
Rullering av kommuneplan 2016-2020 
Orientering FSK oktober 2017  
Agenda: 
• Hva er hva i kommuneplanprosessen? 
• Status kommuneplan 

 

 

Alexandra Sandulescu, Mille Astrup Rønning og Ragnhild Tandberg Danielsen 



Hva er hva i 
kommuneplanprosessen? 
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Kommuneplanens samfunnsdel 

Verktøy for helhetlig planlegging: 
• Visjon og verdier 
• Mål (vi vil) og strategier (slik 

gjør vi) for kommunen som 
tjenesteyter, samfunnsutvikler 
og organisasjon 
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Hva er hva - kommuneplanens arealdel  

Svarer ut arealbehov som følger av 

samfunnsdelen 



Status kommuneplan 



6 Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Vedtakelse planprogram/-
strategi (april) 

Utarbeidelse: 
Involvere 

organisasjon og 
politikere 

Utarbeidelse: 
Medvirkning 

eksternt  

Politisk behandling 
Høring (6 uker)  

Vår 2018 

Bearbeidelse etter 
høring (avhengig 

av innspill) 

Politisk slutt-
behandling. Senest 

vår 2019  

Utarbeidelse: Medvirkning eksternt 
• Næringslivsfrokost 
• Innovasjonscamp 
• Vgs. 
• Kulturisten junior 
• Regionalt planforum ved behov 
• Eldrerådet, Råd for likestilling, 

Ungdommens kommunestyre 
 

 

Utarbeidelse:  Involvere organisasjon og 
politikere 
• Virksomhetsledermøte; innspill på 

innbyggerundersøkelse  
• Utvidet ledergruppe mfl. innspill i forkant av 

kommunestyreseminar (verdier) 
• Kommunestyreseminar (verdier og 

mål/strategier)  
• Virksomhetsledermøte (strategier og trolig areal)  

Hvor vi er i prosessen - Steg for steg 
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• Ytterligere innspill fra ulike råd, virksomhetsledermøte 
 
Særlig om samfunnsdelen 
• Organisering av innspill fra KST-seminar juni 
• Utarbeidelse faktadel 

 
 
 

Status kommuneplanarbeidet, før høring 
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Særlig om arealdelen 
 
• Kommuneplanbeskrivelse 
• Kommuneplanbestemmelser (juridisk bindende) 

– Pågående arbeid, forslag til bestemmelser sendes trinnvis på intern høring til IVA, 
byggesaksavdeling, kommuneadvokat  

– Forslag til planbestemmelser vil også inneholde konklusjoner fra mulighetsstudiene 
– Involvering styringsgruppe 

• Kommuneplankart (juridisk bindende)  
 
 

 
 
 

Status kommuneplanarbeidet, før høring 
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Særlig om arealdelen 
 
• Bearbeide innspill fra høringsperioden planprogram/-strategi 

– 15 arealinnspill fra private personer  
– Arealdelen 2014-2026 er fortsatt beheftet med innsigelser. Som nevnt i 

planprogrammet, vil resultatet fra meklingsmøte innarbeides i forslaget til arealdelen 
 

 
 

 
 

Status kommuneplanarbeidet, før høring 
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Særlig om arealdelen 
 
• Mulighetsstudier  

– Helhetlig og forutsigbar tettstedsutvikling Nordre Nesodden 
• Leveringsfrist fra konsulenter 31. desember 

– Nesoddmarka som vernet område 
• Leveringsfrist fra konsulenter 31. oktober 

 
• Områdeplan for Fagerstrand sentrum 

– 1.gangsbehandling av planforslag i PT-utvalget november 2017 
 

 
 
 

Status kommuneplanarbeidet, før høring 



11 Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Vedtakelse planprogram/-
strategi (april) 

Utarbeidelse: 
Involvere 

organisasjon og 
politikere 

Utarbeidelse: 
Medvirkning 

eksternt  

Politisk behandling 
i januar 2018 

Høring (6 uker)  

Vår 2018 

Bearbeidelse etter 
høring (avhengig 

av innspill) 

Politisk slutt-
behandling. Senest 

vår 2019  

Høringsperiode 
• Gjestebud 
• Folkemøte(r) 
• Questback på utvalgte tema 
• Seniorkafe? 
• Også konkret skriftlig til Eldrerådet, Råd 

for likestilling, Ungdommens 
kommunestyre, Kulturrådet, Idrettsrådet 
mfl. 

 

Neste skritt 



Innspill til videre prosess? 



Takk for oss  

Alexandra Sandulescu, Mille Astrup Rønning og Ragnhild Tandberg Danielsen 


