
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 

19. mai 2020

Politisk styringsgruppe



Prosjektorganisering

Før vedtak planprogram i KS 22.sep

• Politisk styringsgruppe:
formannskapet og gruppeledere

• Adm styringsgruppe  /prosjekteier
LT / direktør for arbeid og 
inkludering

• Prosjektgruppe

• Utvides med arbeidsgrupper og 
delprosjekter etter behov

Etter vedtak planprogram i KS 22.sep

• Politisk styringsgruppe: 
formannskapet og gruppeledere

• Adm styringsgruppe / prosjekteier: 
LT / direktør for arbeid og 
inkludering

• Prosjektgruppe 
(liten adm. gruppe)



Planstrategi – planprogram - planprosess

Planstrategi
• Vurderer kommunens planbehov og vedtas hvert 4 år
• Vedtatt 1 gang 13. feb. og skal etter høring opp til endelig vedtak 16 el. 17. juni

Planprogram
• En prosjektbeskrivelse av kommende planprosess 
• Redegjør for formålet med planarbeidet (kommuneplanens samfunnsdel)
• Beskriver planprosessen med frister, deltakere og opplegg for medvirkning
• Hvilke alternativer som vil bli vurdert (basert på utfordringsbildet)
• Behovet for utredninger (frem til prosessen starter)

Planprosessen
Selve det arbeidet som skal utføres og ende opp med kommuneplanens samfunnsdel 
med visjon, overordnede målsettinger, prioriteringer og strategier



Fremdriftsplan



Kommuneplanens samfunnsdel – skisse til framdriftsplan

04-06

20

•Endelig planstrategi
•Forslag til planprogram

06-09

20

• Høring forslag til planprogram

• Utredningsarbeid

• Vedtak planprogram 22.9

10/02-
21

• Gjennomføring av planprosessen

Feb -
april

2021

•Utkast samfunnsdel ferdigstilles

•Høring forslag til kommuneplan samfunnsdel

Mai 21

•Vurdering av forslag og endelig utkast 
kommuneplan

•Visjon og målsettinger

Juni 21
•Vedtak kommuneplan samfunnsdel

Vår21
•Oppstart kommuneplan arealdel

Innspill fra ULG, LT,  politisk 
styringsgruppe

KS 16/17. 
jun

Innspill fra ULG, LT,  politisk 
styringsgruppe, høringsuttalelser

KS 22. sep

Innspill fra ULG, LT, fagmiljøer, alle 
interessenter,  politiske utvalg og råd, 
nærmiljøutvalg mv



Planprogram



Statlige føringer

• I all samfunns- og arealplanlegging skal FNs bærekraftmål legges til grunn

• Forventning til hvordan kommunene skal arbeide med mål mv

• Opp til hver enkelt kommune å velge hva som skal gjøres eller hvilke konkrete 
mål som skal prioriteres

• 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



Spørsmål

Kan FNs bærekraftsmål som metodikk legges til grunn for 
planprosessen?



Planprogrammets inndeling

1. Innledning
• Hva skal planprosessen avklare, mål for planprosessen og planstrategi
• FNs bærekraftmål som metodikk

2. Politikkområdene i kommuneplanarbeidet – Etter KS 2020 inndeling
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

3. Kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov
4. Beskrivelse av planprosessen

• Organisering, medvirkning og saksgang/fremdriftsplan



Politikkområdene

• 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



Spørsmål

• Er inndelingen et godt grunnlag for prosessen som skal gjennomføres?

• Er problemstillingene «spisse» nok ?



Hva nå?

• Møte med politisk styringsgruppe: 19. mai

• LT behandler dokumentet: 20. mai 

• Skrivefristen er satt til: 22. mai 

• Vedtak i kommunestyret: 16. eller 17. juni

• Utkast til planprogram sendes på høring: til utgangen av august

• Endelig vedtak planprogram: 22. september


