
Forutsetninger for at små kommuner kan jobbe godt med samfunnsplanlegging

Anne Irene Myhr, 30. mars 2022





Kommuner og innbyggertall:

Seljord kommune, 2.882
Nome kommune, 6.516
Lebesby kommune, 1.239
Gjesdal kommune, 12.130
Steigen kommune, 2.588
Rødøy kommune, 1.156
Træna kommune, 437

Innbyggere pr 4. kvartal 2022, SSB



1. Velg en dedikert kommuneplanlegger/prosessleder for hele prosessen

2. Gi kommuneplanleggeren/prosesslederen handlingsrom til å lage en god prosess

3. Lag en oversikt med aktører og interessenter som kan bidra i medvirkningen

4. Sørg for god og bred innbyggermedvirkning som gir ekstra utviklingskapasitet

5. Skaff deg kunnskapsgrunnlag fra innbyggerne, administrasjon og regionale 
utviklingsaktører

6. Få ordfører og kommunestyret til å ta eierskap fra starten i prosessen og følge den tett 
hele veien

7. Rydde og forenkle plansystemet

8. Benytt planprosessen til organisasjonsutvikling hvor organisasjonskulturen utfordres

Gode råd til kommunene



Erfaringsbasert kunnskap

«Å utarbeide en kommuneplan er 
som å sitte på en fjelltopp å se ut over 
landskapet, de fleste befinner seg i 
bunnen av fjelltoppen og opptatt av 
detaljene». 

Bilde: Peakbook



Jeg visste fra andre kommuner at én 
årsak til at slike prosesser drar ut i tid, 
er at politikerne gjerne lanserer nye 
idéer eller retninger seint i prosessen. 
Derfor var jeg veldig opptatt av å 
holde disiplin gjennom prosessen –
både for min egen del og for 
politikerne ved å involvere dem helt 
fra start og få dem med i arbeidet med 
å definere satsingsområdene. 

Erfaring fra Lebesby – utviklingsleder Hege Johansen 



De folkevalgte må «eie» planen

Bjørg Tveito Lundefaret, Nome
Frode Fjeldsbø, Gjesdal

• Plan var tema på alle formannskapsmøter, og vi har fått bedre planpolitikere
• Som ordfører er jeg opptatt av at kommunestyret ser nytten av å ha et overordnet 

styringsverktøy som samfunnsdelen er 
• Det er ekstremt viktig at politikerne tar rollen i planarbeidet. De må være bevist på at 

det de har gått til valg på skal innfris. Vi har dyttet politikerne inn i arbeidet



Fem resultat av 
innbyggerinvolvering

Kunnskap og 
treffsikre 

beslutninger

Lettere 
iverksetting av 

politiske vedtak

Medansvar, 
mobilisering og 

frivillighet

Tilhørighet, 
identitet og 
fellesskap

Politisk 
rekruttering

https://vimeo.com/239405541






Nært og godt – og godt nok

Kommuneplanens samfunnsdel – Nome; 
nært og godt – ble vedtatt i 2019. Den 
legger føringer for utvikling av både 
lokalsamfunnet og tjenestetilbudet.

Samfunnsdelen er ambisiøs, men samtidig 
ærlig på de utfordringene kommunen står 
overfor. 

Dette handlingsprogrammet følger opp og 
konkretiserer de strategiene som er lagt i 
kommuneplanens samfunnsdel innenfor de 
økonomiske rammene vi ser for oss. 

Rune Engehult, kommunedirektør 













Ufordringsbildet



• 34 av 36 sier at lav kapasitet gjør planarbeidet krevende

• 24 av 36 sier at lav kompetanse gjør arbeidet krevende

• 32 av 36 sier at det er vanskelig å oppfylle statlige krav

Kapasitet og kompetanse

Foto: Mandal kommune 

Kilde: Brobakk, Gjefsen 
og Gjertsen (2022)



Kjelde: 
NOU 
2020:15.





Kategorier som bygger på og er avhengige av hverandre

Brobakk, Gjefsen og 
Gjertsen (2022)

Planverket

Prosess

Kultur



• Fravær av planer

• For lite konkrete

• Usikkerhet om oppfølging av 

bærekraftsmålene

Planverket

Prosessutfordringer

Kulturutfordringer



• Forenkle og redusere antall delplaner

• Realisme i mål og omfang 

• Prioritere

• Koble satsingsområder til ressurser og 
areal

• Henger også sammen med årshjul, 
budsjettarbeid.

Planverket



• Sumvirkninger av krav

• Lite kunnskap om handlingsrom lokalt

• Plankrav oppleves som rigide og ikke tilpasset 

små distriktskommuner

• (U)hensiktsmessige nettverk

• Lite kontakt med fylkeskommune 

Planverket

Prosessutfordringer

Kulturutfordringer



• Kommunesamarbeid formelt og 
uformelt

• “Smartere” bruk av interne 
ressurser

• Trainee?

• Tidlig dialog 

Prosesstiltak

Tydal kommune



• Rolleforståelse og prioriteringer

• Bevisstgjøring om at det er 
politikernes plan

• Anerkjenne plan og planstrategi 
som investering i god styring

• Plankunnskap 

Foto: Nea Radio

Planverket

Prosessutfordringer

Kulturutfordringer



• Bevisstgjøringstiltak

• Arbeidet med planstrategi 

• Folkevalgtopplæring må kontinuerlig prioriteres

• Systematikk for oppfølging

Tiltak for plankultur 

Foto: Øyvind A Olsen



• Oftere kontakt mellom kommune og fylke

• Økt kunnskap i kommunene om hvilken kompetanse som finnes hos andre

• Nettverk mellom (små)kommuner med liknende utfordringsbilde

• Alternativer til eller utvikle Planforum

• Helhetlig og ikke sektorvis tilbakemelding 

• Sterkere vekt på å la forslag til løsninger følge merknader

• Veiledning på plankultur

• Folkevalgtopplæring 

• Etterutdanning 

• Differensiering på form og innhold i veiledning og retningslinjer

Tiltak regionalt og nasjonalt



Hva nå?
Fra regjeringsplattformen, side 36: 

Evaluere de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, og sikre at det legges til rette for vekst og utvikling i 
områder med svak eller negativ befolkningsutvikling…..alle kommuner skal ha 
mulighet til å utvikle små og store lokalsamfunn

Forenkle plan- og bygningsloven slik at planprosessene går raskere…..



Se mer på www.Distriktssenteret.no 

Les mer her:


