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Orientering om oppstart av kommuneplanprosess og implementering av
FNs bærekraftsmål

Rådmannen ønsker med dette notatet å informere om at det nå er igangsatt et prosjekt
for kommuneplanprosessen, og at det i denne forbindelse er startet et arbeid med å se på
hvordan FNs bærekraftsmål kan ivaretas og følges opp i denne prosessen.
Det planlegges for fire faser i prosessen:
1. Januar-juni 2019: utarbeidelse av Grunnlagsdokument og Oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer
2. Oktober 2019-april 2020: Planstrategi 2019-2022 (og eventuelt planprogram for
revisjon av kommuneplanens samfunnsdel)
3. April 2020-april 2021: Revidering av kommuneplanens samfunnsdel med
arealstrategi
4. April 2021-april 2022: Revidering av kommuneplanens arealdel
OBS: Fase 3 og 4 forutsetter politisk beslutning om revidering av kommuneplanen. Dette
besluttes av nytt kommunestyre i forbindelse med behandling av Planstrategi 2019-2022.
I løpet av våren 2019 skal det utarbeides to dokumenter, et Grunnlagsdokument og en
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Grunnlagsdokumentet skal vise
nåværende situasjon, fremtidige utfordringer og muligheter for Bærum kommune som
samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer skal gi oversikt over helsetilstand, påvirkningsfaktorer,

folkehelseutfordringer og ressurser, slik at det kan planlegges og gjennomføres effektive
tiltak og et mer treffsikkert folkehelsearbeid i kommunen.
Disse dokumentene vil legges frem til politisk orientering i juni 2019. Dokumentene vil
være utgangspunkt for arbeidet med Planstrategi 2019-2022, og eventuelt planprogram
for revidering av kommuneplanen, som startes opp med nytt kommunestyre i oktober
2019.
Prosjektgruppen jobber også med å se på hvordan FNs bærekraftsmål kan ivaretas og
følges opp i kommuneplanprosessen. Det planlegges et frokostmøte for ansatte med mål
om å informere, gi kompetanse om og øke interessen for bærekraftsmålene. I tillegg skal
prosjektgruppen se på hvordan temaer i Grunnlagsdokumentet kan linkes til
bærekraftsmålene.
Mer konkret beslutninger om hvordan og hvor detaljert FNs bærekraftsmål skal tas inn i
kommunens styringsdokumenter planlegges inn i arbeidet med Planstrategi 2019-2022.
På denne måten sikres god politisk medvirkning og beslutning om dette. Som en start på
denne fasen i kommuneplanprosjektet ser rådmannen det som hensiktsmessig å trekke
inn FNs bærekraftsmål i forbindelse med folkevalgtopplæring med kommunestyret og i
egne sesjoner med Ungdomsrådet, Eldrerådet, og Funksjonshemmedes råd. Videre vil det
lages et opplegg for egne politiske verksteder for det jobbes mer detaljert med
bærekraftsmålene og hvordan disse skal implementeres i Planstrategi 2019-2022 og
eventuelt ved rullering av kommuneplanens samfunnsdel.
Det er signalisert fra ordfører at det ønskes oppmerksomhet på bærekraftsmålene, for
eksempel med arrangementer og informasjonskampanjer. Hvis nytt kommunestyre
vedtar at kommuneplanen skal revideres, ser rådmannen at det kan være hensiktsmessig
å knytte slike arrangementer til medvirkningsarbeidet i denne prosessen. På denne måten
kan vi få oppmerksomhet både på bærekraftsmålene og kommuneplanprosessen.
Mer detaljert plan for arbeidet med Planstrategi 2019-2022 vil legges frem til politisk
orientering i juni 2019.

