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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - OPPSTARTSMELDING 2020 
(PLANPROGRAM)  
 
Vedlegg:  
 

 Forslag til oppstartsmelding for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel  
 Oppsummering fra kommunestyrets dialogseminar 2019  

 
 Link til «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023» 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjo
nale-forventninger-2019-bm.pdf 
 

 Link til kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 på hjemmesiden  
https://www.gausdal.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel.500309.no.html 
 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): ingen  
 
SAMMENDRAG: 
Gjeldende kommuneplanens samfunnsdel for Gausdal kommune ble vedtatt i 2014. 
Kommunestyret vedtok i desember 2019 (i strategiplanen) ny kommunal planstrategi, hvor 
den sentrale prosessen der er arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Vi 
planlegger en prosess med vedtak høsten 2020, - for at kommuneplanens samfunnsdel skal bli 
et politisk styringsverktøy for denne kommunestyreperioden. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunenes rolle som samfunnsutvikler er forankret både i kommuneloven, plan- og 
Bygningsloven og i folkehelseloven. Lovene understreker også at utviklingen skal være 
bærekraftig. Folkehelselovens bestemmelser innebærer at folkehelsearbeidet er integrert i 
plan- og bygningslovens system. Kommunesektorens planlegging skal fremme befolkningens 
helse, og utjevne sosiale forskjeller i helse og levevilkår. 
 
Plan- og bygningsloven legger til grunn at samfunnsdelen skal være kommunens overordnede 
styringsverktøy. Den nye kommuneloven har også en bestemmelse om at økonomiplanen skal 
vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal 
følges opp. 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.gausdal.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel.500309.no.html


  
 
 

  
 
 

 

Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde satsingsområder og mål for samfunns- og 
tjenesteutvikling, og legger rammene for planlegging og aktivitet i kommunen. Planen har 
ofte et 12 års perspektiv, og blir vedtatt i kommunestyret 
 
Arealplanen (lovpålagt) er kartdelen av kommuneplanen. Dette er et juridisk bindende 
dokument som viser bruk og vern av arealene i kommunen, og den har minimum et 12 års 
perspektiv.  
 
Strategiplanen i Gausdal er kommuneplanens handlingsdel (lovpålagt etter plan og 
bygningsloven). Vi kobler den med økonomiplan og årsbudsjett (begge er lovpålagt etter 
kommuneloven).  
 
Oppstartsmelding (planprogram) for kommuneplanens samfunnsdel 
Det er i plan- og bygningsloven satt opp krav til prosessen rundt kommuneplanen.  
Denne saken – oppstartsmeldingen – skal si noe om formålet med planarbeidet, planprosessen 
med frister og deltakere, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. 
 
Vi tar i tillegg med noen gjeldende overordnede føringer for Gausdal kommune;  

‐ Hovedgrep i gjeldende samfunnsdel 
‐ Hovedstrategiene i strategiplan 2020-2023, som er basert på viktige 

utviklingstrekk for Gausdalsamfunnet, kommuneøkonomien, og kommunen 
som tjenesteyter og organisasjon.  

‐ Kunnskapsgrunnlag folkehelse 
 

Vi løfter fram hovedmål i gjeldende samfunnsdel som kan vurderes videreført, og peker på 
«nye»  satsingsområder som bør vurderes/forsterkes. 
 
Oppstartsmeldingen (planprogrammet) blir i denne saken foreslått fastsatt av kommunestyret, 
selv om det formelt sett er delegert til formannskapet. Bakgrunnen for dette er at 
planprosessen er lagt opp rundt kommunestyret som den sentrale aktøren. Dette for å sikre at 
samfunnsdelen blir et politisk styringsverktøy for det nye kommunestyret. En suksessfaktor 
her er at prosessen går såpass fort at planen vedtas tidlig i valgperioden.  
 
Samfunnsdelen skal både trekke opp de lange linjene i kommunens utvikling og peke på 
innsatsområder for valgperioden som følges opp blant annet i strategiplanen.  
 
Vi legger opp til at samfunnsdelen vedtas september 2020, slik at politikken i samfunnsdelen 
kan samordnes med og komme til uttrykk i strategiplan 2021-2023, med økonomiplan og 
årsbudsjett 2021.  
 
Forslag til oppstartsmelding (planprogram) skal sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn med frist på å gi uttalelse på minst seks uker. Deretter vil kommunestyret får saken 
tilbake for å vedta oppstarten (planprogrammet). 
 
 
KS nettverk 



  
 
 

  
 
 

 

Gausdal kommune er nå med i et nettverksarbeid i regi av KS, og sammen med noen få andre 
kommuner. Utgangspunktet for dette er at systemet trenger forenkling dersom samfunnsdelen 
skal kunne utvikles som et politisk styringsverktøy.  
 
Det er 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 
 
Erfaringer fra nettverket vil gi innspill til lovgiver knyttet til bestemmelser i plan- og 
bygningsloven, og ellers bidra til innholdet i KS folkevalgtprogram.  
 
Oppstartsmeldingen (planprogrammet) og prosessen i Gausdal kommune er lagt opp med 
utgangspunkt i forenkling, for eksempel knyttet til hva som skal utredes (vi tar i hovedsak 
utgangspunkt i alt materialet vi har i saker/planer/kunnskapsgrunnlag/utredninger vi har), og 
hva som er «riktig» medvirkning tilpasset dette plannivået og forholdet til det representative 
demokratiet (kommunestyret). 
 
I KS nettverket har AsplanViak fått oppdraget med å drive følgeforskning. I den forbindelse 
blir de – etter avtale med ordfører – med i kommunestyremøtet i januar – når denne saken blir 
behandlet. De er spesielt interessert i hvordan vi legger inn politikkutviklingen med 
kommunestyret.  
 
Vedlagt er referat fra kommunestyrets dialogseminar 2019, der en arbeidet med 
kommuneplanen som politisk styringsverktøy, og koblet det til partienes valgprogram for 
kommunevalget september 2019.    
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
Forslag til oppstartsmelding (planprogram) for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 
legges ut for høring og offentlig ettersyn slik den går fram av vedlegget.  
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 4/20 den 15.01.2020. 
 
Behandling: 
 



  
 
 

  
 
 

 

Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Forslag til oppstartsmelding (planprogram) for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 
legges ut for høring og offentlig ettersyn slik den går fram av vedlegget.  
 


