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IGANGSETTING AV ARBEID MED PLANSTRATEGI 2020-2023 OG 
PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Arbeid med planstrategi for kommunestyreperioden 2019-2023 startes opp 
umiddelbart. 

2. Arbeid med planprogram for kommuneplanens samfunnsdel startes opp umiddelbart.  
3. Planleggingen skal skje med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 

 
  
 
 
 
Vedlegg: 

 Planstrategi for Lillehammer 2016-2019 med status pr. 1.1.2020 
 
Vedlegg det er lenket til: 

 Nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging 2019-2023 
 Nasjonal veileder for kommunal planstrategi (utgitt 2011) 
 KS film om planstrategi 

 
Sammendrag: 
 
Bakgrunn: 
Plan – og bygningsloven pålegger kommunestyret å utarbeide og vedta en planstrategi. Det 
skal skje minst en gang i valgperioden og senest ett år etter at nytt kommunestyre har 
konstituert seg. 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 (§10-1). 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/83801c9c858d402ea2958e1930fc421a/t-1494.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=Bbls_Ezycu0&feature=emb_title


 
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være en del 
av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, dersom denne skal revideres. Kommune-
planens arealdel har nettopp vært ute til 2. gangs høring og sluttbehandles i løpet av 1. 
kvartal 2020. Det er ikke aktuelt å revidere denne i løpet av inneværende kommunestyre-
periode.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i februar 2014, og ble dermed ikke revidert i 
forrige kommunestyreperiode. I forbindelse med behandlingen av økonomi- og handlings-
plan 2020-2023/budsjett 2020 vedtok kommunestyret å revidere kommuneplanens 
samfunnsdel med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. 
 
Plan- og bygningsloven krever at det skal utarbeides og vedtas et planprogram for kommune-
planens samfunnsdel før selve planarbeidet settes i gang. Det er utarbeidelse av dette plan-
programmet som skal skje samtidig med at planstrategien utarbeides. Planprogrammet skal 
gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget 
for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke 
alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Arbeidet med kommuneplanens 
samfunnsdel tar først til etter at planprogrammet er vedtatt av kommunestyret, dvs. i annet 
halvår 2020.  
 
 
Fakta: 
 
Gjeldende planstrategi 
Planstrategien for forrige kommunestyreperiode (2016-2019) er gjennomgått og påført status 
pr. 1. januar 2020, se vedlegg til saksframstillingen. 
 
Som det framgår ble det utarbeidet en lang rekke ulike planer i forrige kommunestyre-
periode. På arealsiden ble kommuneplanens arealdel revidert, i tillegg til at de ble utarbeidet 
kommunedelplaner for områdene i bysentrum og E6 gjennom Lillehammer. Det er også 
utarbeidet tematiske kommunedelplaner for de fleste sektorene i kommunen og en lang rekke 
planer som er forankret i disse planene, men som ikke har status som kommunedelplaner. 
 
Motivet for planene er varierende. Noen planer er lovpålagt, som kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel. Andre planer er påkrevet fordi de utløser tilskudd (blant annet 
kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse, som er nødvendig for å få 
tippemidler) eller fordi sentrale myndigheter stiller krav om det. Planer kan også være initiert 
av administrasjonen eller av politiske organer i kommunen. 
 
FNs bærekraftsmål 
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen 2030. Det er 17 hovedmål, 169 delmål. Bærekraftig 
utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge 
framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Bærekraftsmålene reflekterer de tre 
dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.   I 
motsetning til tusenårsmålene gjelder bærekraftsmålene for alle land i verden - også de rike. 
Det betyr at bærekraftsmålene vil ha innvirkning på norsk politikk, både lokalt og nasjonalt.  
 



Det er viktig å sortere og prioritere bærekraftsmålene slik at kommunens og lokalsamfunnets 
innsats blir optimal og ressursene utnyttes best mulig. På noen områder er det kommunene 
som rår over virkemiddelapparatet som trengs for å nå målene, på andre områder kan 
kommunen være en bidragsyter. På en rekke områder har ikke kommunen noen reelle 
virkemidler og det er viktig at man ikke bruker krefter inn mot disse målene.  
 
Status og utfordringer 
Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunns-
utvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av planbehov i valgperioden. Drøftingen bør være faktabasert. 
 
I forbindelse med at økonomi- og handlingsplanen legges fram hver høst blir det også 
publisert et nøkkeltallshefte som i tillegg til nøkkeltall om kommunens økonomi inneholder 
informasjon om nivå og kvalitet på kommunens tjenestetilbud. 
 
Folkehelseloven (§ 5) pålegger kommunene å utarbeide en skriftlig oversikt over 
innbyggernes helsetilstand og de faktorer som påvirker folkehelsen. Folkehelseoversikten 
skal være en del av grunnlaget for planstrategien. Lillehammer kommune oppdaterer sin 
folkehelseoversikt årlig, den siste er fra mars 2019, ny vil foreligge i mars 2020. 
 
I tillegg til nøkkeltallsheftet og folkehelseoversikten arbeider administrasjonen med en 
statusmelding om oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel fra 2014, og et notat om 
utfordringer for Lillehammer kommune framover. Dokumentene ferdigstilles og gjøres 
tilgjengelige fram mot et arbeidsmøte om planstrategi og planprogram for kommuneplanens 
samfunnsdel i mars 2020. 
 
 
Vurdering: 
 
Framdriftsplan 
Uke 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Aktivitet:                        
Sak om oppstart KS                       
Utarbeide faktagrunnlag                        
Arbeidsmøter i utvalgene       FU                 
Arbeidsmøte i KS          KS              
Utarbeide sak(er)                        
Høring planstrategi 30 
dager 

             KS          

Høring planprogram 6 
uker 

             KS          

Vedtak planstrategi                      KS  
Vedtak planprogram                      KS  

 
Framdriftsplanen forutsetter at det er formannskapet (som kommuneplanutvalg) som legger 
planstrategien og planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel ut på høring. 
Kommunestyret sluttbehandler begge sakene i juni-møtet. 
 
Framdriftsplan for kommuneplanens samfunnsdel blir en del av planprogrammet, men det 
legges opp til sluttbehandling i desember 2020 eller januar 2021.  
 
Medvirkning 



For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, 
næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Dette må 
reflekteres i kommunens planprosesser. 
 
Det forventes at legger opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for 
behandlingen av planstrategien. Kommunedirektøren mener at dette ivaretas gjennom 
offentlig høring og muligheter for å gi informasjon og innspill fortløpende i prosessen, og for 
øvrig slik: 

 Innbyggerne får fortløpende informasjon og kan gi innspill via kommunens nettsider 
 Informasjon og drøfting i utvalgene og rådene 
 Fortløpende kontakt fylkeskommuner og regional stat 
 Kontakt med nabokommuner 
 Administrativt primært på ledernivå 
 Tillitsvalgte gjennom rådmannens kontaktmøte 

Organisering 
Kommunedirektøren foreslår at arbeidet med planstrategi og planprogram for kommune-
planens samfunnsdel gjennomføres innenfor ordinær administrativ og politisk organisering. 
Det opprettes m.a.o. ingen egen prosjektorganisasjon. Dette betyr at kommunestyret selv vil 
være den viktigste aktøren i prosessen, med formannskapet (som kommuneplanutvalg) som 
arbeidsutvalg. Råd og utvalg inviteres inn i arbeidet. Ordfører og kommunedirektør vil ha 
fortløpende kontakt om arbeidet. Organiseringen kan vurderes på nytt i planprogrammet for 
kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Krav til planer/ føringer for planarbeid 
Det kan argumenteres for at det utarbeides for mange planer, og at det er for mange ledd i 
planhierarkiet før man finner konkrete handlingsplaner. I noen tilfeller har svaret på 
vanskelige beslutninger blitt å be om at det utarbeides en ny plan. I framtiden bør det 
etterstrebes at behovet for utfyllende informasjon og utredninger løses på andre måter enn 
ved å etterspørre flere planer. 
 
I planperioden skal følgende prinsipper legges til grunn: 

 Tematiske kommunedelplaner skal hjemles i kommuneplanens samfunnsdel. 
 Antallet tematiske kommunedelplaner skal begrenses.  
 Alle tematiske kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som rulleres årlig som en 

del av økonomi- og handlingsplanprosessen. Tiltak i handlingsdelen skal kostnads-
beregnes og det skal synliggjøres hvilke omprioriteringer som skal gjøres for å få 
plass tiltaket innenfor vedtatte rammer. 

 
Spesielle utfordringer - arealplaner 
Kommuneplanens arealdel 2020-2023 (2030) og kommunedelplan Lillehammer by 2020-
2023 (2030) (byplanen) skal vedtas februar 2020. Det følger handlingsprogram med planene. 
Intensjonen med handlingsprogrammene er å sortere i hva kommunen som planmyndighet 
og samfunnsutvikler kan arbeide videre med. Planoppgavene i handlingsprogrammene er av 
ulike årsaker ikke er håndtert gjennom arealdel/byplan. Igangsetting av planoppgavene må 
skje gjennom egne politiske vedtak. 
 
Listen av planoppgaver er langt større enn hva som er realistisk å sette i gang på kort sikt. 
Det er også forskjell på behovet for å løse planoppgavene på kort sikt. Gjennom 



planstrategien bør det tas stilling til hvilke av disse planoppgavene som bør igangsettes. Etter 
kommunedirektørens vurdering bør eksempelvis områdeplan for Nordseter, videre arbeid 
med transformasjonsområder og kulturmiljøer, samt Hovemoen prioriteres.   
 
Regional planlegging 
Planstrategien vil også adressere behovet for kommuneoverskridende planlegging. 
 
Konklusjon: 
Arbeid med planstrategi for kommunestyreperioden 2019-2023 og planprogram for ny 
kommuneplanens samfunnsdel starter opp umiddelbart. Arbeidet gjennomføres innenfor 
vedtatte budsjettrammer. 
 
 
 
Lillehammer,  14. januar 2020 
 
 
Tord Buer Olsen Nanna Egidius 
Kommunedirektør Strategisjef 

 
 
 
 
 


