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Kommuneplanens samfunnsdel 
som politisk styringsverktøy

Kommunestyret i Gausdal 



SAMMENHENGEN OG ARBEIDSDELINGEN I DET KOMMUNALE 
PLANSYSTEMET

Strategisk

Strategisk utdyping
Delmål og tiltak

Prioritering



KOMMUNESTYRET ER PLANMYNDIGHET

§ 3-3. Kommunens planoppgaver og 
planleggingsmyndighet

Kommunestyret selv har ledelsen av den 
kommunale planleggingen og skal sørge for at plan-
og bygningslovgivningen følges i kommunen.

Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, 
kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen 
organiserer arbeidet med den kommunale 
planleggingen etter kapittel 10 til 12 og oppretter de 
utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for 
gjennomføring av planleggingen.

Kommunestyret skal sørge for å etablere en 
særskilt ordning for å ivareta barn og unges 
interesser i planleggingen.

Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang 
til nødvendig planfaglig kompetanse



ANSVAR OG

OPPGAVER

ETTER LOVEN

OPPSUMMERT

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



• Bedre og mer helhetlig planlegging for en 
bærekraftig samfunnsutvikling 

• Verktøy for strategisk styring 

• Styrke medvirkning og politisk styring 

HENSIKTEN MED SAMFUNNSDELEN (veilederen)



SAMFUNNSDELENS DILEMMA

• Skal både trekke opp de lange linjene og gi føringer for økonomiplanen i 
valgperioden

• 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



Noen erfaringer for å styrke samfunnsdelen 

• Må være direkte knyttet opp mot 
valgperiodene, vedtas tidlig i perioden

• Ha lange linjer og tydelige politiske føringer 
for innsats i valgperioden

• Ikke for altomfattende 

• Må være anerkjent som et styringsverktøy i 
organisasjonen

• Må være koblet til økonomiplanen slik 
kommuneloven forutsetter



TIDSUTFORDRINGEN 

Illustrasjon: Asplan Viak FoU storbyenes samfunnsplanlegging



Arbeidet med samfunnsdelen 

Samfunnsdelen

Utviklingstrekk

politikk

Nasjonale og 

regionale 

føringer



Kunnskapsgrunnlag 

• Hva er situasjonen her hos oss? 

• Grunnlag for å drøfte strategiske veivalg og mål.  

• Må være oppdatert, gjennkjennbart og reelt 

• Utviklingstrekk for samfunn og miljø 



Forholdet mellom utviklingstrekk og satsingområder

Strategisk

Strategisk utdyping
Delmål og tiltak

Prioritering

Aldrende befolkning 

Satse på eldreomsorg. 

… et godt sted å bli 

gammel

Plan for 

velferdsteknologi 

Bevilge penger og 

ressurser til 

velferdsteknologi



NASJONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL

OG KOMMUNAL PLANLEGGING





FN’S BÆREKRAFTSMÅL





Politikken som dere har gått til valg på 



PROSESSEN MED SAMFUNNSDELEN – hva kan det 
medvirkes om og når ?

Hovedinnhold Planverktøy Medvirkning Om hva

1. Utviklingstrekk og 
utfordringer. 

Forenklet planstrategi og 

planprogram – sammen eller 

delt

Ja med høring og 
offentlig ettersyn

Utfordringer

2. Utvikling av forslag til 

lange linjer og 

satsingsområder for 

valgperioden

Politiske verksted eller 

tilsvarende arenaer 

Administrativ tilrettelegging 
og oppsummering

Nei

3. Offentlig debatt om 
forslag til samfunnsdel

Samfunnsdel -
høringsforslag

Ja med høring og 

offentlig ettersyn

Forslaget til 

samfunnsdel



Løpende innbyggersamarbeid – kan også gi grunnlag for 
bedre medvirkning om samfunnsdelen



SAMSKAPING

Public administration
Formynderkommune

New public management
Servicekommune

New public governance
Samskapingskommune

Kommunen er: En myndighet En organisasjon Et lokalsamfunn

Kommunen møter 
innbyggerne som:

Undersåtter Kunder Ressurssterke og aktive 
samfunnsborgere

Politikerne fungerer 
ved å:

Behandle saker på formelle 
møter med formelle 
dagsordener

Sette mål og økonomiske 
rammer i dialog med 
fagfolk og kunder

Prege dagsorden og 
stimulere aktiviteten i 
lokalsamfunnet

Den gode medarbeider 
er faglig dyktig og er:

Opptatt av det korrekte og 
rettferdige

Serviceinnstilt Opptatt av å finne 
ressursene hos alle, skape 
felleskap, fasilitere og 
støtte

Utviklet med utgangspunkt i Eugene Guribye, Agderforskning. Mot «kommune 3.0»? 

FoU rapport 3/2016



ØKONOMIPLAN SOM FUNGERER SOM HANDLINGSDEL TIL 
KOMMUNEPLANEN

• Økonomiplan som viser hvordan samfunnsdelens satsingsområder og hovedmål 
følges opp

• Rådmannen må se samfunnsdelen som reelt styringsverktøy

• Sektorene/tjenesteområdene må involveres i arbeidet med samfunnsdelen

• Sektorene/tjenesteområdene må ta stilling til hvilke satsingsområder og mål i 
KPS som angår dem og redegjøre for hvordan de følger opp







Drøfting i grupper

Hvordan kan kommunestyret selv ta ansvaret for at samfunnsdelen skal bli 
et reelt lokalpolitisk styringsverktøy her hos oss?  

Hvordan kan  arbeidet med samfunnsdelen legges opp for å sikre politisk 
engasjement, eierskap og forankring?


