overordnet arealstrategi mv er ikke avhengig av vedtatt samfunnsdel
• Alternativt kan arealdelen forskyves til etter vedtak samfunnsdel

Ulemper
• Visjon og mål ikke fastsatt før sent høsten 2021
• Kan ha betydning for andre planprosesser

OPPSUMMERING (1)
Tidsrom
Okt.

Hovedinnhold
Politiske føringer, skisse til
mål og fremtidsbilde

Politiske prosesser
V

Medvirkning
X

Hvordan
Faglig kunnskapsgrunnlag
Politisk verksted for
kommunestyret

X

Momenter fra politisk verksted
struJaktureres og drøftes i

6.10.20
Okt + des

Utvikle skisse til mål
som grunnlag for neste fase:

V

20.10.20
1.12.20

Styringsgruppemøte(r)

Jan 2021.

Politisk føringer. Hva skal
innbyggerne gi innspill på
Strategisk avklaringer
alternative prioriteringer

Jan/feb

Åpen dialog/debatt om
Drammenssamfunnets
utvikling: få innspill til
fokusområder, mål og
strategier.
Bearbeide innspillene fra
innbyggermedvirkningen

4/5 uker
April

V

X

X
(politisk deltakelse i
åpne prosesser)

V

V

X

Politisk verksted for
kommunestyret

Ulike medvirkningsaktiviteter
Ja
Politisk verksted for
kommunestyret

OPPSUMMERING (2)
Tidsrom
Juni 2021

Hovedinnhold
Politisk 1. gangs behandling
av samfunnsdel

August / sept Diskutere / få innspill til
forslag til samfunnsdel
(visjoner, mål, strategier)

Politiske prosesser Medvirkning

V

X

Hvordan

Kommunestyrebehandling
Høring og offentlig ettersyn

X
(politisk deltakelse
i åpne prosesser)

V

Gjennomgang av innspill med
politisk styringsgruppe

V

X

Tidlig Okt

Avklare behov for strategisk
prioritering av alternativer
i utforming av planforslag til
sluttbehandling
Utforme revidert planforslag

-

-

Administrasjonen

Sent Okt

Vedtak samfunnsdel

V

X

Kommunestyrebehandling

Sent sept

Ulike medvirkningsaktiviteter
Styringsgruppemøte(r)

Spørsmål

Kan forslag til forskjøvet tidslinje få tilslutning?
Kan forslag til opplegg for politiske medvirkningsprosesser med 3
verksteder og møter i styringsgruppen få tilslutning?

