
Fra samfunnsdel til økonomiplan

Samplan for rådmenn 06-07.2019



Forholdet samfunnsdel-økonomiplan reiser noen 
grunnleggende spørsmål

• Har kommunen et plansystem? – eller løsrevede enkeltplaner?

• Hvordan er organisasjonens forståelse og bruk/ikke bruk av plansystemet?

• Legger det til rette for god politisk styring?



Samfunnsdelens dilemma

• Skal både trekke opp de lange linjene og gi føringer for økonomiplanen i valgperioden som reflekterer det 
nye kommunestyret

• Må komme tidlig i valgperioden, men planprosessene blir ofte for tunge og lange

• Hva er riktig medvirkning tilpasset dette plannivået – forholdet til det representative demokratiet

• Flere dokumenter og prosessledd etter plan- og bygningsloven før samfunnsdelen kan vedtas

 Planstrategi 

 Planprogram for samfunnsdelen

 Prosess for samfunnsdelen

• Mange har vanskelig med å forstå hva planstrategien og planprogrammet er, og skille de fra samfunnsdelen



Noen erfaringer - for å styrke samfunnsdelen

Samfunnsdelen må være direkte knyttet opp mot valgperiodene, vedtas tidlig i perioden

Skilles fra arealdelen (men kan gi føringer for den) – arealdelen trenger prosesstid

Ha både lange linjer og tydelige politiske satsingsområder for valgperioden

Må være anerkjent som et styringsverktøy i organisasjonen («speilvendingsprinsippet»)

Må være koblet til økonomiplanen slik ny kommunelov forutsetter



Skille samfunnsdel og arealdel



Innretning av samfunnsdelen for å styrke den som 
styringsredskap 

• Vedtak tidlig i valgperioden 

• Skilles fra arealdelen

• To hovedelementer:
 Visjon og lange linjer (hovedmål)

 Satsingsområder for valgperioden, tydelig politiske

• Satsingsområdene må ha et samfunns- og innbyggerperspektiv, ikke sektorperspektiv

• Samfunnsdelen må ses på som «ferskvare» - krever fornying hver valgperiode



FN’s bærekraftmål – gi merverdi til samfunnsdelen, ikke gjøre den 
mindre tydelig som politisk styringsverktøy



• Kan være med – må ikke!

• Kommet sterke på dagsorden

• Viktig at arealdiskusjonen ikke skygger for 
samfunnsspørsmålene – det kan de lett gjøre

• Arealstrategiene må være overordnede jfr. for 
eksempel Kristiansand NB!!

Arealstrategier i samfunnsdelen



Prosessen med samfunnsdelen – mulig tilnærming med tre 
hovedfaser

Hovedinnhold Planverktøy Medvirkning

1. Utviklingstrekk og utfordringer. Forenklet planstrategi med 

planprogram

Ja med høring og offentlig 

ettersyn

2. Utvikling av forslag til lange 

linjer og satsingsområder for 

valgperioden

Administrativ tilrettelegging og 

oppsummering politiske verksteder

Nei

3. Offentlig debatt om forslag til 

samfunnsdel

Samfunnsdel - høringsforslag Ja med høring og offentlig 

ettersyn





Forutsetninger samfunnsdelen må fylle for å gi en god kobling til 
økonomiplanen (Fra AV rapport for Storbyforskning «Storbyenes samfunnsplanlegging)



Forutsetninger økonomiplanen må fylle for å ha en god kobling til 
samfunnsdelen (Fra AV rapport for Storbyforskning «Storbyenes samfunnsplanlegging)



• Økonomiplanen må vise hvordan satsingsområder og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel 
etter plan- og bygningsloven følges opp

• Økonomiplanen vil med denne koblingen til samfunnsdelen utgjøre handlingsdelen til 
kommuneplanen etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

• Plan- og bygningslovens regler for 30 dagers ettersyn av handlingsdelen reduseres til (minst) 14 
dager og harmoniseres med kommuneloven og reglene for økonomiplanen.
(Kommunelovutvalget)

Økonomiplan som utgjør kommuneplanens handlingsdel 



Konsekvenser for sektorene

• Sektorene må ta stilling til hvilke satsingsområder i samfunnsdelen som angår 
eget område og vurdere hva det betyr for egen virksomhet

→ Videreføring av pågående aktiviteter og prioriteringer?

→ Nye prioriteringer, retningsendringer eller endringer i samarbeidsformer?

→ Behov for nye eller endrede strategier/temaplaner?

• Redegjøre i økonomiplanens for hvordan satsingsområder i samfunnsdelen 
følges opp 







Eksempel: Anbefalte hovedgrep for økonomiplan nye Stavanger

• Integrasjon av samfunnsdelens satsingsområder 
og hovedmål i kapittel 1 og 2

• Omtale av hvilke hovedprioriteringer som gjøres 
innenfor samfunnsdelens satsingsområder i 
kapittel 3

• Beskrivelse av hvilke satsingsområder og mål i 
samfunnsdelen tjenesteområdene og de 
kommunale foretakene har ansvar for, og hvordan 
de følges opp (kapittel 4-10)



Retning

Strategier, mål, tiltak

Prioritering


