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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 bygningsloven 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 søkelys på de planoppgaver som bør startes opp eller videreføres 
for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.  

Lovverket trekker frem at kommunal planlegging skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende 
enn nødvendig. Derfor er Nesodden kommunes planstrategi utviklet som en realistisk og 
kapasitetsavhengig strategi, på tvers av avdelinger. Det vil si at hvert kommunalfelt ikke skal ta på seg 
større planmessige oppgaver enn man ser som mulig å gjennomføre for denne 
kommunestyreperioden.   

 

 

Plan- og bygningsloven 

§ 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 en bred medvirknings 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.
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2 Plansystemet i Nesodden kommune 
Nesodden kommune er, i likhet med andre kommuner, planstyrt. Det vil si at kommunens forvaltning 
og tjenesteyting er nedfelt i utarbeidede planer. Plansystemet i Nesodden kommune består av tre 
plankategorier og fire plannivåer, som vist til i oversikten nedenfor. I den kommunale planstrategien 
ser man på behovet for alle disse planene, bortsett fra detaljregulering og 
virksomhetsplaner/lederavtaler.  

Kommunal planstrategi drøfter kommunens samfunnsmessige og organisatoriske utviklingstrekk som 
grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Strategien er i seg selv ikke en plan, men 
er å regne som en behov- og evalueringsstrategi. Det vil si at planstrategien legger opp en strategi for 
hvilke planer kommunen har behov for å utarbeide, rullere eller legge til side for valgperioden. 
Planstrategien skal vedtas av kommunestyret minst en gang hver valgperiode og senest ett år etter 
konstituering av nytt kommunestyre. En planstrategi har med dette en virkningstid på fire år, før man 
må utarbeide en ny planstrategi. 

Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokument og gir langsiktige rammer 
for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og forvaltningen av arealressursene i et fremtidsrettet 
perspektiv. Plan- og bygningsloven legger vekt på at det skal være sterke koblinger mellom 
samfunnsdel og arealdel.  

Kommuneplanens samfunnsdel er i plan- og bygningsloven §11-2 instituert som kommunens viktigste 
overordnede, strategiske og samordnede plan. Den skal gi føringer for kommunens øvrige planlegging 
og økonomiplanlegging gjennom kommuneplanens handlingsdel. Samfunnsdelen er imidlertid ikke 

Oversikt over planer som inngår i kommunens plan- og styringssystem 
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juridisk bindende, men et kommunalt styringsverktøy som inneholder mål og strategier som legger 
føringer for hva kommunen selv ønsker å oppnå innenfor den angitte perioden. Mål og strategier i 
samfunnsdelen skal dermed reflekteres i alle kommunedelplaner, temaplaner og reguleringsplaner. 

Kommuneplanens arealdel skal omfatte hele kommunen. Den er juridisk bindende, som følge av plan- 
og bygningsloven, og styrer den langsiktige arealutviklingen. Arealdelen skal sikre at arealbruken i 
kommunen bidrar til å bygge opp under mål og strategier i samfunnsdelen. Arealdelen består av en 
planbeskrivelse og plankart med tilhørende planbestemmelser. Arealdelen er styrende for mer 
detaljerte arealplaner og utbyggingstiltak.  

Kommuneplaner er behovsvurdert i planstrategien (se kap. 5.4). 

Kommunedelplaner kan utarbeides for bestemte områder eller tema. Kommunedelplaner som 
omhandler bestemte områder, eller areal, har som oppgave å konkretisere arealbruken for et 
avgrenset geografisk område i kommunen. Kommunedelplaner som tar for seg et område skiller seg 
dermed fra kommuneplanens arealdel på størrelsen på arealet. Dette gjør at man gjerne også er mer 
konkret i en kommunedelplan, enn i kommuneplanens arealdel. Et eksempel på en slik plan kan være 
en kommunedelplan for utviklingen av et sentrum, eller utviklingen av en verneplan for et område 
med spesielt mye kulturminner. En kommunedelplan for areal har utover dette samme prosessuelle 
og innholdsmessige krav som kommuneplanens arealdel, og er dermed i seg selv også juridisk 
bindende, som følge av plan- og bygningslovens kapittel 11. 

Kommunedelplaner kan også være tematiske. Når kommunedelplaner er temabaserte fungerer de 
som en konkretisering av kommuneplanens samfunnsdel for et gitt tema eller felt. Tematiske planer 
omhandler dermed ikke bestemte arealer, slik arealbaserte kommunedelplaner gjør, men gjelder for 
hele kommunen. Et eksempel på en slik plan kan være en kommunedelplan for næringsutvikling i 
kommunen, eller en tematisk kommunedelplan som kartlegger og legger føringer for håndtering av 
kommunens kulturminner. Siden tematiske kommunedelplaner tar utgangspunkt i et tema i 
kommuneplanens samfunnsdel, er ikke tematiske kommunedelplaner juridisk bindende. Det er likevel 
krav i plan- og bygningslovens kapittel 11 om at kommunedelplaner skal følge lovbestemte prosesser, 
lik kommuneplanens samfunnsdel.  

Kommunedelplaner er behovsvurdert i planstrategien (se kap. 5.4). 

Temaplaner brukes i Nesodden kommune som en fellesbetegnelse for strategiplaner, temaplaner og 
handlingsplaner. En temaplan er nesten det samme som en tematisk kommunedelplan, som forklart 
over. Forskjellen mellom en temaplan og en tematisk kommunedelplan er at en temaplan ikke må følge 
lovbestemte prosesser. Kommunen står med dette friere til å velge prosesser som er hensiktsmessige 
for den enkelte plan, uten å være bundet av plan- og bygningslovens formelle krav. Føringer i 
temaplaner er ikke juridisk bindende for kommunen.  

Temaplaner har med dette som oppgave å konkretisere mål og strategier i kommuneplanens 
samfunnsdel innenfor et tema. Et eksempel på dette kan være plan for helse og omsorg i kommunen, 
eller plan for idrett og friluftsliv. I Nesodden kommune ønsker vi at temaplaner skal bestå av et klart 
formål, en status- og utfordringsbeskrivelse, mål som følger opp kommuneplanens samfunnsdel og 
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strategier for å nå disse målene. I tillegg kan temaplaner inneha en handlingsdel med spesifikke tiltak 
med økonomiske konsekvenser, og /eller en handlingsdel med oppdrag som ikke innehar økonomiske 
konsekvenser.  

Temaplaner er behovsvurdert i planstrategien (se kap. 5.4). 

Reguleringsplaner er planer for arealbruken innenfor et nærmere avgrenset område. Det finnes to 
ulike typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. Begge har samme krav til 
utredning og behandling. Dette følger av plan- og bygningslovens kapittel 12. 

Områderegulering (ofte kalt områdeplan) er en plan som styrer utviklingen i et større avgrenset 
område, der kommunen finner at det er behov for mer detaljert områdevis avklaring i arealbruken, 
enn det som kommer frem av kommuneplan og eventuelt i en kommunedelplan. Dette er nyttig når 
det er behov for å fastsette overordnede strukturer i områder. Områderegulering utarbeides som regel 
av kommunen. Kommunen kan imidlertid overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag 
til områderegulering. Områdereguleringen er likevel en kommunal plan og kommunen må være tett 
involvert i planarbeidet.  

Områdereguleringer er behovsvurdert i planstrategien (se kap. 5.4). 

Detaljregulering (ofte kalt detaljplan/reguleringsplan) er en plan som tar for seg et mindre område 
eller én enkelt tomt, og gir ofte mer spesifikke føringer for hva som kan bygges, enn en 
områderegulering. Detaljreguleringer brukes også ofte som en konkretisering av delområder i en 
områderegulering. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter 
kan komme med forslag til en detaljreguleringer, men plan- og bygningsloven setter krav til at 
planforslaget må utarbeides av en fagkyndig.  

Detaljreguleringer er ikke med i behovsvurderingen i planstrategien. 

Kommuneplanens handlingsdel angir hvordan kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp, og 
revideres årlig. Samfunnsdelens målsetninger skal i handlingsdelen konkretiseres i mest mulig tydelige 
målbare mål og tiltak. 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 både 
økonomiske, menneskelige og fysiske ressurser.  

Nesodden kommune har valgt å behandle den årlige revideringen av kommuneplanens handlingsdel 
samtidig med utarbeidelse av budsjett og økonomiplan. Budsjett og økonomiplanen skal omfatte hele 
kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og 
prioriterte oppgaver i planperioden. Ved å koble kommuneplanens handlingsdel og budsjett og 
økonomiplan sammen, mener Nesodden kommune at vi bedre kan ha en oversikt over hva som er 
strategiske samfunnsgrep og hva som er økonomiske prioriteringer for kommunen og hvordan disse 
er avhengige av hverandre.   
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3. Overordnede føringer 
3.1 FNs bærekraftsmål 
En bærekraftig utvikling skal imøtekomme behovene vi har i dag uten å ødelegge mulighetene for de 
som kommer etter oss. Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling; verdens 
felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 
Målene gjelder for alle land, også de rike. Det betyr at målene vil påvirke norsk politikk, både nasjonalt 
og kommunalt.  

Ifølge Nesoddens kommuneplan for 2018-2042 skal kommunen både som samfunn og organisasjon 
være bærekraftig, framtidsrettet, likeverdig og åpen. Kommunen har valgt å knytte sine mål opp til FNs 
17 bærekraftsmål og reflekterer dermed de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, 
sosiale forhold og økonomi. Målet for kommunen er å skape en bærekraftig samfunnsutvikling med 
god balanse mellom økonomisk og sosial utvikling og ivaretakelse av miljøhensyn.  

 

3.2 Statlige føringer 
De nasjonale forventningene til kommunal planlegging skal utarbeides hvert fjerde år, og ble fastsatt 
første gang juni 2011. Den nasjonale politikken som formidles gjennom forventningene vil kunne gi 
føringer for arbeidet med å avklare planbehov i kommunal planstrategi, og skal følges opp i den 
kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

I Fylkesmannens forventningsbrev for 2020, datert 29.01.2020, fokuserer staten på viktigheten av 
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, barn og unge, helse og sosial, samfunns- og 
arealplanlegging, samt forutsetninger for gode tjenester til innbyggerne. Fylkesmannen sendte også ut 
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brev omhandlende forventinger til kommunal arealplanlegging for 2019-2020, datert 14.11.2019. 
Forventningene fra Fylkesmannen vil bli lagt til grunn for videre plan- og utredningsarbeid i Nesodden 
kommune. 

3.3 Regionale føringer 
Samtidig som kommunene utarbeider sine kommunale strategier, utarbeider regionene/fylkene sine 
regionale planstrategier. En regional planstrategi redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og 
utfordringer, den vurderer langsiktige utviklingsmuligheter og tar stilling til hvilke spørsmål som skal 
tas opp gjennom videre planlegging. Dette er også momenter som Nesodden kommune må legge til 
grunn for videre planlegging i kommunen. 

Ut av den regionale planstrategien utarbeides det regionale planer. Et planspørsmål som har betydning 
for flere kommuner er i utgangspunktet et aktuelt tema for en regional plan. Spørsmål som 
samferdselstiltak og infrastruktur, bolig- og næringsutvikling, undervisning, jordvern, markaområder, 
kystsone- og vassdragsforvaltning kan behandles gjennom regional planlegging.  

For Nesodden gjelder følgende regionale planer, som vil være aktuelle for kommunens planer: 

 Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 
 Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 – 2030 
 Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus 
 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus 
 Regional plan for klima og energi i Akershus 
 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 
 Regional plan for masseforvaltning i Akershus 
 Regional plan for vannforvaltning av Glomma vannregion 
 Kunnskapsgrunnlag for regional plan for kompetanse  

https://viken.no/_f/p1/ib1949fd3-e553-4dd7-9505-4a2519ba6d00/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus.pdf
https://viken.no/_f/p1/i075a8ede-f4d5-40e9-b656-1aeb5847ec84/regional-plan-for-fysisk-aktivitet-idrett-og-friluftsliv-i-akershus-2016-2030.pdf
https://viken.no/_f/p1/i4a90aefc-d99b-4465-80e2-aca6af102e5c/regional-plan-for-handel-service-og-senterstruktur-i-akershus.pdf
https://viken.no/_f/p1/ic0c4f7ce-da55-48ea-b49e-a176d1d9f99a/regional-plan-for-innovasjon-og-nyskaping-i-oslo-og-akershus-fram-mot-2025.pdf
https://viken.no/_f/p1/id8d8f217-08fe-4c28-bc34-98c2981850f2/regional-plan-for-klima-og-energi-i-akershus-2018-2050.pdf
https://viken.no/_f/p1/ib4830f37-ac8b-4876-8cc8-c35aaa269d47/regional-plan-for-kulturminner-i-akershus.pdf
https://viken.no/_f/p1/i101716a1-24f5-4238-891c-d89d66cd77ec/regional-plan-for-masseforvaltning-i-akershus.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/vannregioner/glomma/glomma---dokumenter/forvaltningsplan-2016-2021/versjon-20.12.2015_forvaltningsplan-glomma.pdf
https://viken.no/_f/p1/i72a2417c-56db-4074-bd29-4897ac42ddf2/kunnskapsgrunnlag-regional-plan-for-kompetanse-i-akershus.pdf
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4 Utviklingstrekk og utfordringer 
4.1 Befolkningsprognose 
I henhold til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Nesodden ha en redusert, men stabil vekst de neste 
årene, sammenliknet med tidligere år. Per 4. kvartal 2019 hadde Nesodden kommune 19 616 
innbyggere.  

Befolkningsprognosene, som det vises til i matrisen under, beregnes ut fra faglige vurderinger om 
byggeaktivitet i kommunen og SSBs framskrivninger. Det er mange boligområder som planlegges 
ferdigstilt de nærmeste årene. Likevel ser man en tendens til at den høye veksten man opplevde i 
første halvdel av forrige tiår reduseres. Dette skyldes flere faktorer, men i hovedsak handler det om 
lave immigrasjonstall til Norge. Kommunen har derfor antatt en befolkningsvekst på 0,81 prosent i 
snitt frem til 2025.  

 

Befolkningsutvikling i Nesodden kommune for perioden 2015-2025. Grønne felt viser absolutte tall, mens gråe felt viser prognoser.   
Data er hentet fra 31. desember for hvert av årene 

Prognosene utarbeides av ekstern konsulent (Rambøll Norge AS) sammen med kommunen, og tar 
hensyn til aldring, dødelighet, fødselsoverskudd og netto innflytting. Veksten i boliger skulle tilsi en 
høyere ferdigstillelse av boliger og dermed høyere befolkningsvekst, men veksten synes framover å 
reduseres både nasjonalt og på Nesodden, derfor er også boligprognosene justert ned. 

Befolkningsprognoser på kommunenivå vil alltid inneholde usikre momenter. Det må derfor forventes 
at den faktiske befolkningsutviklingen i kommunen selv i de nærmeste årene kan avvike noe fra 
prognosene. 

BEFOLKNINGSPROGNOSE  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
0-1 år 392 421 391 377 412 394 391 391 389 388 387 

2-5 år 969 955 1 005 1 042 974 993 958 935 960 943 941 

6-15 år 2 612 2 618 2 680 2 699 2 729 2 745 2 814 2 839 2 839 2 839 2 863 

16-22 år 1 695 1 690 1 653 1 627 1 582 1 572 1 573 1 600 1 579 1 623 1 622 

23-66 år 10 577 10 717 10 988 11 067 11 147 11 197 11 191 11 187 11 231 11 242 11 271 

67-79 år 1 760 1 854 1 929 2 014 2 089 2 150 2 254 2 348 2 411 2 476 2 536 

80-89 år 508 502 532 549 566 597 613 653 703 761 813 

over 90 år 110 112 109 113 117 129 141 143 146 150 154 

Sum 18 623 18 869 19 287 19 488 19 616 19 776 19 935 20 096 20 258 20 421 20 587 
 

Endring - 246 418 201 128 160 159 160 162 164 165 
Endring i % - 1,32 % 2,22 % 1,04 % 0,66 % 0,82 % 0,80 % 0,80 % 0,81 % 0,81 % 0,81 % 
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Det er hovedsakelig aldersgrupper over 67 år som vil ha en markant økning de nærmeste årene, som 
vist i grafen under. Hvis prognosene inntreffer, må kommunen rigge seg for å kunne yte flere og mer 
omfattende tjenester til de eldre i årene framover. Dette har kommunen blant annet gjort ved å 
ferdigstille flere omsorgsboliger de to siste årene. I tillegg til dette utarbeider kommunen en 
behovsplan for formålsbygg som skal undersøke på behovet for nye barnehager, skoler og 
sykehjem/bemannede omsorgsboliger for de neste 20 årene.  

’ 

 
Aldersgruppene under 67 år; 0-1 år, 2-5 år, 6-15 år, 16-22 år og 23-66 år, vil ifølge prognosene holde 
en stabil utvikling de neste 5 årene. For barn i skolealder (6-15 år), ser vi en moderat vekst som blant 
annet følger av økt tilflytting fra byer i østlandsområdet i forbindelse med at barn kommer i skolealder. 
Dette vil være positivt for Jaer skole, som har plass til flere elever. Vi ser imidlertid en liten nedgang 
blant småbarn (0-1 år og 2-5 år) noe som blant annet skyldes lave fødselstall. For unge voksne (16-22 
år) og personer i arbeidsfør alder (23-66 år) holder utviklingen seg stabil. 
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4.2 Boligprognose 
Kommunens boligprognose er en faglig 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. 

I Viken er det et betydelig avvik mellom dagens boligmasse og den boligmassen som best ivaretar 
behovet fram mot 2030. Det er et stort behov for en økning av leilighetsenheter som andel av 
boligmassen i regionen. 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 en fragmentert bygningsmasse og kun en leilighetsandel på 7,4 prosent, per 2019. 

BOLIGPROGNOSE  
(TALL VISER PROGNOSE FOR ANTALL FERDIGSTILTE BOLIGER)  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 sum 
Berger 46 10 4 15 10 6 90 

Tangen 30 13 39 15 24 14 135 

Fjellstrand 7 28 19 31 16 9 110 

Jaer 0 38 30 26 23 23 140 

Myklerud 23 6 8 19 84 44 185 

Bjørnemyr 12 5 4 32 0 5 59 

Sum 119 100 104 137 157 101 719 

 

Boligprognosene bør ikke sees på år for år, men som en samlet verdi frem til 2025. Årsaken til dette er 
at det er gjort justeringer for å ta høyde for diverse faktorer som andel som flytter internt i kommunen, 
tid for videresalg av bolig, trender (flyttemønster, skilsmisser, tidligere års prognoser osv.) og SSBs 
framskrivninger. Dette er justeringer som gjøres for å oppnå et bedre grunnlag for å utarbeide presise 
befolkningsprognoser.  

En av utfordringene vi ser i boligprognosen er vekstfordelingen mellom de ulike kretsene. I 
kommuneplanen for 2018-2042 er det bestemt at 80 prosent av den framtidige veksten skal skje på 
Tangen og Fagerstrand. I denne boligprognosen ser vi imidlertid at andre kretser enn Tangen og 
Myklerud antas å vokse kraftig de neste årene. Om kommunen skal nå sine mål i kommuneplanen må 
det gjøres grundige vurderinger til hvordan man skal oppnå størst vekst i de prioriterte tettstedene. 
Kommuneplanen skal rulleres i perioden. 

4.3 Folkehelse  
Ifølge folkehelseloven skal kommunen ha løpende oversikt over folkehelsen i kommunen, og utarbeide 
et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år, som skal ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategien. 
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Formålet med oversiktsdokumentet er å oppsummere status, og identifisere folkehelseutfordringer og 
ressurser i kommunen. Oversiktsdokumentet over kommunens folkehelse er ikke ferdigstilt i 
Nesodden kommune for denne kommunestyreperioden. Den korte gjennomgangen i denne 
planstrategien bygger dermed på tall og fakta fra et arbeidsdokument over folkehelsen i kommunen.  

Befolkningssammensetning 
Nesodden har en relativt ung befolkning, sammenliknet med andre kommuner. Kommunen forventer 
likevel at det i årene fremover er gruppen over 80 år som vil øke kraftigst. Sammenliknet med 
kommuner som Ås, Frogn og Vestby vil Nesodden også være den kommunen som de neste fire årene 
får størst økning i antall eldre over 67 år. En økt andel eldre i kommunen vil utfordre kommunens 
tjenestetilbud.  

I tillegg har kommunen en økning i antall enpersonshusholdninger, noe som i noen tilfeller kan påvirke 
folkehelsen i form av ensomhet. Som vist til i plan for helse- og omsorg blir det derfor viktig å utvikle 
lavterskeltilbud innenfor folkehelse og helsefremmende arbeid for å forebygge isolasjon, passivitet og 
dårlig ernæring. Kommunen vil i tillegg legge til rette for at nabolag og boformer fremover kan ha et 
større innslag av flerbruk og sambruk.  Dette vil ha mye å si, spesielt på forebygging av ensomhet og 
isolasjon, da dette kan skape flere kontaktflater i den enkeltes hverdag.  

Kommunen vil også fortsette å styrke satsningen på å legge til rette for barn, unge, eldre og personer 
med nedsatt funksjonsevne. Tiltak knyttet til forebygging og fremming av folkehelse, redusere sykdom, 
skader og behovet for kommunale tjenester, større grad av digitalisering av tjenestene og 
velferdsteknologi, vil fremover være avgjørende for å sikre innbyggerne gode tjenestetilbud. 

Levekår og oppvekst 
En god oppvekst kan beskrives som en tilværelse preget av trygg og stabil tilknytning til 
omsorgspersoner, gode rollemodeller og velfungerende barnehager, skoler og nærmiljø. For at barn 
og unge skal oppleve mestring og bygge ressurser er det viktig å utvikle deres selvfølelse og egenverd, 
og spesielt følelsen av å kunne mestre hverdagslivets utfordringer og problemer. En god oppvekst er 
viktig for hvert enkelt barn, familien, deres nære omgivelser og for hele samfunnet. De fleste norske 
barn har det bra og har gjennomgående god helse. Det er imidlertid en del barn som får sin hverdag 
og utvikling negativt påvirket av dårlig familieøkonomi og svekkede materielle levekår.  

I 2017 var andelen barn som bodde i husholdninger med lavinntekt 7,3 prosent i Nesodden. Lavinntekt 
i en husholdning fører til at barnet i stor grad ikke får dekket sine behov når det gjelder både klær, 
utstyr i tillegg til at de ikke kan delta på aktiviteter, utflukter, reiser, aktivitetstilbud osv. som krever en 
god økonomi. Det er en kommunal oppgave å sette søkelys på og arbeide for at disse barna får like 
gode oppvekstsvilkår og lik mulighet til å delta på sosiale aktiviteter og idretter som andre barn i 
kommunen. Sammenliknet med landsgjennomsnittet (10,7 prosent), og gjennomsnittet for det 
tidligere fylket Akershus (7,9 prosent), ligger andelen barn som bor i husholdninger med lavinntekt i 
kommunen lavt. Andelen er justert etter lokale lavinntektsgrenser. 

I kommuneplan 2018-2042 står det at det er et mål å utjevne sosiale forskjeller i kommunen. 
Kommunen skal utarbeide strategier for å forebygge økonomiske ulikheter i en egen plan: Plan for å 
redusere barnefattigdom. I tillegg må det legges til rette for et lavterskeltilbud i kommunen og 
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støtteordninger i alle idrettslag og foreninger for disse barna. Det er også viktig at kommunen følger 
opp strategier og tiltak som er satt i boligsosial handlingsplan. Selv om Nesodden, sammenlignet med 
Viken og resten av landet, har en mindre andel av barn som bor i husholdninger med lav inntekt, er 
det viktig å sørge for ekstra støtte til disse barna. 

Nesodden har en relativt høy gjennomføringsgrad i videregående skole, sammenliknet med landet som 
helhet. De siste årene har vi imidlertid sett en økning i andelen unge som rapporterer om lettere 
psykiske helseplager. Noen mener at økt individualisering i samfunnet og et sterkere prestasjonsstress 
i for eksempel skolen, har bidratt til denne utviklingen. Andre mener at økningen kan skyldes større 
åpenhet og oppmerksomhet om denne typen plager. I Ungdataundersøkelsen for 2019 avdekkes en 
økning i andelen unge som rapporterer om lettere psykiske helseplager. Jenter er her mer preget av 
angst- og depresjonssymptomer enn gutter. Flere undersøkelser påpeker en sammenheng mellom 
mobbing og psykiske plager. Ungdataundersøkelsen viser til at mobbing fortsatt er et problem på 
Nesodden, og at flere jenter enn gutter opplever å bli mobbet. Mobbing kan være fysisk gjennom bruk 
av vold, eller psykisk, som vedvarende utfrysing fra venneflokken. En ny type mobbing har blitt mer 
aktuell den siste tiden; digital mobbing. Denne typen mobbing må tas på alvor. Nesodden kommune 
har et helsestasjonstilbud for ungdom som tilbyr samtaler og veiledning. Dette er en godt brukt 
tjeneste som erfaringsmessig har hjulpet flere unge. Det er en prioritet for Nesodden at ingen elever 
skal oppleve mobbing, verken fysisk, psykisk eller digitalt. 

Et av tiltakene kommunen har iverksatt for å bidra til en god oppvekst og et godt liv, er å utarbeide 
strategi for aldersvennlig stedsutvikling. Dette er en strategi som blant annet skal se på hvordan 
kommunen i framtiden kan utvikle inkluderende tettsteder som legger til rette for at barn, unge, 
voksne og eldre, uansett legning, kjønn, psykisk tilstand eller funksjonsevne, skal ha glede av å bruke. 
Strategien skal fungere som et utgangspunkt for flere av kommunens andre planer, blant annet 
kommunens eiendomsstrategi, områdeplan for Tangen sentrum og områdeplan for Fagerstrand. På 
denne måten vil kommunen sikre at et hvert tiltak i kommunen skal gjøres med inkludering som fokus. 

Fysisk, kjemisk og sosialt miljø 
Nesodden kommunes spesielle beliggenhet sentralt i Oslofjorden er både en styrke og en utfordring 
for vårt fysiske, biologiske, kjemiske og sosiale miljø. På den ene siden gir den oss unike 
rekreasjonsmuligheter og gode oppvekstsvilkår, samtidig som infrastrukturen kan være mer krevende.   

Kommunen har tre vannverk, hovedvannverket ved Bleksli (overflatevann) og grunnvannsvannverkene 
Kirkeåsen og Fagerstrand. Det lokale vannverket Jaer skole vannverk, ble lagt ned i 2019. Vannverkene 
dekker kommunens behov i normale år, men i spesielt tørre år blir kapasiteten for lav. Kommunen er 
derfor avhengig av samarbeid med nabokommuner for at innbyggerne skal være sikret nok drikkevann 
av god kvalitet. Den spredte bosettingen gjør at mange har private drikkevannsbrønner med 
dårlig/usikker vannkvalitet. Kommunen jobber kontinuerlig med tiltak for å sikre bedre 
drikkevannskilder til kommunens innbyggere. Dette er beskrevet nærmere i kommunens helhetlige 
risiko- og sårbarhetsanalyse for 2019, og i hovedplan for drikkevann og vannmiljø, som skal rulleres i 
perioden. I tillegg jobber kommunen for at flere av kommunens innbyggere skal ha tilgang på offentlig 
vann og avløp i spesifikke områdeplaner.  
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Spredt bosetting, vanskelig topografi og mangelfull opparbeidelse av veianlegg fører til kombinasjon 
av mye bilkjøring og redusert trafikksikkerhet. Mangel på gang- og sykkelveier langs fylkesveiene er 
den viktigste årsaken til redusert trafikksikkerhet i kommunen. Nesoddens topografi gir også 
utfordringer med universell utforming av veier, stier og friområder. Kommunen jobber kontinuerlig 
med oppgradering og trygging av veianlegg. Kommunens hovedplan for vei skal rulleres i perioden. 

Helse 
Det finnes lite datamateriale som beskriver befolkningens helserelaterte atferd. På bakgrunn av 
nasjonale tall antas det at deler av Nesoddens befolkning har helseutfordringer knyttet til helseatferd 
som landet ellers. Unge og voksne er generelt fysisk aktive og har god helse. I et samfunn med økende 
overvekts- og fedmeproblematikk ligger Nesodden lavere sammenlignet med fylkes- og 
landsgjennomsnittet. Det viser også forbruket av medisiner for livsstilssykdommen Diabetes type 2. 
Kommunen prioriterer i tillegg et sunt kosthold i barnehagene, og følger opp ernæringsstatus og 
tilrettelagt kosthold i institusjon. 

Andelen røykere både blant ungdom og voksne har gått markant ned. Unges økende bruk av cannabis 
på Nesodden er imidlertid bekymringsfullt. Nesodden skiller seg vesentlig negativt ut på dette området 
fra resten av landet. I 2019 vedtok kommunen «Plan for psykisk helse og rus» for perioden 2019-2023. 
Her synliggjøres og forsterkes arbeidet kommunen har for å forebygge rusavhengighet. Blant annet 
trekkes samarbeidsprogrammet «Utsett» fram som et godt tilbud, samt skolens arbeid på 
ungdomstrinnet med å skape en bedre dialog mellom lærere, elever og foreldre når det kommer til 
rus, innetider, sosiale medier, spillavhengighet og skjermbruk. Kommunen vil i denne perioden 
fortsette med et systematisk holdningsarbeid på skolene og det tverrgående samarbeidet mellom 
skole, skolehelsetjenesten, elevråd, elever og foreldre. Plan for psykisk helse og rus skal rulleres i 
perioden. 

Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten er tilbud de unge i stor grad benytter. Særlig ser vi at 
de unge henvender seg til disse tjenestene i forbindelse med spørsmål og veiledning om seksualitet og 
prevensjon. Jentene har høyest bruk av disse tjenestene, en utfordring er å nå guttene i større grad. 

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. Nesodden har imidlertid en stadig økende vaksineringsstatus, både 
med hensyn til barnevaksinasjonsprogrammet og influensavaksinering. Tall viser at arbeidet for å øke 
vaksineringen hjelper og må fortsette.  

Koronaviruspandemien 
Verden er per 2020 rammet av koronaviruspandemien. Den globale spredningen av viruset Covid-19 
har ført til at norske myndigheter og Nesodden kommune har satt inn sterke smittevernstiltak for å slå 
ned virusets reproduksjonstall. Nesodden kommune har oppdaterte planer knyttet til 
smittehåndtering, men vil i tillegg lage spesifikke planer for håndtering av pandemi og smittevern som 
del av den overordnede beredskapsplanen, som rulleres i perioden. 
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4.4 Arealutvikling 
Arealutviklingen i kommunen kombinerer prinsippene om bærekraftig utvikling med utbygging og 
bevaring i gjeldende kommuneplanen, samt statlige og regionale føringer. Med utgangspunkt i dagens 
struktur er det i kommuneplan bestemt at veksten fremover skal skje ved at: 

 80 prosent av veksten fordeles mellom Tangen (45 prosent) og Fagerstrand (35 prosent). 
 20 prosent av veksten skal skje som vedlikeholdsvekst i grendene for å opprettholde gode 

bomiljø 

Nesodden består i dag 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 vil ikke bidra til å løse målsettingene om et 
mer klimanøytralt samfunn. 

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. Samtidig vil det 
fremover også være viktig at alle deler av kommunens tjenester og tiltak bidrar inn i stedsutviklingen, 
slik at utviklingen av Tangen og Fagerstrand som gode sentrum blir en sektorovergripende oppgave. 
Kun på denne måten kan kommunen lykkes med å konsentrere offentlige tjenester, 
uteoppholdsarealer, grøntområder, næring og boliger på en kvalitetsrik måte.  

Konsentrasjon av vekst gir kommunen større mulighet til 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. For at videre 
utvikling og vekst i kommunen gjøres på en kvalitetsrik måte har kommunen vedtatt sterke 
arealbestemmelser knyttet til bevaring, hvor det skal tilrettelegges for vekst, og at en utvikling skal skje 
innenfra og ut og på en helhetlig måte. Dette er nødvendige tiltak for at kommunen skal nå sine 
klimamål, vedtatt i kommunedelplan for klima og biologisk mangfold, og i kommunens samfunnsdel. 

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 en kommune som er for alle. 

4.5 Næring, kultur og idrett 
Den største andelen av næringslivet på Nesodden er preget av tjenesteytende næringer, mange 
enkeltmannsforetak og små bedrifter. Totalt har Nesodden 1917 aktive virksomheter (SSB 2020), og 
ifølge enhetsregisteret er det 1067 virksomheter på Nesodden som er registrert i MVA-registeret (per 
18.02.2020). Av virksomhetene på Nesodden utgjør tertiærnæringer 83,1 prosent, sekundærnæringer 
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14 prosent og primærnæringer 2,7 prosent (SSB 2019). Nesodden har dobbelt så mange yrkesaktive 
som arbeidsplasser. Halvparten av arbeidsstokken pendler ut av kommunen, mange til Oslo. De største 
arbeidsplassene på Nesodden er Nesodden kommune og Sunnaas sykehus. 

Å legge til rette for et lokalt næringsliv krever en kommune som er serviceinnstilt, åpen og tilgjengelig. 
Næringslivet har mange kontaktpunkter med kommunen, for eksempel i plan- og byggesaker, ved 
søknad om skjenketillatelser og ved inngåelse av avtaler om tjenesteleveranser. Rask saksbehandling, 
god tilgjengelighet og en positiv innstilling fra kommunen er viktig, og noe kommunen jobber aktivt for 
å oppnå. Innovasjon og grønn omstilling ønskes velkommen, og kommunen vil legge til rette for lokal 
handel der det er mulig. I kommunestyreperioden blir det viktig å øke samarbeidet med næringslivet 
for å fremme innovative, bærekraftige løsninger, produkter og tjenester som bidrar til en grønn 
omstilling med reduserte klimagassutslipp. Kommunen har derfor rullert kommunens strategiske 
næringsplan våren 2020. 

På kultursiden har kommunen et langsiktig perspektiv som skal ivareta Nesoddens mangfold innen 
kultur. Målet er at kommunen skal bidra til å styrke Nesoddens posisjon som en aktiv og betydningsfull 
kunst- og kulturkommune, og dermed synliggjøre at Nesodden er den kommunen i landet med størst 
kunstnertetthet. Gjennom økt søkelys på regionalt, nasjonalt og internasjonalt kultursamarbeid skal 
Nesodden settes på kartet som en sterk kulturkommune.  

Nesodden kommune hadde ikke vært det samme uten den enorme innsatsen frivilligheten legger ned. 
Idrettslagene utgjør den desidert største frivillige organisasjonen i kommunen. Oppslutningen om den 
organiserte idretten i Nesodden kommune har økt jevnt de siste årene, og fremstår i dag som 
imponerende, både i sitt mangfold og i sin oppslutning. Betydningen av ildsjelers frivillige innsats er 
uvurderlig når det gjelder å skape et mangfold og rikt kulturliv. Nesodden kommune skal legge til rette 
for at ressursene vi har til rådighet blir benyttet på best mulig måte – til glede for flest mulig. Et tiltak 
for å oppnå dette er at kommunen fremover sikrer sambruk og flerbruk av lokaler og uteområder. I 
dette finnes det et stort potensial for at ulike brukergrupper kan bruke samme område og lære av 
hverandre. Som eksempel fungerer grupperom på biblioteket som møtelokaler for ansatte, grupperom 
for studenter og møtested for Frivilligsentralens litterære grupper. Bibliotekets og Tangentens lokaler 
kan være arena for kulturuttrykk fra aktører innen flere sjangere.  

4.6 Klima og miljø 
Nesodden kommune har vedtatt et ambisiøst mål om å kutte sine klimagassutslipp med 65 prosent 
innen 2030, sett i forhold til 2017. Kommunens direkte, geografiske utslipp er lave sammenliknet med 
andre kommuner og er i hovedsak knyttet til sjøfart og veitrafikk.  

Et av satsningsområdene som vil ha stor effekt på kommunens mål om å redusere klimagassutslipp er 
å konsentrere framtidig vekst. I kommuneplanens arealdel for 2018-2042 har kommunen lagt til rette 
for akkurat dette. Her legger kommunen opp til en arealeffektiv fortetting som blant annet skal 
begrense behovet for bilkjøring. Istedenfor å satse på bilen som det primære fremkomstmiddel, skal 
kommunen prioritere mobilitetsløsninger som fremmer gående, syklende og kollektivreisende. 
Eksempler på slike løsninger kan være å anlegge et mobilitetshus, bilfrie gater, tun og ikke minst samle 
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funksjoner og fasiliteter som kommunens befolkning bruker i hverdagen i sentrum, der 
kollektivtransporten er god.  

Hvordan vi konsentrerer veksten er også svært viktig. For det første er det viktig å minimere utslipp fra 
byggeaktivitet, ved å sette miljøkrav i byggeprosjekter. Her skal man først vurdere om det vil være 
mulig å gjenbruke eksisterende bygningsmasse, før man bygger nytt. Eventuelt skal det prioriteres å 
ombruke og/eller ta i bruk resirkulerte materialer, slik at produksjonsutslipp reduseres. Hvis man 
imidlertid er avhengige av å bruke «nye» materialer skal bruk av betong med lavt utslipp og massivtre 
prioriteres. Byggeriene bør i tillegg legge til rette for å redusere utslipp og avfall fra byggeplasser og 
transport så langt det lar seg gjøre. 

For det andre er det viktig når man konsentrerer veksten å prioritere transformasjon av allerede 
bebygde arealer, slik at urørt areal i minst mulig grad blir nedbygd. For å få til dette vil kommunen 
fremover se på større grad av sambruk og flerbruk av offentlige bygg og næringsbygg for å redusere 
behovet for unødvendig bruk av arealer til bebyggelse. Kommunen vil også oppmuntre til bruk av 
fellesløsninger både for bolig og næring, som kan muliggjøre et kompakt sentrum.  

For det tredje er det viktig at en konsentrasjon av vekst legger til rette for tilgang på gode og 
kvalitetsrike uteområder/grøntområder. Viktige klima- og miljøtiltak i sentrumsutviklingen vil være å 
legge til rette for biodiversitet i form av grønne korridorer og grønne lunger, pollineringsvennlig 
beplantning med stedegne arter, samt klimatilpasningstiltak og overvannshåndtering i form av 
vannspeil og permeable flater. På denne måten ønsker kommunen å legge til rette for at sentrum både 
er klima- og miljøvennlig, samtidig som at sentrum blir et sted som legger opp til gode fellesløsninger 
der folk vil trives.  

Kommunen må også redusere klimagassutslipp fra egen virksomhet, det vil si «feie for egen dør». Dette 
vil oppnås med økt satsning på sertifisering og miljøledelse. Kommunen utarbeider et årlig 
klimaregnskap og klimabudsjett som brukes som styringsverktøy for å redusere klimagassutslipp. 
Oslofjordregionen som Nesodden kommune er en del av, er et av Norges mest artsrike områder med 
en rekke truede arter og naturtyper. Nesodden kommune har med dette et særskilt ansvar for å bevare 
sine utvalgte naturtyper og rødlistede arter.  

I 2019 ble det gjennomført en vellykket myrrestaurering på Tomåsan. Dette følges opp i 2020 med 
oppstart av verneprosess for skogen på Tomåsan. Nesodden kommune skal i 2020 foreta en større 
naturtypekartlegging for å oppdatere og supplere eksisterende data om arter og naturtyper i 
kommunen. Det jobbes med å utarbeide et arealregnskap for kommunen. På samme måte som 
klimaregnskap redegjør for utslipp av klimagasser, skal arealregnskapet redegjøre for bruk av areal og 
konsekvenser for naturmangfold. 

Videre er kartlegging og bekjempelse av fremmede arter et viktig grep for naturmangfoldet i 
kommunen. Et av tiltakene for å forhindre spredning av fremmede arter er utarbeidelse av en 
arbeidsplan for håndtering av masser, som kommunen skal i gang med. Det har også blitt opprettet 
arealer for pollinerende arter, samt insekthotell. Kommunen vil i tillegg fortsette det gode arbeidet, i 
samråd med nabokommuner, for å forbedre vannkvaliteten i Oslofjorden. 
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Kommunen jobber med å involvere innbyggere i klima- og miljøarbeidet på Nesodden. Klima- og 
miljøkampanjen «Vis vei du og» løftet frem innbyggernes rolle i omstillingen til en grønnere hverdag. 
Kommunen jobber nå med å tilrettelegge for blant annet mer deling, gjenbruk og reparasjon gjennom 
informasjonsformidling og tilskuddsordninger. Facebook-siden «KlimaOdden» ble lansert i forbindelse 
med kampanjen «Vis vei du og» og brukes videre til kommunikasjon om kommunens klima- og 
miljøarbeid.  

Plan for klima og miljø (KOM), tidligere plan for klima og biologisk mangfold (KOB), rulleres i perioden.  
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5 Vurdering av planbehovet 
5.1 Rullering av kommuneplanen 
Kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel ble behandlet og vedtatt av 
kommunestyret i 2019. Kommuneplanens arealdel ble stadfestet av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet juni 2020. 

I de fleste kommuner er det normalt å rullere kommuneplanens samfunnsdel og arealdel sammen, 
hvert fjerde år, uten at det foreligger noe krav om dette i lovverket. For denne kommunestyreperioden 
ser imidlertid Nesodden kommune det som hensiktsmessig å behandle planene hver for seg, der 
samfunnsdelen skal rulleres på nytt i 2021, mens arealdelen rulleres litt senere i perioden (2022). 

Årsaken til at Nesodden ønsker å rullere kommuneplanens samfunnsdel allerede etter to år, er fordi vi 
ser behovet for mer konkrete mål tilpasset en ny organisatorisk struktur. I tillegg skal planen 
digitaliseres gjennom programmet Framsikt, noe som vil omforme samfunnsdelen fra en statisk plan 
til et dynamisk forvaltnings- og rapporteringsverktøy. For å tilpasse planen til en slik funksjon, ser vi 
det som hensiktsmessig å rullere planen allerede om ett år. 

Kommuneplanens arealdel for 2018-2042, er en gjennomarbeidet plan som har prioritert kommunens 
bruk av arealer for å møte framtidens behov for en mer bærekraftig utvikling. Det er et ønske fra 
kommunen at denne planen får virke i noen år, før man tar en vurdering på elementer som bør 
revideres. Derfor har kommunen valgt at planen ikke skal rulleres i sin helhet, men at det skal gjøres 
mindre justeringer på steder der det er nødvendig, med ferdigstillelse innen 2022. 

5.2 Prioriterte tematiske planer 
Som vist til i kapittel 2, kan en tematisk plan enten utarbeides som en kommunedelplan eller en 
temaplan. I Nesodden kommune har man prioritert å ha flest mulig temaplaner. I denne 
kommunestyreperioden rulleres det kun én tematisk kommunedelplan: Kommunedelplan for 
kulturminner og bevaring. Resten av planene som tidligere har vært tematiske kommunedelplaner 
rulleres i denne perioden som temaplaner. 

Nesodden kommune har ambisjoner om at alle temaplaner skal rulleres hvert fjerde år. I tillegg skal 
temaplaner som innehar oppdrag og tiltak (dvs. en handlingsdel) oppdateres årlig, som følge av 
kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan. Det er viktig at dette gjennomføres for hver enkelt 
temaplan, slik at planene fungerer som styringsverktøy for det respektive feltet.  

Kommunen har det som en hovedprioritet å utarbeide en realistisk og behovsstyrt planstrategi. Derfor 
har kommunen gått gjennom alle temaplaner på hver enkelt avdeling, for å sikre at planer man har 
behov for at utarbeides eller rulleres i denne perioden, faktisk blir utarbeidet eller rullert. Dette har 
resultert i at noen planer er blitt sammenslått der det har vært hensiktsmessig. Noen planer har også 
skiftet navn.  

En liste over prioriterte tematiske planer for denne kommunestyreperioden er å finne i planmatrisen i 
kapittel 5.4. 
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Tematiske planer som slås sammen med andre planer eller skifter navn 
Ingen tematiske planer er blitt forkastet i arbeidet med den kommunale planstrategien. Likevel har 
kommunen gjennomført et arbeid med å sammenslå planer der det har vært mulig. Disse er blitt slått 
sammen av to grunner. For det første vil dette gjøre kommunens totale planmengde mer oversiktlig. 
Hvis en innbygger for eksempel er interessert i å lese om hvilke tjenester kommunen tilbyr for sitt barn, 
vil det være enklere å kun slå opp i én plan som gir innbyggeren en god oversikt over tjenestene, enn 
å måtte bla gjennom fire forskjellige planer. For det andre vil en sammenslåing sikre at kommunens 
ulike virksomheter og avdelinger må samarbeide i større grad med å utvikle planer. Med en større og 
bredere fagkunnskap i utarbeidelsen av planer mener vi at både planene og tjenestene kommunen 
tilbyr øker i kvalitet.  

Enkelte tematiske planer har også byttet navn. Dette er først og fremst gjort for å gjøre det enklere å 
finne riktig plan, både for befolkningen, administrasjonen og politikerne. 

Nedenfor er det listet opp planer som enten sammenslås med andre planer, eller som skifter navn.  

TEMATISKE PLANER SOM ER SLÅTT SAMMEN MED 
ANDRE PLANER ELLER SOM HAR SKIFTET NAVN 

HENDELSE 

Plan for kommunalt rusarbeid Planen er slått sammen med «Plan for psykisk 
helse og rus» 

Plan for den kulturelle skolesekken Planen er slått sammen med «Kulturplan» 
Plan for et godt oppvekstmiljø i Nesodden kommune Planen er slått sammen med «Oppvekstplan» 
Plan for forebyggende barnevern i Nesodden 
kommune 

Planen bygges inn i «Oppvekstplan». Deretter vil 
det bli utviklet en virksomhetsplan som følge av 
«Oppvekstplanen», som viderefører arbeidet med 
forebyggende barnevern i kommunen.  

Plan for overgang fra barnehage til skole og SFO Planen er slått sammen med «Oppvekstplan» 
Gang- og sykkelveistrategi Planen er slått sammen med «Samferdselsplan» 
Hovedplan for vei Skifter navn til «Samferdselsplan» 
Parkeringsstrategi med parkeringsnorm Planen er slått sammen med «Samferdselsplan» 
Hovedplan for drikkevann og vannmiljø Skifter navn til «Plan for vann og avløp» 
Plan for klima og biologisk mangfold Skifter navn til «Klima- og miljøplan» 
Strategi for universell utforming Skifter navn til «Strategi for aldersvennlig 

stedsutvikling og universell utforming». Ved 
rullering av kommuneplanens samfunnsdel vil 
planen bygges inn i denne, og utgå som egen 
temaplan. 

Strategi for en digital hverdag Skifter navn til «Digitaliseringsstrategi» 
Ruspolitisk strategi Skifter navn til «Alkoholpolitisk plan» 
Veteranplan Planen bygges inn som del av andre temaplaner 

der det er relevant (blant annet «Kulturplan», 
«Plan for psykisk helse og rus» og «Helse- og 
omsorgsplan») 

Demensplan Planen vil bygges inn i «Helse- og omsorgsplan» fra 
neste rullering av denne. Planen skal likevel 
rulleres som egen plan før den tid (2020). 

 

5.3 Prioriterte områdeplaner 
I likhet med andre planer som skal utarbeides i løpet av denne kommunestyreperioden, frem til 2023, 
skal også prioriteringen av hvilke områdeplaner som skal utarbeides være behovsstyrt, og tilpasset 
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kommunens kapasitet. Nesodden kommune har et stort behov for flere områdeplaner, både for å sikre 
en mer helhetlig sentrumsutvikling, men også for å sikre at flere på Nesodden får tilgang til offentlig 
vann og avløp. For denne kommunestyreperioden har kommunen prioritert å gjennomføre seks 
områdeplaner.  

En liste over prioriterte områdeplaner er å finne i planmatrisen i kapittel 5.4. 

Områdeplaner som gjennomføres i neste kommunestyreperiode 
Selv om kommunen har et stort behov for å utarbeide nødvendige områdeplaner, er noen 
områdeplaner utsatt til neste kommunestyreperiode. Årsaken til dette er at det er begrenset med 
kapasitet innad i administrasjonen til å utarbeide slike planer, da områdeplaner erfaringsmessig tar 
lang tid å gjennomføre. Derfor utsettes noen områdeplaner til neste planperiode. Nedenfor listes det 
opp planer som var prioritert i forrige planperiode, som ikke ble gjennomført, og som utsettes til neste 
kommunestyreperiode.  

 

OMRÅDEPLANER SOM GJENNOMFØRES I NESTE 
KOMMUNESTYREPERIODE 

HENDELSE 

Områdeplan for vann og avløp på Svestad Utsettes til neste kommunestyreperiode 
Områdeplan for vann og avløp på Spro Utsettes til neste kommunestyreperiode 
Områdeplan Nesoddhøgda (Løes) Utsettes til neste kommunestyreperiode 

 

 



Side | 22  
 

 5.4 Planmatrise 
PLAN PLANTYPE SIST VEDTAK/RULLERING ANSVARLIG PART BIDRAGSYTENDE 

PART 
2020 2021 2022 2023 

Overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplan 2019 Kommunedirektør v/plan, 
teknikk og miljø 

Alle  Ferdig 
2021 

  

Kommuneplanens arealdel Kommuneplan 2019 Kommunedirektør v/plan, 
teknikk og miljø 

Alle   Ferdig 
2022 

 

Handlingsprogram for økonomiplan Kommuneplanens 
handlingsdel med 
økonomiplan 

2019 Kommunedirektør 
v/digitalisering, utvikling 
og administrasjon 

Alle Ferdig 
2020 

Ferdig 
2021 

Ferdig 
2022 

Ferdig 
2023 

Helhetlig ROS-analyse ROS-analyse 2019 Kommunedirektør 
v/digitalisering, utvikling 
og administrasjon 

Plan, teknikk og 
miljø 

 Ferdig 
2021 

  

Overordnet beredskapsplan 
(herunder bl.a. pandemiplan og 
smittevernplan) 

Beredskapsplan 2020 Kommunedirektør 
v/digitalisering, utvikling 
og administrasjon 

Plan, teknikk og 
miljø 

  Ferdig 
2022 

 

Trafikksikkerhetsplan Temaplan 2015 Kommunedirektør v/plan, 
teknikk og miljø 

Skole, barnehage 
og oppvekst 

 Ferdig 
2021 

  

Klima- og miljøplan (KOM) Temaplan 2017 Kommunedirektør v/plan, 
teknikk og miljø 

Alle  Ferdig 
2021 

  

Helse, omsorg og sosial 

Boligsosial handlingsplan Temaplan 2020 Kommunalsjef helse, 
omsorg og sosial 

Plan, teknikk og 
miljø 

Ferdig 
2020 

   

Demensplan Temaplan 2020 Kommunalsjef helse, 
omsorg og sosial 

 Ferdig 
2020 

   

Helse- og omsorgsplan Temaplan 2019 Kommunalsjef helse, 
omsorg og sosial 

    Ferdig 
2023 

Plan for integrering og mangfold for 
flyktninger 

Temaplan 2020 Kommunalsjef helse, 
omsorg og sosial 

Skole, barnehage 
og oppvekst 

Ferdig 
2020 

   

Plan for psykisk helse og rus Temaplan 2019 Kommunalsjef helse, 
omsorg og sosial 

Skole, barnehage 
og oppvekst/ 
Digitalisering, 

   Ferdig 
2023 
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utvikling og 
administrasjon 

Plan for å redusere barnefattigdom Temaplan Ny Kommunalsjef helse, 
omsorg og sosial 

Skole, barnehage 
og oppvekst 

 Ferdig 
2021 

  

Plan for å forebygge, avverge og 
avdekke vold og seksuelle overgrep 

Temaplan Ny Kommunalsjef helse, 
omsorg og sosial (avventer 
mer info) 

Skole, barnehage 
og oppvekst 

 Ferdig 
2021 

  

Folkehelseoversikt i kommunen Folkehelseoversikt 2015 Kommunalsjef helse, 
omsorg og sosial 

Digitalisering, 
utvikling og 
kommunikasjon 

Ferdig 
2020 

Ferdig 
2021 

Ferdig 
2022 

Ferdig 
2023 

Kultur, næring og idrett 

Frivillighetsstrategi Temaplan 2015 Kommunalsjef kultur, 
næring og idrett 

  Ferdig 
2021 

  

Kulturplan Temaplan 2016 Kommunalsjef kultur, 
næring og idrett 

Skole, barnehage 
og oppvekst 

   Ferdig 
2023 

Plan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv 

Temaplan 2014 Kommunalsjef kultur, 
næring og idrett 

Skole, barnehage 
og oppvekst 

  Ferdig 
2022 

 

Strategisk næringsplan Temaplan 2020 Kommunalsjef kultur, 
næring og idrett 

Plan, teknikk og 
miljø 

Ferdig 
2020 

   

Kunstplan Temaplan Ny Kommunalsjef kultur, 
næring og idrett 

   Ferdig 
2022 

 

Skole, barnehage og oppvekst 

Oppvekstplan Temaplan 2020 Kommunalsjef skole, 
barnehage og oppvekst 

 Ferdig 
2020 

   

Plan for skolefritidsordningen (SFO) Temaplan 2018 Kommunalsjef skole, 
barnehage og oppvekst 

Kultur, næring og 
idrett 

    

Plan, teknikk og miljø 

Eiendomsstrategi Temaplan Ny Kommunalsjef plan, 
teknikk og miljø 

Alle  Ferdig 
2021 

  

Behovsplan for formålsbygg Temaplan Ny Kommunalsjef plan, 
teknikk og miljø 

Alle Ferdig 
2020 

   

Plan for samferdsel Temaplan Ny Kommunalsjef plan, 
teknikk og miljø 

   Ferdig 
2022 
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Plan for vann og avløp Temaplan 2014 Kommunalsjef plan, 
teknikk og miljø 

  Ferdig 
2021 

  

Kommunedelplan for kulturminner 
og bevaring 

Tematisk 
kommunedelplan 

2020 Kommunalsjef plan, 
teknikk og miljø 

 Ferdig 
2020 

   

Strategi for aldersvennlig 
stedsutvikling og universell utforming 

Temaplan  Ny Kommunalsjef plan, 
teknikk og miljø 

Helse, omsorg og 
sosial 

Ferdig 
2020 

   

Områdeplan Flaskebekk og Sjøstrand Områdeplan Påbegynt 2016 Kommunalsjef plan, 
teknikk og miljø 

 Ferdig 
2020 

   

Områdeplan Oksval/Ursvik Områdeplan Ny Kommunalsjef plan, 
teknikk og miljø 

    Ferdig 
2023 

Områdeplan for vann og avløp på 
Grøstad 

Områdeplan Ny Kommunalsjef plan, 
teknikk og miljø 

  Ferdig 
2021 

  

Områdeplan Tangen sentrum Områdeplan Ny Kommunalsjef plan, 
teknikk og miljø 

   Ferdig 
2022 

 

Områdeplan Fagerstrand sentrum Områdeplan Påbegynt 2013 Kommunalsjef plan, 
teknikk og miljø 

    Ferdig 
2023 

Områdeplan Fagerstrand sjøside Områdeplan Påbegynt 2016 Kommunalsjef plan, 
teknikk og miljø 

    Ferdig 
2023 

Digitalisering, utvikling og kommunikasjon 

Strategisk kompetanseplan Temaplan Ny Kommunalsjef 
digitalisering, utvikling og 
administrasjon 

  Ferdig 
2021 

  

Arbeidsgiverstrategi Temaplan 2018 Kommunalsjef 
digitalisering, utvikling og 
administrasjon 

    Ferdig 
2023 

Kommunikasjonsstrategi Temaplan 2015 Kommunalsjef 
digitalisering, utvikling og 
administrasjon 

 Ferdig 
2020 

   

Digitaliseringsstrategi Temaplan 2014 Kommunalsjef 
digitalisering, utvikling og 
administrasjon 

 Ferdig 
2020 

   

Økonomireglement Temaplan 2013 Kommunalsjef 
digitalisering, utvikling og 
administrasjon 

 Ferdig 
2020 
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Reglement for finansforvaltning Temaplan 2015 Kommunalsjef 
digitalisering, utvikling og 
administrasjon 

 Ferdig 
2020 

   

Anskaffelsesstrategi Temaplan Ny Kommunalsjef 
digitalisering, utvikling og 
administrasjon 

 Ferdig 
2020 

   

Plan for kjønns- og 
seksualitetsmangfold (LHBT+) 

Temaplan/eksternt 
finansiert 

Ny Kommunalsjef 
digitalisering, utvikling og 
administrasjon 

Kultur, næring og 
idrett 

   Ferdig 
2023 

Alkoholpolitisk plan Temaplan 2012 Kommunalsjef 
digitalisering, utvikling og 
administrasjon 

Helse, omsorg og 
sosial 

   Ferdig 
2023 
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