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Fra: Veileder Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen

Hovedhensikt med samfunnsdelen

Helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling

Verktøy for strategisk styring

Styrke medvirkning



Hovedhensikt med samfunnsdelen

Fra: Veileder Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen

POLITISK STYRINGSVERKTØY

• Ønsket utvikling gis politisk retning

• Politiske prioriteringer

• Satsingsområder

ADMINISTRATIVT STYRINGSVERKTØY

• Overordnet plandokument

• Samordner den enkeltes sektor 
utfordringer, prioriteringer og kommunens 
samlede utvikling

• All sektorplanlegging er forankret i 
samfunnsdelen

• Temaplaner og strategier skal gjenspeile 
helhetsbilde i samfunnsdelen



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





Fra: Veileder Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen

Hovedhensikt med langsiktig arealstrategi

Styrke sammenhengen mellom samfunnsdelen og arealdelen

Vise tydelig sammenhengen mellom hovedmålene og arealdisponeringen

Angi langsiktig utviklingsretning for kommunen og områder for særlig utvikling og vern

Være overordnet styringsverktøy for arealdisponeringen



Gjeldende langsiktig arealstrategi



Erfaringer med gjeldende samfunnsdel og langsiktig arealstrategi

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

Svak kobling mellom hovedmål og langsiktig arealstrategi



Vedtatte rammer for arbeidet 
med ny samfunnsdel

Overordnet styringsdokument

Kort, enkelt og lettlest dokument

Kommunens visjon, overordnede 

mål og langsiktig arealstrategi

FNs bærekraftsmål som grunnlag 

Fra planstrategi, vedtatt 10.06.2020



Visjon og kvaliteter

SAMMEN SKAPER VI FREMTIDEN

Mangfold – raushet – bærekraft

Foto: Shane Rounce, Unsplash



Kommuneplanens samfunnsdel

Slik vil vi ha det

Slik gjør vi det



Samfunn Organisasjon



Langsiktig 
arealstrategi

Tydeligere kobling til hovedmål og delmål

Tydeligere lokalt perspektiv

Tydeligere operasjonalisering av strategiene

Unngå målkonflikter



Vedtatte rammer for arbeidet 
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Fra planstrategi, vedtatt 10.06.2020





Sosiale forhold

Økonomi
Klima 

og miljø



ØKONOMI
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Globale utfordringer Lokale løsninger



2-3 bærekraftsmål:
Politiske 

satsingsområder for 
KST-perioden

Visjon

Hovedmål

Sammen skaper vi fremtiden
Mangfold – raushet - bærekraft

Sosial 
bærekraft

Økonomisk 
bærekraft

Klima og 
miljømessig 

bærekraft

Delmål
Strategier

Hvordan 
kommer vi 

dit

Arealstrategi

BK som 
organisasjon

Delmål
Strategier

Delmål
Strategier

Delmål
Strategier



Hvordan kan ny samfunnsdel se ut?









Vi ønsker Eldrerådets innspill til arbeidet 
med målbildene



Workshop med 
ansatte 

27.8

• FNs bærekraftsmål

• Lokal kontekst, utfordringer og muligheter

Formannskaps-
seminar

4.9

• FNs bærekraftsmål: målkonflikter og prioriteringer

• Tematiske innfallsvinkler: sosial bærekraft – økonomisk bærekraft – klima- og miljømessig bærekraft

• SMAR-analyse

• Styrker – muligheter – ambisjoner →Overordnede temaer og innsatsområder

Workshop med 
Ungdomsrådet

16.9

• FNs bærekraftsmål: målkonflikter og prioriteringer

• Tematiske innfallsvinkler: sosial bærekraft – økonomisk bærekraft – klima- og miljømessig bærekraft

• Ambisjoner og muligheter for Bærum kommune



Temaer for målbilder

Å leve i Bærum

Bærekraftig verdiskaping

By- og stedsutvikling
Møteplasser og 

nærmiljøer

Klima og miljø
Bærum kommune som 

organisasjon
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