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SAKEN GJELDER: 
Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel og arealdel 2023- 2035 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS INNSTILLING: 
 
1. I henhold til plan og bygningsloven § 11 – 12 varsler Skaun kommune om oppstart av 

planarbeidet for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 
2. Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-13. 
 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
Høringsutkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for perioden 2023- 
2035 
 
SAKSFRAMLEGG: 
Skaun kommune skal revidere kommuneplanen i tråd med vedtatt kommunal planstrategi 2020-
2023. Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument og skal legge føringer for 
kommunens veivalg i de neste 12 årene. Skaun kommune har vedtatt å revidere både 
kommuneplanens samfunnsdel og en arealdel.  

I henhold til plan og bygningsloven § 11-13 skal forslag til planprogram sendes på høring og legges ut 
til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes 
ordinært av planmyndigheten som i dette tilfellet er kommunen. 

Et planprogram har til hensikt å varsle om oppstart og beskrive hvordan arbeidet er tenkt 
gjennomført (jfr. Plan og bygningsloven § 4-1). Planprogrammet legger rammer for det videre 
planarbeidet, samtidig som alle berørte gis mulighet til å komme med uttalelser i en tidlig fase, samt 
bli informert om den kommende planprosessen.  

Når planprogrammet har vært på høring og er vedtatt av kommunestyret kan arbeidet med selve 
kommuneplanen starte.   

Planprogrammet er det første steget i planprosessen og skal gjøre rede for; 

- formålet med planarbeidet, 
- føringer for arbeidet, både nasjonale, regionale og kommunale 
- 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.  

 
 
 

 

 



Om formålet med kommuneplanarbeidet 

Kommunene er pålagt å ha en kommuneplan bestående av en arealdel, en samfunnsdel og en 
handlingsdel (Plan- og bygningsloven §11-1). Kommuneplanen er kommunens overordnede 
styringsdokument som skal definere mål og strategier for hvordan samfunnet skal utvikles i et 
langtidsperspektiv. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges 
opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre 
handlingsdelen (kommuneloven § 14-2 bokstav a) 

Samfunnsdelen er et verktøy for kommunens helhetlige planlegging og tar for seg langsiktige 
utfordringer og fastsetter mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 
organisasjon. Kommuneplanen gir føringer for alt det øvrige planarbeidet i kommunen, slik at det 
blir en konsistens i planene og en sammenheng mellom overordnet planer, virksomhetenes planer 
og plan og budsjettarbeidet. I samfunnsdelen legges også politiske føringer for arealdelen.  

Kommuneplanens arealdel skal gjenspeile hovedmålene og strategiene i kommuneplanens 
samfunnsdel på for eksempel miljø og klimautfordringer, samfunnssikkerhet, folkehelse, 
tettstedsutvikling og forvaltning av natur- og kulturlandskapet.  

I kommuneplanarbeidet skal vi kartlegge og beskrive endringene og utfordringene i 
Skaunsamfunnet. Disse utredningene skal danne grunnlaget for diskusjoner om mål og strategier. Et 
godt kunnskapsgrunnlag med en etterfølgende samfunnsdebatt om samfunnsutviklingen i Skaun er 
viktig for å få en bevissthet og felles forståelse av utfordringer og muligheter i Skaun. 

I planarbeidet skal det legges opp til en bred medvirkning der innbyggere, næringsliv, og 
interessegrupper blir tatt med på råd.  

Om planprosessen og forslag til medvirkning.  
 
Intern forankring og styring av arbeidet. 
For å sikre god styring og eierskap til planprosessen legges det opp til bred deltagelse fra både 
administrasjonen og politiske råd og utvalg gjennom hele planprosessen i kommunen. Se forslag til 
organisasjonskart under. 

 

(SLG= kommunedirektørens strategiske ledergruppe).  



Det foreslås at formannskapet er politisk styringsgruppe for samfunnsdelen og at plan og 
miljøutvalget er styringsgruppe for arealdelen. I planarbeidet vil det legges vekt på tverrfaglig 
samarbeid internt i kommunen.  Dette vil tilføre planarbeidet kompetanse i tillegg til at vi får 
fremmet en helhetlig forståelse av utfordringene og mulighetene for Skaunsamfunnet. I 
planprogrammet er organiseringene og rollen til de ulike gruppene beskrevet.  

Innbyggermedvirkning. 
Medvirkning er et lovkrav i plan- og bygningsloven, og en svært god mulighet til å engasjere 
innbyggere, frivilligheten, innovasjonsmiljøer og næringsliv og andre til å peke ut utviklingsretningen 
for kommunen.  

I forslag til planprogram er det foreslått hvordan medvirkningen kan gjennomføres i de ulike fasene i 
planarbeidet. Det er også gitt eksempler på ulike metoder for medvirkning. Det konkrete opplegget 
for medvirkningen utformes og planlegges i selve planarbeidet.  

Figuren under viser en oversikt over faser i planarbeidet og tidspunkt for medvirkning. 

 

 

Om tema og problemstillinger i planarbeidet 

I planarbeidet skal det innhentes kunnskap og utarbeides et diskusjonsgrunnlag som skal legges til 
grunn for dialogen. Her vi ulike utfordringer og muligheter i Skaun samfunnet beskrives.  

Tema og problemstillinger i planarbeidet vil eksempelvis være:  

Kultur, næring og bolyst 
• Hvordan skal Skaun utvikles som bokommune, næringskommune og kulturkommune? 
• Skal Skaun være en næringskommune og hvilken rolle skal Skaun ta? 
• Hvordan bruke kultur for å styrke Skaun som en attraktiv og aktiv bo- og næringskommune? 
• Hvordan styrker vi frivilligheten, spesielt med tanke på barn og unge, og utvikler bygder og 

lokalsamfunn i samarbeid med befolkningen?  
 
Livskvalitet for alle 
• Hvordan ivareta innbyggerne gjennom hele livsløpet?  
• Hvordan jobber vi med folkehelse i et helhetlig perspektiv? 
• Hvordan møter vi tjenesteutfordringene med bærekraftige løsninger?  
• Hvordan balanserer vi behovet for reparasjon og behovet for forebygging og tidlig innsats 

 
 
Klima, miljø og beredskap:  



• Hvilke veivalg skal Skaun ta i forholdet mellom vekst og vern? 
• Hvordan redusere vårt klimaavtrykk og hvordan ivareta miljø og kulturlandskap 
• Hvordan jobbe med klimatilpasning og forebygging?  

 

Fns bærekraftmål. 

 Hvilke av FNs bærekraftsmål bør prioriteres og hvordan gjør vi disse relevante og aktuelle for 
Skaun-samfunnet? 

 

Arealstrategi - et grunnlag for arbeidet med arealdelen 
 
Det foreslås at det utarbeides en arealstrategi som en del av samfunnsdelen som tar utgangspunkt i 
gjeldende arealprioriteringer, fokusområder innenfor alle sektorer, og FNs bærekraftsmål. 
Arealstrategien vil gi et utgangspunkt for videre prioritering av utviklingsområder i kommunen. Ved 
å utvikle en arealstrategi kan vi knytte kommuneplanens samfunnsdel og arealdel sterkere sammen.  

Kommuneplanens arealdel gjenspeiler hovedmålene og strategiene i kommuneplanens samfunnsdel 
på blant annet miljø og klimautfordringer, samfunnssikkerhet, folkehelse, tettstedsutvikling og 
forvaltning av naturlandskapet og kulturlandskapet. I forslag til planprogram er det foreslått en 
rekke tema og problemstillinger basert på eksisterende kommuneplan. 

FOLKEHELSEVURDERING: 
I arbeidet med kommuneplanen vil folkehelse vurderes i et helhetlig perspektiv. Det skal utformes 
mål og strategier som skal gi retning for kommunens langsiktige arbeid med folkehelse.  
 
MILJØMESSIG VURDERING: 
I arbeidet med kommuneplanen skal det vurderes hvordan FNs bærekrafts mål bør følges opp og 
integreres i våre tjenester og investeringer i Skaun kommune.  
Arbeidet med kommeplanen har til hensikt å utforme en politikk som avklarer hvordan viktige 
naturområder skal ivaretas for framtiden. 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
I arbeidet med kommuneplanen skal det utarbeides et godt kunnskapsgrunnlag som skal beskrive 
kommunens framtidige utfordringer og muligheter. Det vil her være behov for en del utredninger for 
å belyse kommunens utviklingsretning og utfordringer i framtiden. Dette vil være viktige for å skape 
forståelse for framtidens investerings og tjenestebehov og som er viktig for forutsigbarheten i 
kommunes økonomi framover.  
 
Det er i kommunens budsjett for 2022 foreslått satt av 1. mill. kroner til planarbeidet som vil dekke 
utgifter til utredninger og konsulentbistand.   
 
Kommunedirektøren mener at forslaget til planprogram danner godt grunnlag for arbeidet med å 
revidere kommuneplanens arealdel. Forslaget til planprogram kan sendes på høring og offentlig 
ettersyn samtidig med varsel om planoppstart. 
 
 
 


