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Rådmannens forslag til vedtak:
Grunnlagsdokument og gjennomgang av planlagt prosess for arbeidet med Planstrategi 2019-2023
tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Rådmannen ønsker med denne saken å legge frem Grunnlagsdokument som skal ligge til grunn for
arbeidet med Planstrategi 2019-2023, samt redegjøre for arbeidet med planstrategien som starter
opp med nytt kommunestyret til høsten. Det er nytt kommunestyre som skal behandle kommende
planstrategi og grunnlagsdokumentet er til orientering. Rådmanenn anbefaler at saken sendes som
referatsak til rådene og hovedutvalgene.
Tidligere behandling
Ingen tidligere behandling.
Redegjørelse
Kommunestyret skal minst én gang i valgperioden, og senest ett år etter konstituering, utarbeide og
vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske

valg knyttet til kommunen som samfunnsutvikler og organisasjon, vurdering av kommunens
planbehov i kommunestyreperioden, herunder ta stilling til om kommuneplanen eller deler av
denne skal revideres, eller om den skal videreføres uten endringer.
For å kunne drøfte strategiske valg og vurdere kommunens planbehov er det nyttig å ha en oversikt
over utviklingstrekk og utfordringer for kommunen som samfunn og organisasjon står overfor.
Rådmannen har derfor utarbeidet et Grunnlagsdokument som gir en overordnet oversikt over fakta,
utfordringer og muligheter som Bærum kommune står overfor. Dokumentet er strukturert etter
følgende temaer:
· Befolkningsutvikling og sammensetning
· Levekår og folkehelse
· Miljø og klima
· Langsiktig arealbruk og boligbygging
· Mobilitet og infrastruktur
· Næringsliv og sysselsetting
· Samfunnssikkerhet og beredskap
· Kommunal tjenesteyting og forvaltning
Som et supplement til grunnlagsdokumentet er det detaljert informasjon om kommunen som
organisasjon i virksomhetsanalysene.
I tillegg til grunnlagsdokumentet er det, i henhold til folkehelseloven § 5, utarbeidet Oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer (se egen politisk sak: arkivsak-ID 19/10048). Denne oversikten
skal sammen med grunnlagsdokumentet gi grunnlag for arbeidet med Planstrategi 2019-2023.
Planlagt arbeidsprosess for Planstrategi 2019-2023
Arbeidet med Planstrategi 2019-2023 startes opp til høsten, etter at nytt kommunestyre er
konstituert. Planstrategien skal være et verktøy for å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Dokumentet skal
inneholde:
· Drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen og kommunen som
organisasjon
· Vurdering av kommunens planbehov i kommunestyreperioden, herunder evaluering av
kommuneplanen og vurdering om hele eller deler av denne skal revideres
I planstrategien skal det lages en tabell med oversikt over alle kommunens planer og strategier og
hvilke som skal utarbeides eller rulleres i løpet av kommunestyreperioden. Dette vil gi en
forutsigbarhet for rådmannen til å planlegge ressurser til planarbeid i løpet av perioden. Oppfølging
av planarbeid etter denne oversikten gjøres årlig i Handlingsprogrammet.
Som forberedende del til arbeidet med planstrategi vil det arrangeres folkevalgtopplæring. Her vil
det blant annet være en egen modul om det kommunale plansystemet, planlegging og
kommuneplanprosessen. I tillegg vil det arrangeres politisk verksted hvor hovedformålet vil være
evaluering av kommuneplanen, hovedsakelig samfunnsdelen, og vurdering av behov for revidering.
Det vil også være en egen modul om FNs bærekraftsmål og hvordan disse kan tas inn i kommunal
planlegging. Dette er fordi regjeringen har lagt frem Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging 2019-2023, og her fremheves det at FNs bærekraftsmål skal være grunnlag

for regional og kommunal planlegging. Som en del av det politiske verkstedet vil det også lages et
opplegg for hvordan bærekraftsmålene eventuelt skal tas inn i kommuneplanen, herunder
utvelgelse av noen av målene.
Hvis det besluttes at kommuneplanen eller deler av den skal revideres, vil det sammen med
planstrategien utarbeides et planprogram. Dette skal inneholde:
· Formål med planarbeidet
· Beskrivelse av arbeidsprosessen, med frister og deltakere
· Opplegg for medvirkning
· Beskrivelse av hvilke alternativer som vil bli vurdert
· Behov for utredning
· Kartlegging av hvilke deler av kommuneplanen som skal revideres, eventuelt ikke revideres
Arbeidet med planstrategi, planprogram og eventuell revidering av kommuneplanen, herunder krav
til prosess, medvirkning og innhold i dokumentene, er bestemt i plan- og bygningsloven.
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Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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