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1 Formålet med kommunal planstrategi 
Formålet med kommunal planstrategi er å prioritere kommunens planbehov i valgperioden. 
Strategiarbeidet er hjemlet i plan- og bygningslov av 2008 (pbl.) som slår fast at kommunen skal 
utarbeide en kommunal planstrategi ved inngangen til hver ny valgperiode som grunnlag for 
kommunens videre planlegging. 
 
Strategien skal vedtas senest ett år etter kommunestyrets konstituering. Hensikten er å gi det nye 
kommunestyret mulighet til å sette fokus på de planoppgaver som bør startes opp eller videreføres 
for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. 
 

Pbl. § 10-1. Kommunal planstrategi  
 
       Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av 
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.  
 
       Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.  
 
       Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 
denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder 
ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om 
gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  
 
       Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.  
 

 

2 Utviklingstrekk og utfordringer  
Befolkningsprognose 
I henhold til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Nesodden ha en stabil økning av folketallet frem 
mot 2040. Per 1. kvartal 2018 har Nesodden kommune 19 284 innbyggere. Demografien 
kjennetegnes fremover av øking i antall eldre og en nedgang i antall yrkesaktive. Ny 
befolkningsfremskrivning fra SSB er forventet juni 2018. Figuren under viser SSBs 
befolkningssammensetning fra 2016 med fremskrivning for 2025 og 2040 for Nesodden. SSBs 
hovedalternativ er lagt til grunn.  
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Boligprognose 
Boligprognosen er per 16.05.18. Dette er skjønnsmessig vurdering om når kjente boligprosjekter kan 
antas å være ferdigstilt. Jo lengre frem i tid, jo større usikkerhet er det knyttet til realisering.  
Hovedformålet med prognosen er å skaffe en oversikt over forventet befolkningsvekst, spesielt med 
sikte på kretsbelastning for barnehage, skole og andre strukturforhold.  
 

Område/År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Senere Sum 

Berger 6 2 13 35 30 44 68 40  238 

Bjørnemyr 101 59 45 47 25 16 36 30 130 489 

Fjellstrand 6  38 94 17 27 53 74 59 368 

Jaer 1 3 5 9 35 71 71 30  225 

Myklerud 30 84 47 39 63 278 297 284 185 1307 

Tangen 2 3 44 34 50 47 37   217 

Totalsum 146 151 192 258 220 483 562 458 374 2844 

 
I Akershus er det et betydelig avvik mellom dagens boligmasse og den boligmassen som best ivaretar 
behovet fram mot 2030. I regionen at det er et stort behov for bygging av nye leiligheter. Ved å 
tilrettelegge for slik bygging kan man bidra til å dekke boligbehovet til et økende antall eldre og små 
husholdninger. En betydelig leilighetsbygging vil bidra til å frigjøre eksisterende eneboliger og 
småhus, tilpasset barnefamilienes boligbehov. Dagens Nesodden preges av fragmentert utbygging og 
enkelte områder har manglende infrastruktur.  
 
Folkehelse 
Samtidig som det er en relativt ung befolkning fremover, vil gruppen av personer over 80 år øke 
kraftig og utfordre tjenestetilbudet. Nesodden kommune får en betydelig økning i antall eldre. Som 
vist til i plan for helse- og omsorg blir det viktig å utvikle lavterskeltilbud innenfor folkehelse og 
helsefremmende arbeid. For å forebygge isolasjon, passivitet og dårlig ernæring er det viktig å satse 
på tiltak rettet mot dette.   
 
Kommunen opplever et økende antall unge med behov for bistand fra det kommunale 
tjenesteapparatet. Å legge til rette for barn, unge, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er 
nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling. Tiltak knyttet til forebygging og fremme av folkehelse 
redusere sykdom, skader og behovet for kommunale tjenester. Større grad av digitalisering av 
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tjenestene og velferdsteknologi vil fremover være avgjørende for å sikre innbyggerne gode 
tjenestetilbud. Gode oppvekstforhold for barn og unge kan bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse, og 
tilrettelegging av tidlig innsats er et strategisk grep.  
 
Nesodden kommune ligger godt under landsgjennomsnittet på andel sosialhjelpsmottakere i alderen 
20-66 år, noe som trolig henger sammen med lav arbeidsledighet. Kommunen har hatt en økning i 
barnefattigdom fra 2010 til 2015, men barnefattigdommen har ikke økt like mye på Nesodden som i 
landet for øvrig. Sammenlignet med Akershus har Nesodden utviklet seg fra å ligge under til å ligge 
over Akershus i andel fattige barn. Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er 
lavere enn i landet som helhet.  Lav inntekt defineres her som under 60 prosent av nasjonal 
medianinntekt. Andelen barn (0-17 år) som bor trangt er lavere enn i landet som helhet. 
Hovedårsaken til økt barnefattigdom på Nesodden er trolig knyttet til bosetting av flyktningfamilier.  
 
Endring i befolkningens sammensetning og levemåter understreker betydningen av å prioritere 
arbeidet med inkludering og mangfold. Den regionale planstrategien for Akershus viser at stadig flere 
innbyggere i Akershus er bærere av forskjellige livsmønstre og kulturer. Dette vil skape behov for nye 
tjenester, boformer og stiller krav til urban samfunnsutvikling.  
 
Rus 
For Nesodden kommune er ungdommers økende rusmiddelbruk en utfordring. Kommunen må ha 
fortsatt fokus på forebyggende og behandlende arbeid mot rus. Ifølge ungdata-undersøkelsen har 
ungdommer i kommunen et høyere forbruk av både alkohol og cannabis enn andre kommuner i 
Akershus og i resten av landet. 19 % av ungdommer over 15 år hadde siste 12 måneder vært beruset 
sammenlignet med Akershus på 15 % og landsgjennomsnittet på 13 %.  6,9 % av ungdommene i 
samme alder hadde brukt cannabis siste 12 måneder, mens det i Akershus var 3,6 % og 
landsgjennomsnittet var 2,6 %. En liten andel eksperimenterer med hardere narkotiske stoffer enn 
cannabis. Kommunen har hatt flere dødsfall av overdoser blant unge mennesker de siste årene. 
Redusert forbruk av alkohol og andre rusmidler blant unge og i befolkningen generelt kan gi en 
betydelig folkehelsegevinst.  
 
Psykisk helse 
Ifølge folkehelseinstituttets barometer er det fremdeles utfordringer knyttet til psykisk helse 
(primærhelsetjeneste). Fra 2018 har kommunene et økt ansvar for å ivareta mennesker med psykiske 
lidelser. Kommunen har en rekke lavterskeltilbud knyttet til møteplasser og tilpasset aktivitet, og vil 
fortsette satsing på dette.  
 
Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med lokalmiljøet, er ikke 
entydig forskjellig fra landsnivået. Tilsvarende er det for andelen 10.-klassinger som trives på skolen.  
Frafallet i videregående skole er lavere enn landsnivået. Frafall er likevel en viktig 
folkehelseutfordring også for kommuner som ligger bedre an enn resten av landet.   
 
Vaksinasjon 
Nesodden kommune ligger lavere enn landsgjennomsnittet med hensyn til barnevaksinasjon og HPV-
vaksinen for kvinner. Det jobbes kontinuerlig med informasjon ut til befolkningen via helsestasjoner, 
kommunelegene og fastlegene. Tall viser at arbeidet for å øke vaksineringen hjelper og må fortsette. 
En utfordring for Nesodden er enkelte antroposofiske miljøer hvor vaksinemotstanden er stor og 
vaksinegraden lav. For influensavaksinen er vaksineringsgraden høyere enn landet for øvrig, og en 
økende andel av befolkningen vaksinerer seg mot influensa. 
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Arealutvikling  
Forventet arealutviklingen kombinerer prinsippene om bærekraftig utvikling med utbygging og 
bevaring i gjeldene kommuneplans arealdel, samt nye statlige og fylkeskommunale føringer. Med 
utgangspunkt i dagens struktur er det i kommende kommuneplan foreslått at veksten fremover skal 
skje ved at: 

• 80 % av veksten fordeles likt mellom Tangen og Fagerstrand 

• 20 % av veksten skal skje som vedlikeholdsvekst i grendene for å opprettholde gode bomiljø 
 
Kommunen skal fremme folkehelse også ved lokal utvikling og planlegging. Til grunn for 
stedsutviklingen legger kommunen utvikling av sosiale og miljømessige forhold som bidrar til 
utjevning av sosiale forskjeller, fremmer trivsel og reduserer mulige negative helsefaktorer.  
 
Nesodden består av store uregulerte områder. Utviklingen fra frittliggende gårdsbruk og fritidsboliger 
til en grendestruktur har resultert i et forstadsmiljø med fragmentert karakter. Blandingen av 
kulturlandskap, gårds- og fritidsbebyggelse samt handels- og servicefunksjoner ligger spredt over hele 
kommunen. Nesodden bærer derfor mindre preg av overordnet planlegging, og er mer et resultat av 
uorganisert utvikling. I sum bidrar dette til høyt forbruk av arealer og stort behov for bilkjøring. 
Videreføring av denne typen forstadsmiljø kan ikke bidra til å løse målsettingene om et mer 
klimanøytralt samfunn. 
 
Tette, gode sentrum er en forutsetning for videre utvikling. Fortetting og transformasjon gir et 
sterkere behov for å verne om grøntområder, kulturmiljøer og 100-meterskoger. Naturområder må 
sikres, grønne korridorer med stier som gir tilgjengelighet internt i området og til marka må 
opprettholdes og nyetableres der slike forbindelser mangler.  
 
Arbeidsplasser og boligtilbud er grunnleggende for å skape vekst og velferd. Kommunen kan bidra 
med tilrettelegging av infrastruktur, tomter og veiledning. Behovet for areal til boliger styres i 
hovedsak av befolkningsgrunnlaget og befolkningsveksten. God framkommelighet og universell 
utforming skal ligge til grunn i alle planer og tiltak. Gjennom tilrettelegging for varierte boligtilbud vil 
kommunen være med å legge grunnlaget for utvikling av kommunens attraktivitet. Kommunen skal 
også tilrettelegge for personer med behov for bistand på boligmarkedet.  
 
Næring og kultur 
Et aktivt næringsliv er en forutsetning for arbeidsplasser i egen kommune, og er positivt både for 
lokalsamfunnet og kommuneøkonomien. Den strategiske næringsplanen skisserer kommunens 
muligheter innen maritime næringer, kompetansenæringer, helse/rehabilitering, kulturnæring, 
reiselivs- og opplevelsesnæringer, skog- og landbruk. Kommunen skal fremover forbedre sin dialog 
og samarbeid med næringslivet. Utfordring knyttet til attraktivitet og videreutvikling av næringslivet 
er utbedring av veiforbindelse i sør, samt å planlegge og klargjøre areal for næringsutvikling. Ulike 
næringer har ulikt behov, og kommunen ønsker rett virksomhet på rett sted. Sentrene må planlegges 
for å minimere unødvendig trafikk, samtidig som transportavhengige bedrifter beholdes. 
 
Både på Tangen og Fagerstrand skal det legges opp til handel og næring i kombinasjon med 
boligformål, urbane og grønne kvaliteter, attraktive byrom, møteplasser og utearealer. 
Sentrumsområdene bør utvikles med utendørsaktiviteter for alle aldersgrupper. Kommunen ønsker 
gjennom kulturplanen og kommende kommuneplan å tilrettelegge og sikre gode møteplasser, gode 
arenaer for kulturopplevelser og idrettsaktiviteter.   
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Klima og miljø 
Akershus har en ambisjon om å redusere sine klimautslipp med 50 % sammenliknet med 1990 innen 
2030. Tiltak er bla. å redusere utslippene fra transportsektoren med 20 % og stasjonær forbrenning 
og avfallshåndtering med 80 %. Prognoser for framtidig klimaendringer mot 2100 viser en dobling av 
dagens årsmiddelnedbør, større nedbørsmengder i perioder om høsten/vinteren og lengere tørre 
perioder om sommeren. Dersom prognosene slår til innebærer dette en risiko for mer alvorlige 
flomsituasjoner enn i dag og økt risiko for erosjon. Forandringer i den lokale risikoen for flom, 
ekstremnedbør, skred og fukt gjør at arealplanleggingen i kommunene må baseres på grundige 
risikovurderinger.  
 
Hvordan lokalisering og utforming av boliger, næringsvirksomhet og infrastruktur løses er avgjørende 
for å begrense energiforbruket og redusere utslipp av klimagasser. Plan om klima og biologisk 
mangfold og kommende kommuneplan viser retningen fremover.  
 
Ved å konsentrere veksten og bygge kompakt, styrkes grunnlaget for kollektivtransport samt sykkel 
og gange. En arealeffektiv fortetting vil begrense behovet for bil, og klimagassutslippene reduseres.  
Kommunen satser på et miljøvennlig kollektivtilbud som skal knytte kommunen til hovedstaden og 
Folloregionen. Klimavennlig kollektivtransport er en forutsetning for at kommunen når sine 
ambisiøse klimamål.  
 

3 Vurdering av planbehovet 

3.1 Kommuneplanen  
Kommuneplanen rulleres i planperioden og er kommunens overordnede styringsdokument. Planen 
består av en samfunnsdel og en arealdel med tilhørende kart og bestemmelser. Arealdelen er juridisk 
bindende for arealbruken.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen legger føringer for 
utformingen av kommuneplanens arealdel. Arealdelen konkretiserer arealbruk og forvaltning av 
naturressursene i et langsiktig perspektiv. 
 

3.2 Handlingsprogram med økonomiplan   
Kommuneplanens handlingsprogram for kommunens virksomhet og ressursprioriteringer rulleres årlig 
sammen med økonomiplanen. I dokumentet er kommuneplanens samfunnsdel styrende for hvilke 
årlige mål kommunen setter seg. Målene for kommuneplanens innsatsområder må konkretiseres i 
mest mulig tydelige målbare mål i handlingsprogram og økonomiplan. 
 

3.3 Andre planbehov i perioden  

En rekke planer er for tiden under utarbeidelse i kommunen. I tillegg er det en del planer som nettopp 
er vedtatt. Pågående og prioriterte planoppgaver gir til sammen et helhetlig bilde av kommunens 
planoppgaver i planperioden. Planene er sortert etter ansvar, men er som hovedregel overlappende 
for flere tjenesteområder.  
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X i tabellen markerer oppstart av planarbeid. Tabellen tar utgangspunkt i organisering per 1. august 
2018. På bakgrunn av kommuneplanen og dagens utviklingstrekk og utfordringer har kommunen 
behov for følgende planer:  
 
   

 Ved-
tatt 
år 

2016 -17 -18 -19 Ansvarlig  Ressurs/ 
kostnads-
dekning 

Kommentar 

Overordnede 
planer 

        

Kommuneplanens 
samfunnsdel 

2015 x    Rådmann v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Jf. plbl. § 11-1 

Kommuneplanens 
arealdel 

2015 x    Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Jf. plbl. § 11-1 

Handlingsprogram 
med økonomiplan 

 x x x x Rådmann v/ Økonomi og 
styring 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Jf. kommunel. 
§ 44 

Helhetlig ROS-
analyse 

2013   x  Rådmann v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Jf. sivil-
beskyttelsesl. 
§ 14 

Overordnet 
beredskapsplan 

2016    x Rådmann v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Jf. sivil-
beskyttelsesl. 
§ 15 

Helse, omsorg og sosial 

Boligsosial 
handlingsplan 
(temaplan) 

2013   x  Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Demensplan 
(temaplan) 

Ny   x  Kommunalsjef for helse og 
omsorg v/ Forebyggende 
og behandlende tjenester 
til voksne 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Helse og 
omsorgsplan 
(temaplan) 
 

2011   x  Kommunalsjef for helse og 
omsorg v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Plan for integrering 
og mangfold for 
flyktninger 
(temaplan) 

Ny    x Kommunalsjef for helse og 
omsorg v/ Mangfold og 
integrering 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Plan for psykisk 
helse - barn, unge 
og voksne 
(temaplan)  

Ny  x   Kommunalsjef for helse og 
omsorg v/ Barn, unge og 
familie og Hjemmebaserte 
tjenester  

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Ruspolitisk 
strategi (temaplan) 

2012   x  Kommunalsjef for utvikling, 
digitalisering og 
administrasjon  

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Jf. alkoholl. § 
1-7d.  
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Plan for 
kommunalt 
rusarbeid 
(temaplan) 

Ny   x  Kommunalsjef for helse og 
omsorg v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Veteranplan 
(temaplan)  

Ny     Kommunalsjef for helse og 
omsorg v/ Forebyggende 
og behandlende tjenester 
til voksne  

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Neste plan-
periode 

Plan for å redusere 
barnefattigdom 
(temaplan) 

Ny     Rådmann v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Neste 
planperiode 

Plan for å 
forebygge, avverge 
og avdekke vold og 
seksuelle overgrep  
(temaplan) 

Ny    x Kommunalsjef for helse og 
omsorg v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Kultur og næring 

Frivillighetsstrategi 
(temaplan) 

2015     Rådmann v/ Kultur Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Kulturplan 
(kommunedelplan)  

2016     Rådmann v/ Kultur Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Plan for fysisk 
aktivitet, idrett og 
friluftsliv 
(kommunedelplan) 

2014     Rådmann v/ Kultur Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Strategisk 
næringsplan 
(temaplan) 

2011    x Rådmann v/ 
næringsrådgiver 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Kunstplan 
(temaplan) 

     Rådmann v/ Kultur Innenfor 
ordinær 
ramme 

Neste plan-
periode 

Skole, barnehage og oppvekst 

Oppvekstplan 
(temaplan) 

Ny     Kommunalsjef for skole, 
barnehage og oppvekst v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Neste plan-
periode 

Plan for den 
kulturelle 
skolesekken 
(temaplan) 

2018  x   Kommunalsjef for skole, 
barnehage og oppvekst v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Plan for et godt 
oppvekstmiljø i 
Nesodden 
kommune 
(temaplan) 

2016     Kommunalsjef for skole, 
barnehage og oppvekst v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Plan for 
forebyggende 
barnevern i 

2016     Kommunalsjef for skole, 
barnehage og oppvekst v/ 
Barn, unge og familie 

Innenfor 
ordinær 
ramme 
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Nesodden 
kommune 
(temaplan) 

Plan for overgang 
fra barnehage til 
skole og SFO 
(temaplan) 

2017 x    Kommunalsjef for skole, 
barnehage og oppvekst v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Plan for 
skolefritidsordning 
(SFO) (temaplan) 

Ny   x  Kommunalsjef for skole, 
barnehage og oppvekst v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Plan, teknikk og miljø 

Eiendomsstrategi 
(temaplan) 

Ny    x Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ 
Eiendom 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Behovsplan for 
formålsbygg 
(temaplan)  

    x Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ 
Eiendom 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Gang- og 
sykkelveistrategi 
(temaplan) 

Ny   x  Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ 
Infrastruktur og vannmiljø 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Hovedplan for 
drikkevann og 
vannmiljø 
(kommunedelplan) 

2014     Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ 
Infrastruktur og vannmiljø 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Hovedplan for vei 
(kommunedelplan)  

2013     Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ 
Infrastruktur og vannmiljø 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Parkeringsstrategi 
med 
parkeringsnorm 
(temaplan) 

Ny   x  Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ 
Infrastruktur og vannmiljø 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Plan for klima og 
biologisk mangfold 
(kommunedelplan)  

2017 x    Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Plan for 
kulturminner og 
bevaring 
(kommunedelplan) 

Ny   x  Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Strategi for 
universell 
utforming 
(temaplan) 

Ny   x  Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Trafikk-
sikkerhetsplan 
(kommunedelplan) 

2015     Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ 
Infrastruktur og vannmiljø 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Områdeplan 
Bomannsvik   

2017     Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 
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Områdeplan 
Nordstrand og 
Dalbo 

     Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

På høring 
våren 2018 

Områdeplan 
Svestad 

     Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Utgår. Vedtatt 
oppstart i 
2013 

Områdeplan 
Solbergskog 

2018     Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Områdeplan 
Ellingstadåsen 

     Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

På høring 
våren 2018 

Områdeplan 
Flaskebekk 

     Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

På høring 
sommer/høst 
2018 

Områdeplan 
Grøstad 

    x Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Vedtatt 
oppstart i 
2009 

Områdeplan Spro      Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

Vedtatt 
oppstart i 
2016 

Områdeplan 
Oksval/Ursvik 

    x Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Områdeplan 
Fagerstrand 
sentrum  

     Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Egen bevilling 
fra KST 2016 

På høring 
våren 2018 

Nesoddhøgda 
(Løes) 

   x  Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Områdeplan 
Tangen sentrum 

    x Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Områdeplan 
Fagerstrand sjøside 
 

     Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Ekstern 
finansiering/ 
Innenfor 
ordinær 
ramme  

Pågående 
plan. Avtale 
med Cirkle K 
som utvikler 
planen 

Områdeplan 
Sunnaas 

     Kommunalsjef for plan, 
teknikk og miljø v/ Plan, 
bygg og geodata 

Ekstern 
finansiering/ 
Innenfor 
ordinær 
ramme 

Pågående 
plan. Avtale 
med Sunnaas 
sykehus som 
utvikler planen 

Administrasjon/ interne strategier  

Strategisk 
kompetanseplan 
(temaplan) 

Ny    x Kommunalsjef for utvikling, 
digitalisering og 
administrasjon v/ HR og 
organisasjonsutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 
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Arbeidsgiver-
strategi (temaplan) 

2018     Kommunalsjef for utvikling, 
digitalisering og 
administrasjon v/ HR og 
organisasjonsutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Kommunikasjons-
strategi (temaplan) 

2015    x Kommunalsjef for utvikling, 
digitalisering og 
administrasjon v/ 
Kommunikasjon og digitale 
tjenester 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Strategi for en 
digital hverdag 
(temaplan) 

2014    x Kommunalsjef for utvikling, 
digitalisering og 
administrasjon v/ 
Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Økonomireglement 2013     Kommunalsjef for utvikling, 
digitalisering og 
administrasjon v/ Økonomi 
og styring 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

Reglement for 
finansforvaltning 

2015     Kommunalsjef for utvikling, 
digitalisering og 
administrasjon v/ Økonomi 
og styring 

Innenfor 
ordinær 
ramme 

 

 
 

4 Kommunens planhierarki og forhold til økonomisk 
planlegging 

4.1 Planhierarki 
De ulike plantypene inngår i et planhierarki som tydeliggjør forankring av og sammenheng mellom 
planene. Den hierarkiske oppbyggingen av plansystemet framgår av figuren under.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommuneplan med 

samfunnsdel og arealdel 

Kommunedelplaner  
Reguleringsplaner 

(områderegulering 

og detaljregulering) 

Virksomhetsplanlegging 

Temaplaner/ 

strategier  
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Strategier og temaplaner kan lages uavhengig av om det finnes en dekkende kommunedelplan på 
området.  
 
Kommunedelplaner og områdeplaner skal behandles politisk. Også de fleste temaplaner behandles 
politisk eller legges frem til orientering. Virksomhetsplanleggingen, som danner det nederste nivået i 
planhierarkiet, har som formål å operasjonalisere mål og tiltak som framgår av de overordnede politisk 
vedtatte planene. Virksomhetsplanleggingen behandles ikke politisk utover det som kommer frem i 
handlingsprogram med økonomiplan. 
 
Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er rettslig bindende, jf. pbl. §§ 11-6 og 12-4. 
Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets 
vedtak bindende for visse typer nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Slike tiltak må ikke være 
i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål 
og hensynssoner. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for konkrete områder og er ved 
kommunestyrets vedtak bindende for tilsvarende nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak.  
 

4.2 Prosesskrav for ulike plantyper 
De ulike plantypene i plansystemet har ulike prosesskrav.  
 
Reglene om saksbehandling for kommuneplan gjelder i utgangspunktet også for kommunedelplaner. 
Plan- og bygningsloven hjemler krav om planprogram for kommuneplan, kommunedelplan og 
reguleringsplaner. Planprogrammets funksjon er å avklare formålet med planarbeidet, planprosess 
med frister og opplegg for medvirkning. 
 
I henhold til plan- og bygningsloven har kommunen et særlig ansvar for å sikre medvirkning og 
høring/offentlig ettersyn i forbindelse med kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner. 
Høringsfristen for disse planene er minimum 6 uker og forslagene skal kunngjøres i minst én avis som 
er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Krav om 
høring/offentlig ettersyn gjelder også ved rullering av kommunedelplaner og kommuneplanen. 
Kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 
påfølgende år, og som skal revideres årlig. 
 
Temaplaner har få formelle prosesskrav. Behovet for, og omfanget av medvirkning må vurderes i den 
enkelte temaplan/strategi. Det er ingen formelle krav om høring/offentlig ettersyn av denne typen 
planer eller om planene skal legges frem til politisk behandling. Tilsvarende gjelder i 
virksomhetsplanlegging.   
 
Formannskapet er politisk styringsgruppe for planer som ligger under flere enn ett utvalgsområde, jf. 
§ 2 a) i reglement for Nesodden formannskap, vedtatt 12.09.13. 
 

4.3 Kommuneplanens og økonomisk planlegging 

Kommunens plansystem skal gi forutsigbarhet og ryddighet mht. prosess, medvirkning, politisk 
involvering mm. for planene som skal utarbeides og rulleres. Kommunens handlingsrom er sjelden 
stort nok til å oppfylle alle ønsker politikere og innbyggere har til tjenestetilbudet. I årene fremover er 
det forventning om økte krav til kommunens tjenestetilbud og trolig økte utgifter for kommunen som 
følge av generell befolkningsvekst, eldrebølgen, integrering av flyktninger og rettsliggjøring av 
individuelle rettigheter. Ytterligere press på kommunens økonomi kan føre til økt spenningsforhold 
mellom økonomisk planlegging og den overordnede samfunnsplanleggingen. 
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Sentralt i samfunnsplanleggingen er kommuneplanens handlingsdel. Handlingsdelen angir hvordan 
kommuneplanen skal følges opp i fireårsperioden, og revideres årlig. Nesodden kommune gjør dette 
samtidig med utarbeidelse av budsjett og økonomiplan. Samfunnsdelens målsetninger skal 
konkretiseres i mest mulig tydelige målbare mål og tiltak i handlingsdelen i budsjettdokumentet. 
Handlingsdelen skal gi grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og 
samarbeidsoppgaver, og konkretiserer disse tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer.  
Innholdsmessig skal handlingsdelen ifølge nasjonale føringer omfatte mer enn kun økonomiske 
betenkninger/konsekvenser, og kan f.eks. prioritere både økonomiske, menneskelige og fysiske 
ressurser. Samarbeidsoppgavene kan være oppgaver kommunen skal løse i samarbeid med andre 
offentlige organer eller private. Handlingsdelen vil da primært beskrive kommunens deltakelse i 
gjennomføringen, mens andre aktørers medvirkning og ansvar må klargjøres i f.eks. avtaler.  
 
Økonomiplanen, på sin side, skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over 
sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen har 
få konkrete krav til innhold bortsett fra økonomisk planlegging. Handlingsdelen som del av kommunens 
strategiske samfunnsplanlegging vil dermed ha et bredere nedslagsfelt og kunne omfatte hele 
samfunnet og kommuneorganisasjonen, mens økonomiplanen vil ta utgangspunkt i økonomiske 
prioriteringer og konsekvenser for kommunens virksomhet. Ved en sammenkobling av handlingsdel 
og økonomiprogram, slik som i Nesodden kommune, bør kommunen være bevisst det ulike fokuset, 
og også oppfylle handlingsdelens bredere prioriteringer.  
 


