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1. INNLEDNING
1.1 BAKGRUNN
Kommunestyret 16.12.2019
Kommunestyret gjorde følgende vedtak 16.12.2019 (sak 149/19):
1. Kommunestyret slutter seg til at prosessen for å utarbeide en ny versjon av
kommuneplanens samfunnsdel startes opp og gis høy prioritet.
2. Rammene for organisering og gjennomføring av planarbeidet skal basere seg på
innholdet i foreliggende saksutredning. Planen skal i samsvar med dette trekke opp
overordnede mål og strategier for Karmøy kommune som samfunn og -organisasjon.
3. Formannskapet fungerer som politisk utvalg for planprosessen- jamfør
delegasjonsreglement vedtatt i K-sak 115/16. Formannskapet forutsettes å ha en aktiv
rolle og kan ved behov oppnevne underutvalg blant egne medlemmer til deltakelse i
ulike faser av planarbeidet.
4. Rådmannen bes om å følge opp denne saken ved å utarbeide et konkret forslag til
organisering og gjennomføring av planprosessen. Forslaget legges fram til beslutning
i formannskapet.
5. Kommunestyret ber om å bli holdt orientert om framdriften i planprosessene. Det
skal være et siktemål at kommunestyret kan vedta planen senest i løpet av første
halvår 2021.
Kommunestyret har igjennom sitt vedtak gitt klare føringer for at kommuneplanens
samfunnsdel skal revideres og gis høy prioritet i inneværende kommunestyreperiode.
Vedtaket gir også klare føringer for organiseringen og prosessen i planarbeidet.
Formannskapet 27.01.2020
Som en oppfølging til kommunestyrets vedtak i sak 149/19, er det utarbeidet en egen sak til
formannskapet som utdyper rammene planprosess og organisering i arbeidet med
samfunnsdelen. Formannskapet gjorde følgende vedtak 27.01.2020 (sak 10/20):
1. Det oppnevnes et politisk arbeidsutvalg fra formannskapet til de forestående
planprosessene som skal lede fram til en ny versjon av kommuneplanens
samfunnsdel. Utvalget består av følgende medlemmer 1 :
-

1

Helge Thorheim (Karmøylista)
Rune Midtun (Fremskrittspartiet)
Svanhild Irene Lygre Andersen (Arbeiderpartiet)
Randi Wisnes (Høyre)

Utvalgets medlemmer ble oppnevnt i formannskapsmøtet 27.01.2020.
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2. Arbeidsutvalget er et underutvalg uten formell vedtaksmyndighet. Utvalget
rapporterer jevnlig til formannskapet om status, framdrift og aktuelle
problemstillinger som ønskes avklart.
3. Det forutsettes at det etableres tett samhandling med de administrative aktørene som
rådmannen oppnevner til planarbeidet.
4. Kommunestyret har i sak 149/19 vedtatt en framdrift, som tilsier endelig vedtak i
løpet av første halvår 2021. Formannskapet ber om at planarbeidet organiseres og
iverksettes basert på ovennevnte vedtakspunkter og vedtatt tidsramme for
gjennomføring
Kommunal planstrategi 2020-2023
Den 17.02.2020 vedtok formannskapet forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 og la
strategidokumentet ut til offentlig ettersyn. Det er lagt opp til at planstrategien skal endelig
behandles i kommunestyret i mai 2020. Forslag til planstrategi sier at Karmøys
kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel, skal revideres i inneværende
kommunestyreperiode. Det er lagt opp til at revisjonsarbeidet med samfunnsdelen skal
gjennomføres i perioden 2020-2021. Til forskjell fra andre kommuneplanrevisjoner i Karmøy,
er det bestemt at samfunnsdelen skal revideres i forkant av arealdelen.
1.2 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Plan- og bygningsloven § 11-1 sier blant annet:
«Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med
handlingsdel og arealdel…
… Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges
opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter
kommuneloven § 14-2 bokstav a kan inngå i eller utgjøre handlingsdelen...».
Plan- og bygningsloven § 11-2 sier blant annet:
«Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og
strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den
bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i
kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes
planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan
kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og
ved medvirkning fra andre offentlige organer og private….».
Alle kommuner skal ha en kommuneplan bestående arealdel og samfunnsdel med
handlingsdel. Innenfor det kommunale planverket er samfunnsdelen dokumentet for
langsiktig, overordnet og samordnende styring og utvikling av kommunen som samfunn og
organisasjon.
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Samfunnsdelen skal ha en handlingsdel som viser hvordan planen skal følges opp. Etter
endringene i kommuneloven (2018) kan økonomiplanen utgjøre handlingsdelen, jf. § 14-4.
Karmøy kommune har valgt denne modellen.
Ved revisjon av kommuneplanens samfunnsdel skal man følge de føringer og prosesskrav
som er angitt i plan- og bygningslovens §§ 11-12 til 11-15. Dette medfører blant annet krav
om planprogram.

Figur 1: Det kommunale plansystemet. Kilde: Miljøverndepartementet.
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1.3 PLANPROGRAM
Lovhjemmel
Plan- og bygningsloven § 4.1 sier:
”For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av
planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med
frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som
antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for
utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært
av planmyndigheten».
Plan- og bygningsloven § 11.13 sier:
«For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til
planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig
med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig
gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker.
Planprogrammet fastsettes av kommunestyret. Kommunestyret kan delegere
myndigheten i samsvar med kommunelovens regler. Kommuneplaner med
retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging skal inneholde en særskilt
vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn, jf. § 4-2 andre
ledd».
Hensikt
Planprogrammet skal bidra til at planprosessen blir mer oversiktlig, gjennomsiktig og
forutsigbar. Det er derfor viktig at disse aspektene blir ivaretar i planprogrammet. På denne
måten styrkes grunnlaget for god medvirkning og relevante innspill videre i planprosessen.
Man kan si at planprogrammet er en oppskrift på hvordan en den kommende planen blir.
For øvrig er framlegging av planprogram er et ledd i varsling av planoppstart.
Utarbeiding
Det er kommunen som kan utarbeide kommuneplan. Når kommuneplanen revideres, blir
derfor kommunen forslagsstiller, planmyndighet samt ansvarlig for både utarbeiding og
fastsetting av planprogram.
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Det er vanligvis kommunestyret som fastsetter planprogrammet, men ifølge plan- og
bygningslovens § 11-13 kan kommunestyret delegere denne myndigheten, jf.
kommuneloven § 5-3. I Karmøy kommune har kommunestyret delegert myndigheten til
formannskapet. I kommunens delegasjonsreglement, vedtatt i kommunestyret 02.05.2016
(KST-sak 32/16), står det blant annet (side 12):
«Kommunestyret delegerer til formannskapet å fatte vedtak om planprogram for
kommuneplan og kommunedelplaner. Jf § 11-13».
Innhold
Ifølge lovkommentaren til plan- og bygningsloven må et planprogram som et minimum
redegjøre for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.
Plan- og bygningsloven legger visse føringer for innholdet i planprogrammet. Det finnes
derimot ingen lovhjemmel eller fastsatt mal for planprogrammets oppbygning eller omfang.
Dette blir da hensyn som forslagsstiller selv vurderer.

Figur 2: Kommuneplanprosessen. Kilde: Miljøverndepartementet.
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2. FORMÅLET MED PLANARBEIDET
2.1 HOVEDFORMÅL
Hovedformålet med planarbeidet er å styrke og forankre samfunnsdelens posisjon som
Karmøy kommunes viktigste styringsdokument.
2.2 ERFARINGER MED SAMFUNNSDELEN SOM STYRINGSDOKUMENT
Gjeldende samfunnsdel for Karmøy kommune 20142023 ble vedtatt i kommunestyret 16.06.2015.
Dokumentet gir en omfattende beskrivelse og analyse
av kommunens utviklingstrekk som samfunn og
organisasjon. Når det gjelder dokumentets innhold og
dets forankring i den kommunale organisasjonen, både
på politisk og administrativt nivå, må det imidlertid
kunne hevdes at det eksisterer et tydelig
forbedringspotensial.

Figur3: Karmøys gjeldende
samfunnsdel. Kilde. Karmøy
kommune.

Samfunnsdelen blir i ulike sammenhenger omtalt som
«kommunens viktigste plan», men det kan reises tvil
om den har fått en slik funksjon i mange kommuner. I
kommuneplanarbeidet er det ikke uvanlig at det vies
betydelig mer tid og ressurser til arealdelen i forhold til
samfunnsdelen. Resultatet av en slik prioritering er at
samfunnsdelen ikke får den oppmerksomhet eller
forankring som er nødvendig for at dokumentet skal
fungere etter tiltenkt intensjon. Av erfaring har
samfunnsdelen i liten grad fungert som kommunens
viktigste styringsverktøy i Karmøy.

Optimalt sett skal samfunnsdelen legge føringene for hvordan kommunen skal utvikles
arealmessig, økonomisk og sosialt. Ettersom Karmøys samfunnsdel ikke har fungert etter
intensjonen, har andre arbeid og styringsdokumenter tjent som substitutt i ulike
sammenhenger. Noen eksempler på dette kan være:






Det har blitt utarbeidet og vedtatt et målkart med overordnede mål og strategier for
organisasjonen med tittelen «valg for framtida». Målkartet er innarbeidet i driften av
virksomheten, nye styringsdokument og saksfremlegg. I praksis har målkartet
erstattet mange de målsetningene som er fastsatt i samfunnsdelen.
Budsjett og økonomiplan har i stor grad overtatt rollen som kommunens øverste
styringsdokument.
Planstrategien har fått en sterk posisjon utover det som er vanlig i en
kommuneorganisasjon.
Når det utarbeides nye planer og strategidokument, fremgår det sjelden en sterk og
tydelig kobling til samfunnsdelen.
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2.3 STYRKING AV SAMFUNNSDELEN SOM STYRINGSDOKUMENT
I revisjonsarbeidet er det naturlig å ta utgangspunkt i de erfaringene man har hatt med
gjeldende samfunnsdel siden 2015. For å styrke samfunnsdelen som styringsdokument, skal
planarbeidet ta sikte på at:


Samfunnsdelen må få en bedre forankring i kommuneorganisasjonen. Dette betyr
at både politisk og administrativ ledelse må aktivt delta i prosessen med utarbeiding
av plandokumentet. Samfunnsdelen bør derfor revideres i løpet av første halvdel i
hver kommunestyreperiode. Eventuelt må det fattes vedtak om at gjeldende
samfunnsdel videreføres i ny kommunestyreperiode. På denne måten kan sittende
kommunestyre ta eierskap i dokumentet. Likedan kan eierskapet til samfunnsdelen
styrkes blant ledere og fagfolk i administrasjonen.



Samfunnsdelen må fremstå som et tydelig styringsdokument med et sett utvalgte
satsingsområder og strategier. Dette betyr at dokumentets utforming ikke må være
vag, men heller ikke bli en tung analytisk rapport. Samtidig er det viktig at det ikke
eksisterer andre styringsdokumenter i organisasjonen som konkurrer med
samfunnsdelen. Det er samfunnsdelen som skal legge føringer, mens andre
dokumenter skal utfylle og detaljere samfunnsdelen.



Samfunnsdelen og arealdelen må kobles sterkere i sammen. For å skape sterkere
koblinger bør det gjøres to hovedgrep: 1) Samfunnsdelen bør vedtas i forkant av
arealdelen og 2) Samfunnsdelen bør inneholde en arealstrategi. Dette bidrar til at
samfunnsdelen legger sterkere føringer for arealdelen.



Samfunnsdelen og budsjett og økonomiplan må kobles sterkere i sammen. Det bør
formaliseres at kommunen har lagt til grunn en modell der budsjett og økonomiplan
er kommuneplanens handlingsdel.



Samfunnsdelen må kobles sterkere i sammen med det øvrige planverket og
saksbehandlingen. Når nye planer, styringsdokument eller andre større politiske
saker skal behandles, må koblingen til samfunnsdelen tydelig fremgå.
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3. PLANPROSESS
3.1 ORGANISERING
Kommunestyret
Det er kommunestyret som fatter endelig
planvedtak. Kommunestyret har delegert
myndigheten til å utarbeide planprogram og
legge det ut på høring, jf.
delegasjonsreglementet2 .
Formannskapet
Formannskapet er prosjektets styringsgruppe.
Den 27.01.2020 (sak 10/20) vedtok
formannskapet å opprette et politisk
arbeidsutvalg som skal arbeide med
samfunnsdelen.
Politisk arbeidsutvalg
Fire av formannskapets representanter inngår
arbeidsutvalget. Det politiske arbeidsutvalget
er nedsatt med formål om å gjøre
planprosessen mer fleksibel og tidseffektiv ved
at politisk nivå og administrasjon kan
samhandle uavhengig av formannskapets
møtekalender. Arbeidsutvalget skal rapportere
jevnlig til formannskapet.

Figur 4: Modell for organisering av
revisjonsarbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel.
Kilde: Karmøy kommune.

Administrativ arbeidsgruppe
Den administrative arbeidsgruppen skal administrere planprosessen. Gruppen ledes av
plan- og strategi i rådmannens stab, mens andre etater og avdelinger blir involvert i arbeidet
der det er hensiktsmessig. Arbeidsgruppen har det faglige ansvaret for å utarbeide
planforslag, lede prosessen opp mot politisk ledelse og administrasjon samt andre
lokalsamfunnsaktører. I tillegg til å ha en ledelsesfunksjon, skal den administrative
arbeidsgruppen også fungere som rådgivere og sekretariat.
Administrativ referansegruppe
Den administrative referansegruppen består av rådmannens ledergruppe; rådmann, stabssjef
og kommunaldirektører for etatene. I tillegg har rådmannen oppnevnt en utvidet
ledergruppe som også vil involveres i prosessene med planarbeid. Planprosessen skal
forankres i den administrative referansegruppen. Underveis i prosessen skal derfor
rådmannens ledergruppe bli orientert og ha mulighet til å gi innspill underveis i prosessen.

Delegasjonsreglementet for Karmøy kommune ble vedtatt av kommunestyret 02.05.2016
(KST-sak 16/32).
2
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Den administrative referansegruppen har ansvar for å videreføre prosessene inn i sine etater
i kommuneorganisasjonen.
Andre lokalsamfunnsaktører
Med andre lokalsamfunnsaktører menes det her organisasjoner, lag, foreninger og
innbyggere. Under planprosessen er det lagt opp til åpne innspillsmøter eller
arbeidsverksted, med særskilt invitasjon til bymiljøgrupper, bygde-forum og grendalag.
I tillegg skal ungdomsrådet, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
også trekkes inn under planarbeidet.
3.2 OPPLEGG FOR MEDVIRKNING
Medvirkning
Plan- og bygningsloven § 5-1 sier at forslagsstiller skal tilrettelegge for medvirkning.
Kommunen har særskilt ansvar for å sikre at medvirkning er ivaretatt i planprosessen, enten
planprosessen utføres av offentlige eller private aktører. Videre heter det at kommunen har
et særskilt ansvar for å sikre medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging.
Medvirkning innenfor arbeid med kommuneplan skal sikres gjennom formelle krav i planog bygningsloven. I planarbeidet bør en også legge opp til andre former for medvirkning,
men dette blir da prosesser der kommunen står friere til å velge framgangsmåte.
I revisjonen av samfunnsdelen legges det opp til følgende opplegg for medvirkning:
Formelle krav til medvirkning

Lovhjemmel Kommentar
Annonseres i Karmøynytt,
Høring og offentlig ettersyn av forslag
Haugesunds avis og på kommunens
til planprogram.
Pbl § 11-13
hjemmeside.
Annonsert samtidig med høring og
Varsel om oppstart av planarbeid.
Pbl § 11-12
offentlig ettersyn av planprogrammet.
Annonseres i Karmøynytt,
Høring og offentlig ettersyn av
Haugesunds avis og på kommunens
planforslag.
Pbl § 11-14
hjemmeside.
Andre former for medvirkning
Lovhjemmel Kommentar
Åpne orienterings- og innspillsmøter,
med invitasjon til bymiljøgrupper,
Annonseres i Karmøynytt og på
bygde-forum og grendalag.
Pbl § 5-1
kommunens hjemmeside.
Dialog og orientering med
Det legges opp til å involvere flere av
ungdomsrådet, eldrerådet og
kommunens folkevalgte organ og
mennesker med nedsatt funkjonsevne. Pbl § 5-1
oppnevnte råd.
Regionalt planforum kan benyttes
under planprosessen dersom dette
Regionalt planforum.
Pbl § 5-3
vurderes som hensiktsmessig.
Planarbeidet er god mulighet for
dialog mellom nabokommuner om
Møte/dialog med nabokommuner.
Pbl § 5-1
regionale saker og problemstillinger.
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3.3 FRAMDRIFT
Det er lagt opp til full revisjon av kommuneplanen i kommunestyreperiode, der
samfunnsdelen skal revideres i forkant av arealdelen. For at kommuneplanrevisjonen skal
kunne ferdigstilles i inneværende kommunestyreperiode, må arbeidet med samfunnsdelen
holde en stram framdrift. Det legges derfor opp til at samfunnsdelen endelig behandles i
kommunestyret senest juni 2021.
Framdriftsplan - Planprogram
Arbeidsprosess
Forslag til planprogram utarbeides.
Forslag til planprogram behandles i formannskapet.
Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og
oppstart av planarbeid kunngjøres.
Innkomne uttalelser og innspill vurderes og vil eventuelt
innarbeides i forslag til planprogram.
Forslag til planprogram blir endelig behandlet og vedtatt i
formannskapet.

februar-april 2020
april 2020
april 2020-juni 2020
juni 2020-juli 2020
august 2020

Framdriftsplan - Samfunnsdel
Arbeidsprosess
Planforslaget utarbeides (prosessarbeid, utredning og analyse,
medvirkning osv.)
Planforslaget behandles i formannskapet.
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.
Innkomne uttalelser og innspill vurderes og vil eventuelt
innarbeides i planforslaget.
Planforslaget blir endelig behandlet i formannskapet og
kommunestyret.

august 2020-januar 2021
januar 2021
januar-mars 2021
mars-mai 2021
mai-juni 2021
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4. VIKTIGE FØRINGER
4.1 SAMORDNING AV MÅL PÅ ULIKE ADMINISTRATIVE NIVÅ
Én av kommuneplanens oppgaver er å ivareta nasjonale, regionale og kommunale mål og
interesser. Den senere tid har også det globale perspektivet blitt tydeligere koblet opp mot
kommunenes planlegging igjennom FNs bærekraftmål. I revisjonsarbeidet med
samfunnsdelen tas det sikte på å samordne mål og interesser fra de ulike
forvaltningsnivåene. Mål og interesser skal i denne sammenheng forstås som føringer for
planarbeidet. De viktigste føringene i planarbeidet for samfunnsdelen er (listen er ikke
uttømmende):





Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023
FNs bærekraftmål
Regional planstrategi 2020-2023
Målkart for Karmøy kommune – Valg for framtida!

Figur 5:
Samfunnsdelen som en
samordner av mål og
interesser på
forskjellige
administrative nivå.
Kilde: Karmøy
kommune
4.2 NASJONALE FORVENTNINGER TIL PLANLEGGINGEN
Hvert fjerde år skal regjeringen utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging. De nasjonale forventningene har som hensikt å fremme en bærekraftig
utvikling igjennom felles, retningsgivende målsettinger for stat, fylke og kommune.
«Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023» er utarbeidet av
11

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ble vedtatt ved kongelig resolusjon
14.05.2019. Dokumentet inneholder totalt 57 separate forventninger innenfor følgende fire
hovedtema:



Planlegging som verktøy for
helhetlig og bærekraftig utvikling.
Vekstkraftige regioner og
lokalsamfunn i hele landet.




Bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling.
Byer og tettsteder der det er godt å
bo og leve.

Til forskjell fra tidligere versjoner av dokumentet, er det i inneværende periode et særlig
fokus på at FNs bærekraftmål skal legges til grunn i planleggingen. Dette fremgår av
følgende formulering: «Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har
sluttet seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer,
også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunnsog arealplanleggingen».

4.3

FNs BÆREKRAFTMÅL

I 2015 vedtok FNs høynivåforum for
bærekraftig utvikling (HLPF) 17 mål
for bærekraft. De 17 bærekraftmålene
er fordelt utover tre kategorier;
økonomi, sosial og miljø.

Figur 6: FNs 17 bærekraftmål. Kilde: FN-sambandet.

Bærekraftmålene er videre utdypet i
rundt 110 underordnede mål. Enkelte
av de underordnede målene er
ytterligere detaljert med egne
målformuleringer. Bærekraftmålene
er et felles, globalt vegkart i arbeidet
for å utrydde ekstrem fattigdom,
samtidig som en ivaretar jordens
bæreevne samt fremmer velstand,
fred og rettferdighet. Norge har
sluttet seg til bærekraftmålene og
bestemt at de skal legges til grunn i
planleggingen. Bærekraftmålene
gjelder for perioden 2015-2030.

Figur 7: De tre dimensjonene/kategoriene av
bærekraftmålene. Kilde: Forskningsrådet.
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4.4 REGIONAL PLANSTRATEGI
I hver fylkestingsperiode, og seneste ett år etter konstituering, skal fylkestinget utarbeide og
vedta regional planstrategi. Den regionale planstrategien skal utarbeides i samarbeid med
kommuner, statlige organ samt organisasjoner og institusjoner som blir berørt av
planarbeidet. Innenfor det fylkeskommunale plansystemet oppfyller regional planstrategi en
tilsvarende funksjon som kommunal planstrategi innenfor det kommunale plansystemet.
Planoppgavene og prioriterte arbeidsområder som inngår i den regionale planstrategien kan
i mange tilfeller ha betydning for planleggingen som foregår i kommunene. Gjeldende
regional planstrategi for Rogaland ble vedtatt i fylkestinget 26.04.2016. Ny regional
planstrategi for inneværende fylkestingsperiode forventes ferdigstilt i løpet av 2020.
4.5 VALG FOR FRAMTIDA
I kommunestyreperioden 2015-2019 vedtok kommunestyret å innføre felles ambisjon, mål og
verdier for den kommunale drift og virksomhet. I ettertid har målkartet blitt gradvis
innarbeidet i organisasjonen. Ettersom målkartet er innført i kommuneorganisasjonen, er det
også naturlig at den nye samfunnsdelen bygger på dette målkartet. Det må understrekes at
målkartet har et innadrettet perspektiv mot den kommunale virksomheten. I arbeidet med
samfunnsdelen er det viktig at det kommunale målkartet overbygges med mål for
samfunnsutvikling.

Figur 8: Karmøy kommunes målkart. Kilde: Karmøy kommune.
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5. PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER
5.1 FORANKRING – STYRKE SAMFUNNSDELEN SOM STYRINGSDOKUMENT
I planarbeidet skal det vektlegges å skape en felles forståelse for bruk av plansystemet der
samfunnsdelen vil stå sentralt. For å oppnå dette må både politisk og administrativ ledelse
være aktive aktører i planprosessen, slik at organisasjonen får et sterkere eierskap til
samfunnsdelen. Igjennom prosessen skal samfunnsdelen få den forankring som er
nødvendig for å kunne fungere som kommunens øverste styringsdokument. Etater og
tjenesteområder sine innspill til budsjett og økonomiplan bør tydelig forankres i
samfunnsdelens mål og satsningsområder. Samfunnsdelen bør inneholde politiske
prioriteringer som kan følges opp i temaplaner og økonomiplaner. Grep for å styrke
samfunnsdelen er ytterligere konkretisert i kapittel 2.3.
5.2 SAMORDNING – FNs BÆREKRAFTMÅL STÅR SENTRALT
For at samfunnsdelen skal kunne fungere som kommunens øverste styringsdokument, må
dokumentet ha evnen til å samordne mål og føringer fra overnasjonalt, nasjonalt, regionalt
og kommunalt nivå.
Det legges til grunn at FNs 17 bærekraftmål vil danne grunnlag som et overordnet
rammeverk for utforming av samfunnsdelen. Samtidig bør en legge vekt på å unngå at et
slikt perspektiv kan medføre generelle og lite konkrete mål og satsningsområder, som ikke
tar tilstrekkelig grep om lokale utfordringer. Bruk av FNs bærekraftmål er å regne som
nybrottsarbeid i kommuneplanleggingen. Av den grunn vil en enda kun finne et fåtall
samfunnsdeler der bærekraftmålene er implementert. Erfaringsgrunnlaget tilsier at
samfunnsdelen bør peke ut et sett utvalgte bærekraftmål som kommunen ønsker å prioritere.
Dette gir kommunen rom til å bruke bærekraftmålene på en måte som er tilpasset
situasjonen lokalt, både med hensyn til det samfunnsmessige utfordringsbildet og politiske
ambisjoner.
Med bakgrunn i kommuneloven § 1-1, skal kommunen fylle fire roller: tjenesteyter,
myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena. De to førstnevnte rollene er
mest knyttet til kommunen som organisasjon, mens de to sistnevnte rollene kan knyttes til
kommunen som samfunn. En utfordring med gjeldende samfunnsdel og flere av Karmøys
øvrige styringsdokumenter, er et sterkt innadrettet fokus på kommunens roller som
tjenesteyter og myndighetsutøver. Med andre ord har fokus i hovedsak vært rettet mot
kommunen som organisasjon og virksomhet.
Arbeidet med den nye samfunnsdelen bør ha et mer utadrettet fokus og i større grad
vektlegge kommunens roller som samfunnsutvikler og demokratisk arena. I dette arbeidet
legges det opp til at FNs bærekraftmål utgjør grunnlaget for å fastsette mål for kommunen
som samfunn. Med hensyn til kommunens roller som tjenesteyter og myndighetsutøver er
det naturlig å forholde seg til det fundamentet som allerede er fastsatt i kommunens målkart:
«valg for framtida!».
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Figur 9: Samordning av perspektivene fra plan- og bygningsloven (kommunen som samfunn
og organisasjon) og kommuneloven (kommunens roller som samfunnsutvikler, demokratisk
arena, tjenesteyter og myndighetsutøver). Kilde: Karmøy kommune.
5.3 UTFORMING – OVERORDNET OG FOKUSERT
Det er videre et hovedpoeng at samfunnsdelen utformes og gis et innhold som en overordnet
plan med fokus på hovedmål og satsningsområder, uten omfattende og voluminøs
beskrivelse av kommunens ulike virksomheter og oppgaver. Planen bør omhandle noen
tydelige hovedmål og satsningsområder der kommunestyrets prioriteringer og
satsningsområder framgår. I planprosessen bør man derfor velge ut noen av
bærekraftmålene som det er ønskelig at Karmøy skal fokusere på. Samfunnsdelen bør ikke
være for omfattende. Sammenhengen mellom samfunnsdelen og det øvrige planverket i
kommunen skal også være et sentralt fokusområde.
5.4 KUNNSKAPSGRUNNLAG - KONKRET, TYDELIG OG MÅLRETTET
Det tas sikte på å utarbeide et kunnskapsgrunnlag til samfunnsdelen, gjerne i form av et eget
utfordringsdokument. I tillegg vil det være naturlig å ta utgangspunkt i allerede eksisterende
faktagrunnlag, utredninger og analyser. Når man i prosessen skal fastsette mål og føringer
for kommunen som samfunn og organisasjon, er det hensiktsmessig å støtte seg på det
utfordringsbildet som framgår av kunnskapsgrunnlaget. I denne sammenheng kan særlig
følgende trekkes frem (listen er ikke uttømmende):



Oversiktsdokument for folkehelse 2020-2023.
Karmøys kommuneprofil/rapport fra smartby-programmet U4SSC (United For
Sustainable Smart Cities). U4SSC er initiert av FN og har totalt er 11 norske
deltakerkommuner. Hver enkelt deltakerkommune får utarbeidet en egen profil som
er basert etter sett på rundt 130 standardiserte nøkkelindikatorer. Programmets
hensikt er å gi kommunene kunnskap til å orientere seg om egen utviklingsretning i
forhold til bærekraftmålene, men resultatene fra programmet gir også et
15

sammenligningsgrunnlag opp mot andre kommuner. Kommuneprofilen i prosjektet
vil peke på graden av bærekraft innenfor ulike samfunnsområder i kommunen.
I arbeidet med samfunnsdelen for Karmøy, er det naturlig at resultatene fra
deltakelsen i U4SSC peker på hvilke bærekraftmål som bør prioriteres i
samfunnsdelen. På illustrasjonen nedenfor vises Ålesunds kommuneprofil fra forrige
generasjon av U4SSC-programmet. For øvrig er Ålesund den eneste av kommunene i
Norge som tidligere har deltatt i programmet. Som et resultat av å være deltaker i
programmet, vil Karmøy vil få en tilsvarende profil. Denne profilen vil være et
bidrag til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Figur 10: Eksempel på Ålesunds kommune-profil fra U4SSC-programet. Kilde: United 4
Sustainable Smart Cities.
5.5 ANDRE TEMA
Det pågår flere parallelle prosessarbeid i tidsrommet der samfunnsdelen revideres. Det er
naturlig at disse prosessene kobles inn i arbeidet med samfunnsdelen. Noen av områdene er:




Implementering av «Leve hele livet-reformen»
Boligsosialt arbeid, jf. deltakelse i KS’ kommunenettverk for boligpolitikk og
oppfølging av boligsosial handlingsplan.
Klimatilpasning, jf. statlig retningslinje for klima, energi og klimatilpasning.
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