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DET KOMMUNALE PLANSYSTEMET



PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ER EN «DEMOKRATILOV»



LOVENS FORMÅL (§ 1-1)

Bærekraftig utvikling

Samordne statlige, regionale, og kommunale 
oppgaver

Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning

Langsiktige løsninger og konsekvenser

Universell utforming, barn og unge, estetisk 
utforming av omgivelsene



PLANLEGGING ETTER LOVEN SKAL FREMME BÆREKRAFTIG UTVIKLING

§ 1-1. Lovens formål

Loven skal fremme
bærekraftig utvikling til
beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige
generasjoner

…………..



OPPGAVER OG

HENSYN I

PLANLEGGINGEN

(§ 3-1)

• Mål for utviklingen, samfunnsmessige behov og 
oppgaver

• Jordressurser, landskap, kulturmiljøer

• Naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse 
og samfunnsliv

• Verdiskaping og næringsutvikling

• Bygde omgivelser, bomiljøer, oppvekst- og levekår

• Helse, kriminalitet

• Klimahensyn, løsninger for energi og transport

• Samfunnssikkerhet

Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre 
ressursmessige forutsetninger og ikke være mer 
omfattende enn nødvendig



PLANVERKTØYENE I PBL

Nivå ↓

Retningslinjer -

programmer

Midlertidig 

båndlegging
Bindende arealplaner

Nasjonalt
• Nasjonale forventninger

• Statlige planretningslinje

• Statlig 

planbestemmelse
• Statlig arealplan

Regionalt

• Regional planstrategi

• Regional planer 

• Regional                          

planbestemmelse

Lokalt

• Kommunal planstrategi 

• Kommuneplanens 

samfunnsdel 

• Kommuneplanens arealdel

• Områderegulering

• Detaljregulering



NASJONALE FORVENTNINGER

TIL REGIONAL OG KOMMUNAL

PLANLEGGING



FNS 17 
BÆREKRAFTMÅL SOM

GRUNNLAG FOR

PLANLEGGINGEN



ANSVAR OG

OPPGAVER

ETTER

LOVEN

Kommunestyret er planmyndighet

Kommunene står fritt til intern organisering av planleggingen 
innenfor plan- og bygningsloven og kommuneloven

Kommunen har plikt til å legge til rette for medvirkning og 
samarbeide med interesserte private og offentlige aktører 
(§§ 1-4 og 5-1)

Statlige fagmyndigheter og fylkeskommunen har rett og plikt 
til å bidra i planarbeidet (§ 3-2)

Avklaringer med andre myndigheter skal skje så tidlig som 
mulig i planprosessene



«ARBEIDSDELINGEN» I DET KOMMUNALE PLANSYSTEMET

Retning

Strategier, mål, tiltak

Prioritering



NY KOMMUNELOV – STERKERE VEKT PÅ KOBLINGEN MELLOM SAMFUNNSDEL OG ØKONOMIPLAN

NOU 2016:4 – Forslag til bestemmelser

§14-1 Første ledd: 

Økonomiplanen skal angi hvordan kommuneplanens 
samfunnsdel etter plan- og bygningsloven § 11-2 skal følges 
opp.



STORT MANGFOLD - OG ULIK BEGREPSBRUK AV STRATEGIER, TEMAPLANER, HANDLINGSPLANER



FUNKSJONELT INNHOLD STRATEGI, TEMAPLAN, HANDLINGSPLAN

Kilde: KS-FoU Program for storbyforskning, Storbyenes samfunnsplanlegging, Asplan Viak 2018 



VIKTIG MED TYDELIGERE HIERARKI PÅ «TEMAPLAN-NIVÅ»

Kilde: KS-FoU Program for storbyforskning, Storbyenes samfunnsplanlegging, Asplan Viak 2018 



SAMSKAPING

Inspirert av  blant annet Eugene Guribye, Agderforskning. Mot «kommune 3.0»? FoU rapport 3/2016



SAMSKAPING - POTENSIELLE KONSEKVENSER FOR PLANLEGGINGEN OG

PLANSYSTEMET

• Større vekt på strategiske planer 

• Mindre vekt på målstyring og detaljerte mål

• Strategier og planer må stimulere 
kreativitet og nye samhandlingsformer

• Tverrsektorielt samarbeid blir enda viktigere

• Nye metoder for rapportering



• Plansystem som arbeider
sammen med valgperiodene. 

• Klar arbeidsdeling mellom
samfunnsdelen og
underliggende strategier og
temaplaner

• God kobling mellom
samfunnsdel og økonomiplan

• Kortere planprosesser, spesielt
for kommuneplanens
samfunnsdel

• Korte plandokumenter med 
tydelige prioriteringer



• Hva oppleves som sterke og svake sider ved plansystemet i 
egen kommune?


