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Bestillingen

Planstrategien 2015-2019:

– Kommunestyret vedtok i møte 
23.11.2016 at oppstart av arbeidet med 
revidering av kommuneplanen utsettes 
til 2019, og at planprogrammet til 
kommuneplanen slås sammen med 
rullering av planstrategien. (..) Da kan 
kommuneplanen vedtas i løpet av 2021, 
forutsatt at det ikke kommer innsigelser 
fra regionale myndigheter. 



Kommunale plansystemet

•Drøfte strategiske 

valg om samfunns-

utvikling. 

•Avklare hvilke 

planoppgaver som 

skal prioriteres for å 

møte kommunens 

utfordringer og 

behov

For samfunn og 

organisasjon: 

•Langsiktige 

utfordringer

•Mål 

•Strategier 

•Handlingsdel

•Kart

•Planbestemmelser

•Planbeskrivelse



Utfordringer og muligheter

2019: 

• 20 000 innbyggere

• 9 200 boliger

2040: 

• 35 000 innbyggere

• 6 000 boliger

Kommunes 
mange roller

Eiendoms

forvalter

Tjeneste-
produsent

Demo-
kratisk
arena

Samfunns
-utvikler

Myndig-
hets-

utøver



«Tre fluer i en smekk»

Planprogram 

Planstrategi 

Kommuneplan



1. Planprogrammet

Legger grunnlaget for 
gjennomføring av 
kommuneplanarbeidet

– Formålet med planarbeidet

– Hvilke tema som skal 
prioriteres

– Utredningsbehov

– Planprosess: medvirkning, 
høring

– Mal for innspill



Kommuneplanens

- samfunnsdel

- arealdel

Handlingsprogrammet

1. Skolebehovsplan

2. Pedagogisk utviklingsplan 

for barnehager og skoler 

– tiltaksdelen

3. IKT-plan for skolene

4. Handlingsplan for et godt 

psykososialt miljø i 

skolene og SFO 

1. Overordnet 

beredskapsplan

2. Helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse

1. Barne- og ungdomshelseplan

2. Strategisk kompetanseplan

3. Velferdsteknologisk plan

4. Rusmiddelpolitisk

handlingsplan 

5. Plan for eldreomsorg

6. Plan for grønn omsorg

1. Vedlikeholdsplan for kommunale bygg

2. Hovedplan for vann, avløp og 

vannmiljø

3. Tiltaksplan for trafikksikkerhet

4. Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og 

friluftsliv

5. Forvaltningsplan for statlige sikrede 

friluftsområder

6. Strategi og tiltaksplan for sykling og 

gange

7. Plan for naturmangfold 

8. Næringsstrategi

9. Nasjonal rammeplan for kulturskolene 

"Mangfold og fordypning" del 1 og 2 

1. Kommuneplanen

2. Handlingsplan for klima og energi

3. Folkehelseoversikt

4. Boligsosial handlingsplan  

>boligpolitisk plan

1. Kommunens 

handlingsprogram

2. Arkivplan

3. Kommunikasjonsstrategi

4. IKT-strategi med 

handlingsplan

5. Arbeidsgiverstrategi

6. Planer for 

informasjonssikkerhet

7. Lønnspolitikken

Oppvekst og opplæring

Helse og mestring

Teknikk, samfunn og kultur 

Reguleringsplaner

Organisasjon og fellestjenester 

2. Planstrategien



3. Kommuneplanen
Nr. 1

Nr. 9



Prosess og framdrift

2019 2020 2021

Planprogram

for utarbeidelse av:
nov mars inn-

spill

a. Planstrategi 

- med strategiske valg og planbehov

Vedtas et år etter at K er konstituert

nov nov

b. Kommuneplanens samfunnsdel 
- med arealstrategi og handlingsdel 

1.gangsbehandling

nov aug

c. Kommuneplanens arealdel 
- med kart, planbeskrivelse og planbestemmelser

1.gangsbehandling

jan nov

Vedtatt kommuneplan
2.gangsbehandling

juni


