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Innledning 
For at kommuneplanen skal bli et godt redskap for å gjøre Nittedal kommune til et enda bedre sted å 
bo, vokse opp i, bli gammel i og arbeide i, er det avgjørende at flest mulig skulle få mulighet til å bidra 
med sine innspill til planen. Sammen med planprogrammet ble det derfor vedtatt en 
medvirkningsplan for planprosessen, som har vært førende for involveringen som har vært 
gjennomført.  
                 
Hele planprosessen har imidlertid vært gjennomført i en periode med stor usikkerhet og strenge 
restriksjoner på grunn av pandemi. Kommunen har derfor blitt tvunget til å tenke nytt for å sikre god 
og bred involvering, med stor bruk av digitale løsninger.  
 
Rapporter fra medvirkningsaktivitetene er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 
 
Gjennom planprosessen har det vært tatt viktige veivalg, der innspillene fra involveringen har vært 
avgjørende. Hovedtyngden av involveringen ble gjennomført i 2021. Aktivitetene gjennomført våren 
2021 dreide seg i stor grad om å avdekke hva som er viktig for Nittedals innbyggere, hva som blir 
viktig i årene som kommer, samt hvilke av FNs bærekraftsmål som er mest relevante for Nittedal. 
Dette dannet blant annet bakgrunn for forslag til ny målstruktur som bygger på FNs bærekraftsmål, 
og gav viktige innspill til hensyn som må ivaretas gjennom arealstrategi og videre i kommuneplanens 
arealdel. Aktivitetene gjennomført høsten 2021 har i stor grad handlet om å forankre, kvalitetssikre 
og forbedre målstrukturen. Våren 2022 er det arealstrategi og grønn grense for Rotnes som har vært 
fokus for involveringen. Gjennom hele prosessen har det kommet innspill som er relevante for 
kommuneplanens arealdel De er tatt med i dette arbeidet. Det har også kommet innspill som er 
relevante i annet plan- og strategiarbeid i kommunen, og som vil tas med videre i disse prosessene. 
 

Innbyggere og aktører 
Aktivitetene gjennomført våren 2021 var designet for å nå flest mulig. De var rettet mot hele 
befolkningen, og oppnådde nær 2000 svar. For å tilrettelegge for grupper med behov for tilpasset 
opplegg, samt frivillighet og næringslivet, ble det høsten 2021 gjennomført aktiviteter målrettet 
tilpasset ulike grupper. Involvering av barn og unge har hatt et spesielt fokus i prosessen. Gruppen 
har blitt involvert gjennom samarbeid med skolene, barnetråkk og to workshops med BUK og 
Ungdomsrådet. Workshopene med BUK og Ungdomsrådet er listet opp under politisk involvering. 
 
Gjennomførte aktiviteter: 

Dato Aktivitet 

18.des.20 – 
22.febr.21 

Høring av planprogram og varsel om oppstart av rullering av 
kommuneplanen 

10. februar 21 Digitalt åpent plankontor som erstatning for åpent folkemøte 

Mars - april 21 Digital innbyggerundersøkelse  

Mars - april 21 Involvering av barn og unge gjennom samarbeid med skolene 

12. oktober 21 Digitalt regionalt planforum 

11. november 21 Workshop med næringslivet i samarbeid med næringsforeningen 

22. november 21 Workshop med frivilligheten 

Desember 21 Involvering flyktninger og innvandrere gjennom voksenopplæringen 

Des 21 – jan 22 Barnetråkk Holumskogen, Ulverud og Li (gjennomført på Rotnes og Sørli i 
2019) 

28. august 2022 Åpent møte i forbindelse med høring av forslag til ny samfunnsdel 

https://www.nittedal.kommune.no/globalassets/02-dokumenter/teknisk-og-eiendom/kommuneplan2022-2034/vedtatt-medvirkningsplan_kommuneplan-2022---2034.pdf
https://www.nittedal.kommune.no/publisert-innhold/felles-informasjon/kommuneplan-2022---2034/#heading-h3-3
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 Politikere  
I prosessen har det vært fokus på tidlig involvering av politikere for å oppnå god og bred forankring. 
Styringssignaler tidlig og underveis i prosessen har bidratt til effektiv styring og en smidig prosess. 
Administrasjonen har holdt politikerne oppdatert om planprosessen med viktige tema og dilemmaer 
gjennom korte presentasjoner i alle formannskapsmøter i 2021 og 2022. Det har også fram til 
førstegangsbehandling av planforslaget vært fremmet flere saker som har vært innom alle råd og 
utvalg før vedtak i kommunestyret: 
- K-sak 138/20 Planprogram Kommuneplan 2022 - 2034 , 14.12.2020 
- K-sak 46/21 Fastsetting av planprogram for kommuneplan 2022 - 2034 , 18.5.2021 
- K-sak 89/21 Kommuneplan delsak - Målstruktur og arealstrategi , 25.10.2021 
- K-sak 33/22 Revidert fremdriftsplan for kommuneplan 2022 - 2035 , 28.3.2022 (sak rett til 

kommunestyret). 
-  K-sak 56/22 Kommunedelplan 2022 – 2035 – førstegangsbehandling av samfunnsdelen 
 
Ut over dette har det vært gjennomført følgende aktiviteter: 

 

https://opengov.360online.com/Meetings/nittedal/Meetings/Details/912103?agendaItemId=216333
https://opengov.360online.com/Meetings/nittedal/Meetings/Details/1028540?agendaItemId=217824
https://opengov.360online.com/Meetings/nittedal/Meetings/Details/1028557?agendaItemId=218313
https://opengov.360online.com/Meetings/nittedal/Meetings/Details/1163570?agendaItemId=219687
https://opengov.360online.com/Meetings/nittedal/Meetings/Details/1163570?agendaItemId=219687
https://opengov.360online.com/Meetings/nittedal/Meetings/Details/1163577?agendaItemId=219828
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Dato Aktivitet 

19. april 21 Digital plan- og dialog konferanse 

12. mai 21 Workshop BUK 

27. mai 21 Digital workshop Ungdomsrådet 

16. juni 21 Digital workshop politikere 

28. august 21 Digital workshop politikere 

27. september 21 Workshop BUK og ungdomsrådet 

2. november 21 Workshop Eldrerådet 

2. november 21 Workshop Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

18. november 21 Digital workshop politikere 

18. mars 22 Plan- og dialogkonferanse 

 
 

Administrasjonen 
For å lykkes med å gjøre kommuneplanen til det strategiske styringsverktøyet den er ment å være, er 
det avgjørende med forankring og eierskap i kommuneorganisasjonen. Gjennom hele prosessen har 
veivalg og dilemmaer blitt diskutert i en tverrsektoriell arbeidsgruppe. I tillegg har enhetsledere og 
andre nøkkelpersoner fra administrasjonen deltatt i workshopene med politikere. 
 
Gjennomførte aktiviteter ut over dette: 

Dato Aktivitet 

11. mars 21 Digital workshop enhetsledere 

9. september 21 Forankring enhetsledere  

3. februar 22 Workshop og forankring enhetsledere 

3.- 11. mars 22 Siste kvalitetskontroll sektorene 
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