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Bærekraftig utvikling
Utvikling som imøtekommer dagens behov uten 
å ødelegge mulighetene for at kommende 
generasjoner skal få dekket sine behov.

Foto: Eli Bondlid, Friluftsliv
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Globale utfordringer Lokale løsninger



Plansystemet i Bærum kommune

Kommuneplan
inkludert langtidsanalyser

Samfunnsdel Arealdel

Strategier, temaplaner 
og handlingsplan

Kommunedelplan areal

Områdeplan/ 
detaljregulering

Handlingsprogram
Økonomiplan og årsbudsjett 

Virksomhetsplaner, lederavtaler, måltavler og annet

Plan-
strategi

Politisk behandling

Administrativ behandling

Retning

Strategier, mål og tiltak

Prioriteringer



Kommuneplanens samfunnsdel

Foto:Kelly Sikkema (Unsplash)



Hovedhensikt med samfunnsdelen

Helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling

Kommunesamfunnet som helhet

Kommunen som organisasjon

Verktøy for strategisk styring

Styrke medvirkning

Fra: Veileder Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen



POLITISK STYRINGSVERKTØY

Ønsket utvikling gis politisk retning

Politiske prioriteringer

Satsingsområder

ADMINISTRATIVT STYRINGSVERKTØY

Overordnet plandokument - mål og føringer

HP skal angi hvordan disse skal følges opp 

Samordner den enkelte sektors utfordringer, 

prioriteringer og kommunens samlede utvikling

All sektorplanlegging er forankret i 

samfunnsdelen

Temaplaner og strategier skal gjenspeile 

helhetsbilde i samfunnsdelen

Hovedhensikt med samfunnsdelen

Fra: Veileder Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen



Gjeldende samfunnsdel
HOVEDMÅL

1. Sikre bærekraftige tjenester som gir 

innbyggerne mulighet for økt 

selvhjulpenhet, mestring og læring

2. Sikre en balansert samfunnsutvikling 

som er mangfoldig, grønn og urban

3. Være en innovativ og endringsdyktig 

organisasjon med gjennomføringskraft 

4. Legge dialog og medvirkning til grunn 

for utvikling av bedre løsninger





Erfaringer med gjeldende samfunnsdel

Mest fokus på kommunen som organisasjon, og lite fokus på kommunen 

som samfunn

For mange mål og strategier – detaljert nivå

Ikke tydelig nok prioritering av satsingsområder

Estetisk utforming ikke prioritert



Forslag til rammer for ny 
samfunnsdel

Overordnet styringsdokument

Kort, enkelt og lettlest dokument

Kommunens visjon og overordnede 

mål

FNs bærekraftsmål som grunnlag 



Visjon og kvaliteter

SAMMEN SKAPER VI FREMTIDEN

Mangfold – raushet – bærekraft

Foto: Shane Rounce, Unsplash



Hovedmål 1 
Bærum i 2040

Hovedmål 2 
Bærum i 2040

Hovedmål 3 
Bærum i 2040

Strategi Strategi Strategi Strategi Strategi Strategi



Hvordan kan ny samfunnsdel se ut?







Kommunens plansystem



Erfaring med kommunens plansystem i dag

Mer enn 50 temaplaner og strategier

Mangler tydelig hierarki fra samfunnsdelen ned til handlingsprogram og 

andre temaplaner og strategier

Mangler systematisk oversikt over hvordan planer og strategier forholder 

seg til hverandre



Forslag til plan- og strategiarbeid

Opprydding i plansystemet 

Oversikt over kommunens plansystem, med et tydelig målhierarki 

Fordele plan- og strategiarbeidet i kommunestyreperioden



Planstrategi 2019-2023 

med planprogram for revidering av kommuneplanen
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Vedtak om revidering av kommuneplanens samfunnsdel

Formål med planarbeidet
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Opplegg for medvirkning
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