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Bakteppe

• KS-FoU Kommuneplanens samfunnsdel som lokalpolitisk styringsverktøy (2019-2022)

• KS-FoU Fylkeskommunens veiledningsrolle (2020-2023)

• Samplan for kommunedirektører

• Samplan

• Storbyforskning – Storbyenes planstrategier (2016) Storbyenes samfunnsplanlegging (2018)

• Storbyforskning – Samhandling politikk administrasjon i et samskapingsperspektiv i strategiske 

planprosesser (2021-2022)



Fylkeskommunens veiledning, veilederrollen og samhandlingen med kommunene

→Ståsted, 
roller, behov

→Kommune 
undersøkelse

→Verksted i 
alle           

fylkes-
kommunene

FASE 1                          

"0-

PUNKT"

→Kommunale 
plansystem og 
politisk styring

→Arealstrategier i 
samfunnsdelen

→ Bærekraftmålene

→Andre plantema

→Felles underlag til 
veiledning

→Nettverks-
samlinger

FASE 2 

"TEMA"

→ Strategi for 
veiledning og 

samhandling om 
kommunal 

planstrategi og 
samfunnsdel ny 

valgperiode

→Felles 
underlag til 
veiledning

→Nettverks-
samlinger

FASE 3               
NY VALG-
PERIODE

2021 2022 2023



Behovet for endring

• Samfunnsdelen er for generell, gir ikke retning for 

politiske prioriteringer i valgperioden

• Mangel på gode og faste rutiner for å koble 

samfunnsdelen til valgperiodene og 

kommunestyrets politikk

• Kommunedirektøren og ledergruppen ser ikke 

samfunnsdelen som et reelt styringsverktøy

• Prosessen forrige gang ble for omfattende og krevde 

for mye av organisasjonen

• Komplisert regelverk



Hvordan kan 
samfunnsdelen til 

kommuneplanen bli de 
folkevalgtes viktigste 

styringsverktøy?

Hvordan kan 
planarbeidet bidra til at 

et nyvalgt
kommunestyre 

beslutter og iverksetter 
politikken de har gått til 

valg på? 

«Det som kjennetegner dagens planprosesser og kommunal 

samfunnsutvikling/ oppgaveløsning er mye fag og mye 

innbyggerinvolvering. Det folkevalgte lederskapet er ikke synlig nok.»
.

KS´ beskrivelse av bakgrunnen for FoU-prosjektet



Fra enkeltplaner  til plansystem med vekt på politisk styring

• Valgperiodene – Samfunnsdelen

• Årlig budsjett og økonomi – Handlings- og økonomiplan

• Ledelse – Kommunedirektør og ledergruppen har en nøkkelrolle for 

samfunnsdelen

• Gi politikken den plassen den skal ha i samfunnsdelen

• Medvirkning som er tilpasset samfunnsdelens funksjon som strategisk plan



Forutsetninger

• Samfunnsdelen må gi tydelig retning 

• Må være forankret i og reflektere det 

nye kommunestyrets politikk

• Strategiske planer vedtatt i tidligere valgperioder kan 

ha lav «lojalitet» om de ikke er i tråd med den 

politikken det nye kommunestyre vil føre

• Oppfølgingen av samfunnsdelen er et 

ledelsesansvar

Innhold

Visjon og lange linjer 

Satsingsområder for valgperioden

• Hva mener kommunestyret skal ha særlig prioritet 

i valgperioden – ikke hvordan

• Satsingsområdene må ha samfunns- og 

innbyggerperspektiv – ikke sektor

Kobling samfunnsdel-økonomiplan setter krav til samfunnsdelen

«De overordna planene gir ikke de føringene som skal til for 
at de gir føringer for økonomiplanen» Folkevalgt.





Ett hvert nytt kommunestyre må ha en reell tverrpolitisk diskusjon om 

samfunnsdelens politiske føringer (innhold)

• Kommunal planstrategi 

fyller i liten grad denne 

rollen



Det politiske styringsperspektivet i samfunnsdelen – fra valgresultat 

til vedtatt politikk for kommunen

«Trenger uformelle arenaer for politisk diskusjon. 

de formelle arenaene gir ikke godt nok rom for 

diskusjon»

«Ofte kommer vi som politiker for seint inn. Må 

komme tidlig inn i prosessene politisk».

Innspill fra folkevalgte i nettverkssamling 08.01.2020



Politiske verksted tidlig i prosessen med samfunnsdelen –

i kommuneplanutvalg og kommunestyret

• Kommunedirektørens/administrasjonenens innledning om situasjon og utviklingstrekk

• 𝐹𝑜𝑟𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑡𝑒 𝑠𝑝ø𝑟𝑠𝑚å𝑙 𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑢𝑠𝑗𝑜𝑛

• Tverrpolitiske grupper

• Plenumsdebatt

• Administrasjonen setter innspillene fra verkstedet inn i plankontekst

• Minst to verksted – bygge på hverandre

• Er det som kom i forrige verksted riktig forstått?

• Krever både fasiliteringskompetanse og plankompetanse





• Samfunnsdelen 
som fast rutine 
første året av 
valgperioden

• Tverrpolitiske 
verksted med 
administrativ 
tilrettelegging

• Arena for nye 
folkevalgte til å bli 
kjent med 
plansystemet og 
få diskutere 
politikk for 
kommunen

• Kan inngå som en 
del av folkevalgt-
opplæringen





Nytt format på medvirkning

Hovedinnhold Planverktøy Medvirkning Om hva

1. Utviklingstrekk og 
utfordringer. 

Løpende 
innbyggermedvirkning, 

brukerundersøkelser, 
folkehelseoversikt, 

statistikk mv

Løpende som 
del av 

kommunens 
virksomhet

Utfordringsbilde

2. Utvikling av forslag 
til lange linjer og 
satsingsområder 
for valgperioden

Tverrpolitske verksted 
eller tilsvarende. 

Nei

3. Offentlig debatt 
om forslag til 
samfunnsdel

Samfunnsdel –
høringsforslag

Ja med høring 
og offentlig 

ettersyn

Forslaget til 
samfunnsdel



• Representativitet og eksisterende kunnskap

• Hvem representerer egentlig de som deltar, forholdet til kommunens løpende innbyggerinvolvering, brukerundersøkelser og 

eksisterende kunnskap om kommunesamfunnet

• Tid- og ressursbruk i prosessene

• Medvirkningstrøtthet 

• Kan være vanskelig for folkevalgte å få tid til å delta 

• Medvirkningen kan bli «administrasjonsstung»

• Medvirkning kan ha flere formål                                                                                              
Informasjon og forankring

• Normalsituasjon vs særskilt situasjon

Hva er relevant og god medvirkning for samfunnsdelen? 



Høringsinstanser

Antall 

uttalelser Visjon Kunnskapsgrunnlag

Satsingsområder og/eller 

hovedmål

Delmål og /eller 

strategier

Arealstrategier og 

arealutvikling Tiltak 

Gausdal 9

Offentlige 4 - 2 2 1 3 1

Lag og org 1 - - 1 1 - --

Næringsliv/private 4 - - - - 4 1

Hvaler 14

Offentlige 10 - 3 - 2 6 5

Lag og org 3 1 2 - 1 1 2

Næringsliv/private 1 - - - - 1 -

Indre Østfold 45

Offentlige 12 - 3 - 4 5 1

Lag og org 20 - 6 1 9 7 8

Næringsliv/private 13 - 2 - 4 11 4

Osterøy 9

Offentlige 5 - 2 2 3 3 2

Lag og org 2 - 1 - 3 - 2

Næringsliv/private 2 - - - - 1 -

Hva viser høringsuttalelser ved høring og offentlig ettersyn?



SAMHANDLING MED 
REGIONALE 

MYNDIGHETER

• Samhandling med 
regionale 
myndigheter i 
valgåret

• Utfordringer og 
utviklingstrekk

• Forenklede og 
spissede 
høringsuttalelser 
ved offentlig 
ettersyn



Organisasjonens oppfølging

• Sektorene må ta stilling til hvilke 

satsingsområder i samfunnsdelen som angår 

eget område og vurdere hva det betyr for 

egen virksomhet og samarbeid med andre

→ Videreføring av pågående aktiviteter og prioriteringer?

→ Nye prioriteringer, retningsendringer eller endringer i 

samarbeidsformer?

→ Behov for nye eller endrede strategier/temaplaner?

«Politikerne bruker ikke mål og 
indikatorer. Hvem er de for da?



«Ny agenda for samfunnsdelen»

Samfunnsdelen må i første rekke være et 
politisk styringsverktøy - ikke fylle alle 
mulige andre funksjoner og 
forventninger

Nytt format på medvirkningSamfunnsdel som 
lokalpolitisk 

styringsverktøy 

Behov for forenklinger i plan- og 
bygningsloven - fjerne planprogrammet 
som obligatorisk for samfunnsdelen og 
vurdere planstrategiens rolle 

Nye grep for effektiv samhandling 
med regionale myndigheter



Spørsmål til refleksjon og diskusjon

• Hvordan kobles samfunnsdelen og økonomiplanen i dag?

• Hvilke grep vil være viktig for å styrke koblingen hos dere?

• Hva opplever dere er de største utfordringene for å få dette til?


