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Agenda
09.00-09.20 Innledning

- Rammer for revisjon
- Skisse for ny KPS
- Milepæler og fremdriftsplan
- Målbilder og temaer

09.20-09.35 Forklaring av Miro og hvordan vi skal jobbe i grupper
Bytte til Miro

09.35-09.45 Pause

09.45-09.50 Introduksjon i gruppene

09.50-10.30 Gruppearbeid runde 1

10.30-10.35 Pause

10.35-11.15 Gruppearbeid runde 2

11.20-11.30 Oppsummering av gruppearbeid og veien videre med kommuneplan

11.30-12.15 LUNSJ

12.15-14.00 Arbeid med klimastrategi



Plansystemet i Bærum kommune

Plan-

strategi

Kommuneplan
Inkludert langtidsanalyser

Samfunnsdel Arealdel

Strategier og 

handlingsplan

Kommunedelplan

Reguleringsplan
(Områdeplan/detaljplan)

Handlingsprogram
(samfunnsdelens handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett)

Virksomhetsplaner, lederavtaler, måltavler 

og annet

Politisk behandling

Administrativ behandling
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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



Vedtatte rammer for arbeidet 
med ny samfunnsdel

Overordnet styringsdokument

Kort, enkelt og lettlest dokument

Kommunens visjon og overordnede 

mål

FNs bærekraftsmål som grunnlag 

Fra planstrategi, vedtatt 10.06.2020



Sosiale 
forhold

Økonomi
Klima 

og miljø



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





Mål for dagen

Lage målbilder innenfor gitte temaer

Beskrivelse av Bærum

Hva skal hovedmålene og delmålene i 

samfunnsdelen inneholde?

Hvilke deler må være med?

Målbildene skal brukes som:

Grunnlag for medvirkningsprosessen

Deretter bearbeides dette til mål, delmål og 

strategier til målverksted 20. november



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



Bærekraftig verdiskaping

• Næringsliv og næringsutvikling
• Entreprenørskap og gründere
• Forskning og innovasjon
• Samarbeid og samskaping
• Grønne arbeidsplasser
• Sirkulær økonomi
• Regionsamarbeid
• Omdømme
• Sysselsetting og anstendig arbeid
• Unge i arbeid
• Bærekraftig vekst

Gruppeoppgave: Skriv historien om Bærum 2040

Hver gruppe får 2 målbilder de skal jobbe med.

Det er satt av 40 min til arbeid med hvert målbilde.

1. Gå gjennom punktene i målbildet – Hva må målbildet 

inneholde? Prioriter hva som er viktigst. Begrunn eller utdyp 

stemmen på en post-it.

2. Formuler et ønske for Bærum 2040 innenfor gitte 

målbildetema.



Pause og forflytning til Miro

Start 09.45





Målverksted 20. november

Hovedmål

Delmål

Strategier

Langsiktig arealstrategi

Overordnede føringer for arealforvaltning



Lunsj til 12.15




