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Hvordan kan 
samfunnsdelen til 

kommuneplanen bli de 
folkevalgtes viktigste 

styringsverktøy?

Hvordan kan 
planarbeidet bli et 

politisk styringsverktøy 
som bidrar 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



6 kommuner med ulike ståsted og erfaringer

• 4 revidere/utvikle ny 

samfunnsdel (Hvaler, Gausdal, 

Indre Østfold, Osterøy) 

• 1 som viderefører samfunnsdel 

vedtatt i forrige periode 

(Gjesdal), 

• 1 som vedtar samfunnsdel 

utarbeidet i forrige valgperiode 

(Arendal) 



Økonomiplanen skal vise hvordan samfunnsdelen følges opp

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.



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



Samfunnsdelen må stå i 
sammenheng med hele det 
kommunale plansystemet





Kobling samfunnsdel-økonomiplan setter krav til samfunnsdelen

• Samfunnsdelen må gi tydelig retning og prioritering

• Må være forankret i og reflektere det nye kommunestyrets politikk

• Visjon og lange linjer 

• Satsingsområder for valgperioden

• Satsingsområdene må følges opp av organisasjonen og i økonomiplanen



Gausdal 

satsingsområder





Oppfølgingen av samfunnsdelens satsingsområder

• Satsingsområder – hva mener kommunestyret 

skal ha særlig prioritet i valgperioden

• Kommunens sektorer – hva betyr 

satsingsområdene for oss?

• Det er satsingsområdene som følges opp ned 

mot økonomiplan

• Satsingsområdene kan komme til utrykk på 

forskjellige måter 



HØP Arendal





Oslo



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



• 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



Tverrpolitiske verksted for å legge politiske føringer for innholdet i 
samfunnsdelen


