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1. Hva er et planprogram? 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel med 12-årsperspektiv, og en 
handlingsplan for 4 år som revideres årlig. Revisjon av handlingsplanen skjer gjennom den årlige 
prosessen knyttet til budsjett og økonomiplan. 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument som skal legge 
føringer for all virksomhet i kommunen. Samfunnsdelen omtales gjerne som «Alle planers mor». 
Formålet med planarbeidet er å lage en kommuneplan med en samfunnsdel som blir en tydelig, 
overordnet og strategisk plan for utvikling av Nittedal kommune i et 12-års perspektiv. 
 
I Plan – og bygningsloven § 4-1 stilles det krav til hva planprogrammet skal inneholde. 
Planprogrammet skal gjøre rede for: 

 Formålet med planarbeidet 

 Planprosessen med frister og deltakere 

 Opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt 

 Hvilke alternativer som vil bli vurdert 

 Behovet for utredninger 
 

Planprogrammet er selve oppskriften for hvordan kommuneplanprosessen skal gjennomføres, og 
hva som blir viktig å ta tak i ved revisjonen.  

Nittedal kommune har ved behandlingen av Planstrategi 2020-2023 (jf. KST-sak 93/20) uttalt at 
Kommuneplanen bør revideres.  Det skal utarbeides en ny kommuneplan med en samfunnsdel og 
en arealdel. 

2. Rammer og føringer for kommuneplanen  
Bestillingen og de viktigste rammene for arbeidet med å lage en ny kommuneplan er gitt i 
Kommunestyrets vedtak 21.09.2020 for Planstrategien 2020-2023. Planstrategien bygger på et 
utfordringsnotat datert 11.5.2020 som kommunestyret, råd og utvalg i Nittedal diskuterte på Plan- 
og dialogkonferansen 6-7.mars 2020.  
 
Planstrategien 2020-2023 peker på hvilke utfordringer/problemstillinger som skal behandles i 
kommuneplanen, og på hvilke problemstillinger som skal behandles i egne 
temaplaner/kommunedelplaner.  
 
Planstrategien 2020-2023 bygger også på viktige nasjonale og regionale føringer for kommunal 
styring og planlegging.  
 
Regjeringen legger vekt på fire store samfunnsutfordringer i sine nasjonale forventinger for 
regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 14.mai 2019:  

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 
forsvarlig ressursforvaltning  

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  

 Å skape et trygt samfunn for alle 
 
Regjeringen har videre bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være 
det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Bærekraftmålene blir en del av 
grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen i Nittedal kommune.  
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I Planstrategien 2020-2023 behandles bærekraftspørsmålene ut fra en samfunns -, økonomisk -  og 
en klima og miljømessig dimensjon. I figuren under fremstilles dette ved at de ulike 
bærekraftsmålene tilordnes en av de tre dimensjonene. Fremstillingen viser også at de tre 
dimensjonene henger sammen og utgjør en helhet. Økonomi og samfunn henger sammen med, og 
er avhengig av biosfæren. Samarbeid (mål nr.17) er gjennomgående for alle tre dimensjonene og 
de øvrige bærekraftsmålene. Stockholm Resilience Centre fremstiller det på denne måten:  

 

Kilde: Stockholm Resilience Centre/Viken fylkeskommune 
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3. Revisjon av samfunnsdelen 
3.1. Innledning 
Et sentralt grunnlag i arbeidet med revisjon av kommuneplanen er vedtatt Planstrategi 2020-2023 
med tilhørende utfordringsnotat som redegjør for sentrale problemstillinger og utfordringer 
Nittedal kommune står overfor i årene som kommer.  

i Planstrategien for 2020-2023 står det følgende om utarbeidelsen av kommuneplanenes 
samfunnsdel:  

«Kommuneplanens samfunnsdel bør være kortfattet, gi en tydelig retning for helhetlig og 
bærekraftig utvikling og å ha fokus på prioriterte mål og satsingsområder. Kommuneplanens 
arealdel, samt øvrige planer som temaplaner og kommunedelplaner, handlingsplan ( budsjett 
og økonomiplan) og virksomhetsplaner må inngå i en hierarkisk struktur som sikrer at alle 
deler av organisasjonen styrer etter samfunnsdelens overordnede mål og satsingsområder.» 

Samfunnsdelen skal være et handlingsrettet dokument som peker ut sentrale satsingsområder. 
Den skal være et politisk og faglig styringsverktøy som synliggjør strategiske plangrep og 
tydeliggjør de politiske prioriteringene. Samfunnsdelen skal gi retningslinjer for arealbruken og 
legges til grunn for strategivalg i arealbruken. Det er få formalkrav til selve dokumentet.  

Planprogrammet skal avklare og konkretisere sentrale problemstillinger og alternative strategier. I 
kommunens prosess vil deler av dette måtte skje underveis i planarbeidet.  Planstrategien peker 
på at vurdering av kommunens overordnede styringsmål og FNs bærekraftsmål vil ha betydelig 
fokus i arbeidet med kommunens samfunnsdel. Gjennom disse arbeidsprosessene vil valg og 
prioriteringer av overordnede mål og satsingsområder bli tydeliggjort. I planprogrammet pekes det 
i det følgende allikevel på noen sentrale spørsmål og utfordringer som bør behandles i 
kommuneplanen, jf tema som er omtalt i vedtatt planstrategi. 

 

3.2 Overordnede styringsmål  

Nittedals strategiske styringsmål og implementering av FNs bærekraftsmål 
Nittedal kommune har utarbeidet 8 strategiske styringsmål som har vært styrende for den 
kommunale virksomheten siden 2013. De 8 styringsmålene ligger til grunn for gjeldende 
kommuneplan (2015-2027). Til hvert styringsmål er det i kommuneplanen tilordnet ulike strategier 
og tiltak for å realisere de strategiske styringsmålene. 
 
Disse styringsmålene har blitt brukt i sentrale styringsdokumenter som 4-årig handlingsplaner med 
årsbudsjett, sentrale temaplaner, virksomhetsplaner, etc.  
 
Samfunnet er i endring med nye utfordringer. Kommunesektoren får nye oppgaver, synet på det 
offentliges rolle og oppgaver er i endring, mm. Det er viktig at kommunens styringsmål er i 
samsvar med utviklingen og oppfattes som aktuelle og relevante. Det må i denne revisjonen av 
kommuneplan tas stilling til i hvilken grad nåværende styringsmål må endres eller suppleres, og 
om nåværende strategier er hensiktsmessige for å nå styringsmålene. 
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Det er et krav fra sentrale myndigheter at FNs bærekraftsmål implementeres i samfunnsdelen og 
legges til grunn for den langsiktige samfunns- og arealplanleggingen og øvrig virksomhet. I 
kommune-planprosessen skal vi komme frem til hvilke mål Nittedal kommune i særlig grad skal 
arbeide med og hvordan målene skal implementeres. Det blir viktig å analysere og tydeliggjøre 
sammenhengen mellom kommunens framtidige styringsmål og de av FNs bærekraftsmål som 
Nittedal ønsker å vektlegge, slik at vi blir sittende igjen med et sett av styringsmål. 

 

3.3 Veksthåndtering  

Kan vi styre veksten? 
Gjeldende kommuneplan har et måltall på at Nittedal kommune skal ha en gjennomsnittlig årlig 
befolkningsvekst på 1,7 %. Befolkningsveksten er dels påvirket av faktorer kommunen ikke kan 
styre, som inn- og utflytting, fruktbarhet og boligmarkedet - og dels av faktorer som vi har 
mulighet til å påvirke – hvor mye areal som settes av til ny boligbygging i kommuneplanens 
arealdel. Størrelsen på veksten påvirker dimensjoneringen av de mange ulike tjenestene 
kommunen skal yte til sine innbyggere, som har en utgiftsside. Deler av veksten gir også flere 
skatteytere, og enkelte år veksttilskudd fra staten. Befolkningsvekst har dermed også en 
inntektsside. 
 
Et helt markant trekk i befolkningsveksten er den forventede veksten i de aller eldste 
aldersgruppene. Fram mot 2035 vil antall eldre i aldersgruppen mellom 80 og 90 år fordobles, 
mens antall personer 90 + mer enn tredobles. Et annet viktig utviklingstrekk er at 
befolkningsveksten avtar i Norge som følge av lavere fødselstall per kvinne og lavere innvandring. 
Det er behov for at temaet vekststyring og vekstmål tas opp i denne revisjonen, siden dette har 
stor påvirkning på Nittedalssamfunnet på både kort og lang sikt.  Det har også betydning hvordan 
veksten fordeles geografisk i kommunen, da dette påvirker kommunens behov for å utvikle både 
sosial og teknisk infrastruktur, og dermed også kommunens økonomi. Det er derfor viktig at 
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kommunens langsiktige arealstrategi forankres både i samfunnsdelen og arealdelen. Langsiktig 
arealstrategi er mer omtalt i kapittel 4.1. 

 

3.4 Utvikling og omstilling 
Det legges vekt på innbyggerperspektivet og ja-holdning i alle saker. Dette innebærer at 

innbyggere som henvender seg til kommunen skal bli møtt med god serviceinnstilling. Saker skal 

håndteres i henhold til gjeldende lover og regelverk, uavhengig av saksbehandler. Alle som 

representerer Nittedal kommune i møte med innbyggeren og i forvaltningen skal søke å finne 

løsninger til gunst for innbyggeren, der ikke vesentlige samfunnshensyn taler imot. 

Å opprettholde og å utvikle tjenester av høy kvalitet til innbyggerne, realisere strategiske 
styringsmål og samtidig sikre økonomisk handlingsrom forutsetter et godt kunnskapsgrunnlag. 
Omstillingsarbeidet må ivareta innbyggere og medarbeidere på en best mulig måte.  

Kommunesektoren står overfor store utfordringer både når det gjelder hvilke tjenester den skal 
levere, hvilke behov som skal dekkes, hvilken rolle kommunen skal ha i utviklingen av velferds-
samfunnet, hvilke ressurser kommunene har og vil få til rådighet, økende krav til effektiv drift, 
forholdet til innbyggerne og frivillig sektor, etc.  

I tillegg har det siste årets krisehendelser med leirskred og pandemi utfordret Nittedal kommune 
både når det gjelder kommuneorganisasjonen og kommunens økonomi.  Kommunen må være 
forberedt på lignende og andre hendelser og utfordringer i årene som kommer, enten dette 
skyldes ekstremvær, naturhendelser eller sykdom og pandemier.  

Skal kommunen lykkes i omstillings- og utviklingsarbeidet stilles det krav om å yte «mer for 
mindre», og at kommunen i likhet med mange andre kommuner må «jobbe smartere» innenfor de 
rammene som er mulig. Endringene innebærer at alle kommunens tjenester må se på mulige 
måter å bli mer effektive, blant annet ved økt vekt på digitalisering og innføring av ny teknologi. 
Dette fordrer også nye former for samarbeid, samskaping, og avklaring av rolleforståelse og 
ansvar. Forventninger til kommunen og hva kommunens rolle skal være i framtiden, og hvilken 
rolle den enkelte og frivillige lag og organisasjoner skal/kan spille er i endring. Gode løsninger her 
er avgjørende for å lykkes i framtiden. 

 

4. Revisjon av arealdelen – arealstrategi og arealbehov 
Det er som nevnt over viktig at det er godt samsvar mellom samfunnsdelen og arealdelen, slik at 
kommuneplanen blir et helhetlig og godt styringsverktøy for kommunen. Nedenfor er det 
beskrevet hvilke temaer som blir viktig å se nærmere på ved denne revisjonen. Det skal legges til 
grunn en bærekraftig arealpolitikk hvor arealdisponeringen i kommunen blir forvaltet på en måte 
som sikrer kommende generasjoner behov for ulike arealer. 

 

Langsiktig arealstrategi 
Det skal utarbeides en langsiktig arealstrategi som grunnlag for utviklingen, som legger føringer for 
kommuneplanens arealdel og fordeling av bolig- og arbeidsplassveksten. En langsiktig arealstrategi 
vil inngå som føring i konsekvensutredningen av arealinnspillene jfr. kap. 5.1. 

Hvordan styrer vi geografisk fordeling av vekst? 
En forutsetning for boligutbygging er at det er kapasitet i sosial infrastruktur som barnehager og 
skole. Utbygging skal gjøres i tilknytning til kollektivknutepunkt. Det skal likevel være fleksibilitet til 
å si ja til mindre endringer på eiendommer der det er kapasitet på offentlig infrastruktur. 
Kommuneplanrevisjonen skal på dette grunnlaget vurdere vekstfordeling i et kort og langsiktig 
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perspektiv. Vedtatt boligtypeprogram gir føringer for bygging av leiligheter med variert størrelse 
og tilrettelegging for et samfunn med plass til alle.  

Balanse mellom vekst og vern 
Vekst gir økt press på arealene, og det er vanskelig å unngå arealkonflikter når nye byggeformål 
skal lokaliseres, enten innenfor eller tilknyttet dagens bebygde områder. Det er mange hensyn 
som skal tas, og mange interesser som må veies mot hverandre. Store deler av kommunens areal 
ligger enten innenfor markagrensa, eller er jordbruksmark av nasjonal verdi. Vi har også 
kulturlandskap og kulturminner av lokal og regional verdi. Hensyn må også tas til friluftsliv, 
naturmangfold og vassdrag.  

Vekst på Rotnes - langsiktig grønn grense 
Ettersom Rotnes er et prioritert tettsted innebærer det å legge til rette for etablering av et 
sentrum for hele kommunen, med boliger, arbeidsplasser og andre daglige gjøremål, slik at 
mennesker kan gå, sykle og benytte kollektivtransport i hverdagen. Det skal også planlegges for et 
klimanøytralt sentrum. Veksten på Rotnes må foregå i en kombinasjon av fortetting, 
transformasjon og utvidelse av tettstedet. I regional plan for areal- og transportplan kreves det at 
kommunen definerer en langsiktig grønn grense, som viser begrensningen for hvordan tettstedet 
kan utvides på lang sikt. Grensen defineres bl.a. på bakgrunn av prinsipper om gangavstander til 
viktige funksjoner, og enhver utvidelse må veies opp mot arealinteresser som dyrka mark og natur- 
og friluftsområder.  

Grunnlaget for sentrumsplanen og kommunedelplan for RV4 ligger fast. Nittedal sentrum skal bli 
et miljøvennlig, klimanøytralt og attraktivt kommunesentrum der det tilrettelegges for variert 
boligbygging, servicefunksjoner og sentrumsintegrerte arbeidsplasser. Sentrum skal bygges der det 
er tjenester. 

Innenfor grønn grense skal utbygging vektlegges foran vern av jordbruk og regional grøntstruktur. 
Utenfor grønn grense skal verneinteresser gå foran utbygging. Kommuneplanen skal vise 
prinsipper for hvordan tettstedet kan få økt boligtetthet innenfor dagens bebygde areal, i form av 
enten fortetting - som er bygging av boliger mellom dagens bebyggelse - eller transformasjon, som 
betyr riving av dagens bebyggelse for å bygge nytt. Føringene i kommuneplanen vil så følges opp i 
reguleringsplanarbeid. Det er behov for analyser av dimensjoneringsgrunnlag for bl.a. teknisk 
infrastruktur, og for fortettingsstrategier for Rotnes på et overordnet nivå, som ledd i arbeidet 
med å definere en grønn grense. Prinsippene for «Rotnesutviklingen» blir et viktig ledd i 
utviklingen av en langsiktig arealstrategi for hele kommunen. Grønn grense defineres romslig slik 
at det er grunnlag for en helhetlig og gradvis utvikling. 

 

Arealbehov 

Senterstruktur 
Rotnes skal ta hoveddelen av bolig -og arbeidsveksten i Nittedal. Kommuneplanen bør likevel 
definere prinsipper for en bærekraftig utvikling av lokalsentra. Hensikten med en tydelig 
senterstruktur er å opprettholde gode og stabile bomiljøer med servicesteder, arbeidsplasser og 
møteplasser i alle deler i Nittedal, som for eksempel Hagan og Åneby. Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus forventer at utviklingen på slike steder skjer innenfor allerede 
etablerte byggeområder, og som bygger opp under kollektivtransport og bruk av sykkel og gange.  

Næringsutvikling  
I tråd med planstrategien skal næringsstrategi for Nittedal kommune revideres. I denne 
forbindelse er det relevant for kommuneplanrevisjonen å vurdere arealer i hele kommunen som 
kan legge til rette for et variert næringsliv. Det skal også legges vekt på alle relevante 
transportårer, herunder til/fra Oslo/Nydalen, Hadeland og Lillestrøm-området. 
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Arealer til offentlig og privat tjenesteyting 
Behov for arealer/lokaliteter til offentlige tjenester som for eksempel teknisk drift, brann- og 
redning, helsehus, omsorgsboliger, skole og barnehage vurderes. Politiske vedtak om etterbruk av 
Hagen skole og Kirkeby skole kan medføre behov for omdisponering av arealene.   

Arealer til natur og blågrønn struktur 
Det må vurderes behov for turveier/-stier, snarveier o.l. Det må vurderes behov for arealer for 
håndtering av overvann. 

Andre arealformål  
Fremtidige behov for veiareal i 12-årsperspektiv, som gang-/sykkelveier, adkomstveier, areal for 
kollektivtransport og innfartsparkeringer skal vises i arealdelen som fremtidige samferdselsformål. 
Behov for arealer til snødeponi og areal for håndtering av overvann skal også vurderes. I Nittedal 
skal det være et aktivt skogbruk som balanserer hensynet til binding av karbon i skogen og 
hensynet til biologisk mangfold og friluftsliv. 

 

5. Utredningsbehov 
Planprogrammet skal informere om behov for opplegg for utredning av planens virkning for miljø 
og samfunn og hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Hensikten er å skape forutsigbarhet og 
bidra til at konsekvensutredningen konsentreres om de temaer som er relevante. 
Konsekvensutredning skal gjøres når lover og forskrifter krever det. Aktuelle temaer som skal 
inngå i en slik utredning beskrives kort nedenfor. Andre temaer kan bli aktuelt å vurdere i løpet av 
planprosessen.  

 

5.1 Temaer i konsekvensutredning av kommunens arealbehov og private 
arealinnspill: 
Hvert enkelt arealinnspill skal konsekvensutredes. Det skal også gis en vurdering av konsekvensen 
av alle innspill samlet. Arealinnspillene skal vurderes i forhold til følgende temaer: 

Langsiktig arealstrategi 
Langsiktig arealstrategi beskriver prinsipper for hvordan langsiktig arealbruk skal utvikles, 
herunder fordeling av vekst, prinsipper for vern og prinsipper for lokalisering.  

Lokalisering og transport 
Ulike arealformål genererer ulikt behov for transport. Avstand til ulike funksjoner og til veinett skal 
angis og vurderes.  

Natur, landbruk, friluftsliv og kulturverdier  
Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for å unngå tap av naturmangfold gjennom endret 
arealbruk. Ved oppstart av planprosesser skal det alltid vurderes om planarbeidet vil utløse behov 
for ny kartlegging av naturverdier. Konsekvenser av endret arealformål skal fremgå slik at unødig 
tap av biologisk mangfold i samfunnsutviklingen unngås. 

Miljø 
Endring av arealformål kan både påvirkes av flere miljøforhold som bl.a. støy forurensning og 
påvirke omgivelsene.  

Klima 
Klimaendringer og klimatilpasning er temaer som må tas med i betraktningen i denne 
sammenhengen. I dette ligger bl.a. å ta hensyn til flom- og skredfare, tette overflater, avløp og 
overvann. Dette må i større grad ses i sammenheng med samfunnssikkerhet og beredskap. 
Konsekvenser for klimagassutslipp ved endringer av arealformål må synliggjøres. 
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Infrastruktur 
Arealformål generer ulike behov for teknisk og sosial infrastruktur og har ulike krav til nærhet til 
slik infrastruktur. Temaer som må vurderes er behov for utvikling av infrastruktur og avstand til 
infrastruktur som vann, avløp, overvann, barnehage, skole, idrettsanlegg og kulturtilbud, 
helsetjenester og velferdstjenester.  

Barn og unges oppvekstsvilkår 
Barn og unges oppvekstsvilkår er viktig i planleggingen. Nærhet til skole og barnehager, 
tilgjengelighet og tilrettelegging av uteoppholdsareal og lekearealer og skolevei er tema i 
konsekvensutredning. 

Folkehelse 
Dersom det er grunn til å tro at endret arealbruk og tiltak vil ha vesentlige konsekvenser for 
befolkningens helse eller helsens fordeling i samfunnet skal det utredes. 

Massehåndtering 
Det er forventet en betydelig befolkningsvekst, og byggevirksomhet vil alltid kreve 
massehåndtering. Arealdelen skal inneha overordnede mål for masseforvaltningen i kommunen, 
herunder mål for uttak, transport og gjenvinning av masser. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Risiko- og sårbarhetsanalyse skal utarbeides for arealendringer og er en del av 
konsekvensutredningen. Nasjonale veiledere legges til grunn. Aktuelle temaer er bl.a. 
klimatilpasning, overvann, flom, skred, grunnforhold og skredfare, ulykker og forurensning.  

 

5.2 Behov for eksterne utredninger - bistand 

Hvilke effekter får vi av boligbyggingen – sekundærflytting - demografi 
Det kan være behov i denne revisjonen å gå nærmere inn på hvilken effekt planlagt boligbygging 
vil ha for befolkningssammensetningen i de tre delene i bygda. Det er særlig behov for å se på 
interne flyttemønstre, og ikke minst sekundærvekst i de tilfeller eneboliger og rekkehus frigjøres 
for innflyttere ved at eksisterende beboere flytter over i nybygde leiligheter. Dette kan utvides til 
f.eks. også å gjelde analyse av innbyggernes og lokalsamfunnets ressurser, sosioøkonomiske 
forhold, frivillighet, næringsliv. 

Øvrige aktuelle utredningstema 
Aktuelle utredningsbehov kan være: 

 Prosessledelse og medvirkning 

 Fortettingsanalyse for Rotnes knyttet til arbeid med grønn grense  

 Flom og overvannsanalyse 

 Naturkartlegging 

 ROS og beredskap 

 Flom, skred og klimaendringer  

 Teknisk og sosial infrastruktur  
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6. Nærmere om planprosessen  
6.1 Organisering  

Politisk organisering 
Prosjekteier:    Kommunestyret 
Referansegruppe:   Formannskapet 
Ressursgrupper:  Hovedutvalgene 

Barn og unges kommunestyre 
Rådene 

Administrativ organisering 
Prosjektbestiller - Prosjekteier: Rådmann  
Styringsgruppe:   Rådmannsteam pluss enhetsleder Gunnar Prøis 
Prosjektkoordinator:   Samfunnsplanlegger Kai Lindseth 
Interne arbeidsgrupper:   Representasjon fra de ulike sektorene 
 

6.2 Medvirkning  
I plan- og bygningsloven forstås medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne 
delta i, og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser (pbl § 5-1). Medvirkning er en 
grunnleggende forutsetning for et lokaldemokrati, og skal gi befolkningen mulighet til å delta i å 
planlegge sin framtid (Medvirkning i planlegging 2014). Befolkningens aktive rolle i plan- og 
beslutningsprosesser er viktig for å ta vare på felles verdier og grunnleggende levekår i et 
bærekraftig samfunn. Plan- og bygningsloven stiller krav til at det skal gjennomføres medvirkning i 
en planprosess, og kommunen har et særskilt ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som 
krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til 
å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte (pbl § 5-1).  

Kommuneplanen er Nittedal kommunes viktigste styringsdokument for en ønsket utvikling av 
samfunnet vårt, og det er avgjørende med en god og bred involvering som gir flest mulig mulighet 
til å bidra med sin unike kunnskap og innspill til målene og strategiene som vedtas i 
kommuneplanen. 

Det er utarbeidet et forslag til en medvirkningsplan (vedlegg 1). Planen identifiserer ulike aktuelle 
interessenter og aktører og hvordan de kan involveres i planarbeidet. I tillegg gir planen en 
oversikt over hvilke kommunikasjonskanaler og arenaer kommunen vil benytte for å kommunisere 
ut milepæler og aktiviteter i planprosessen, samt skape engasjement for prosessen og motivere for 
involvering. Tidlig i planprosessen vil vi gjennomføre en prosess for å komme fram til hva FNs 
bærekraftsmål innebærer for oss og vårt lokalsamfunn, hvordan de kan implementeres og 
sammenhengen med våre styringsmål. Resultatet av denne prosessen vil være avgjørende for 
hvilke temaer som skal løftes frem senere i prosessen. 

Dette innebærer at detaljerte planer for medvirkning ikke kan fastlegges på nåværende tidspunkt, 
utover å ha en strategi på at det skal tas spesielle hensyn til berørte grupper, herunder barn og 
unge, slik at de blir hørt og gis mulighet til innflytelse. Medvirkningsplanen må derfor være et 
levende dokument, som kan oppdateres etter hvert som prosessen utvikler seg. 

Rammene for medvirkning er i 2020 annerledes enn hva vi er vant til på grunn av smittevern 
knyttet til Covid 19. Det er grunn til å anta at restriksjonene vil vare et godt stykke ut i 2021. Det 
legges derfor opp til en stor grad av digital kommunikasjon og medvirkning. Dette kan endres om 
omstendighetene endrer seg. 
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Planprosessen i korte trekk med hovedmilepæler og foreløpig plan for medvirkning 

 

 

6.3 Framdrift  
Forslag til Planprogram behandles i råd, utvalg, formannskap og til slutt kommunestyret i 
desember 2020. Deretter legges utkastet ut på høring i minimum 6 uker. I mars – april 2021 
fastsetter kommunestyret kommuneplanens planprogram. Tidsplanen videre er at kommunestyret 
behandler kommuneplanens samfunnsdel og arealdel høsten 2022. Underveis legges det opp til 
gode arbeidsprosesser med medvirkning.  
 

I figuren under gis en skjematisk oversikt over hovedtidslinjen i kommuneplanprosessen: 

Hovedfaser i planprosessen Tidspunkt 

Forslag til planprogram til politisk behandling i i råd og utvalg 
November 2020 

Forslag til planprogram til behandling i kommunestyret. Varsel om 
oppstart av planprosess 

Desember  2020 

Høring/offentlig ettersyn av planprogram med invitasjon til å 
komme med arealinnspill. 

Desember 2020 – Februar 
2021 

Frist for høringsuttalelse og arealinnspill 22.Februar 2021 

Fastsettelse av planprogram 
Mars- April 2021 

Utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel med 
ulike former for brukermedvirkning. 

=> Sommer 2022 

Høringsutkast til ny kommuneplan behandles første gang 
August/september 2022 

Høring/offentlig ettersyn av planforslaget 
September 2022 

Sluttbehandling og vedtak av ny kommuneplan Desember 2022 
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Vedlegg  
 

Vedlegg 1. Plan for medvirkning  

Vedlegg 2. Sjekkliste innspill til arealdelen 
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