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2 Bakgrunn  

Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument som til enhver tid skal ivareta 

kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Kommuneplanens samfunnsdel er 

kommunens viktigste overordnede, strategiske og samordnede plan. All planlegging i kommunen 

skal være forankret i denne. Samfunnsdelen peker ut mål og strategier for kommunen sin langsiktige 

utvikling, og gir føringer for politiske satsingsområder. Den er det overordnede plandokumentet som 

skal ligge til grunn både for arealdelen og for virksomhetsplanene i kommunen.  

Kommunestyret vedtok den 18.11.2020 en ny kommunal planstrategi for Bø kommune, og at 

kommuneplanens samfunns- og arealdel skal revideres. Målet var oppstart av arbeidet med ny 

samfunnsdel første halvår i 2021 med ferdigstillelse i 2022, men det lot seg ikke gjøre grunnet 

mangel på kapasitet.  

Ved revisjon av kommuneplanen skal man følge de føringene og prosesskravene som er gitt i plan- 

og bygningsloven (heretter kalt PBL) §§ 11-12 til 11-15. Dette innebærer blant annet krav om 

planprogram. Arbeidet med samfunnsdelen starter etter vedtak om varsel av oppstart og utlegging 

av planprogrammet. 

 

2.1 Om planprogrammet 
For alle overordnete planer skal det utarbeides og vedtas et planprogram som grunnlag for 

planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med arbeidet med kommuneplanens 

samfunnsdel, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold 

til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke regionale og nasjonale føringer som ligger til grunn, 

og behovet for utredninger.  

Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker jfr. 

PBL § 11-13. Formålet med planprogrammet er å legge til rette for en god planprosess, og skape best 

mulig rammer for arbeidet med kommuneplanen. Planprogrammet er hjemlet i PBL § 4-1.  
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2.2 Gjeldende samfunnsdel  
Formålet er å revidere kommuneplanens samfunnsdel for Bø kommune. Gjeldende samfunnsdel ble 

vedtatt 30.10.2014, og mye har skjedd lokalt, nasjonalt og globalt etter det. 

Dagens kommuneplan har “Det gode liv i Bø” som visjon. Hovedmålet i planen er å stoppe 

befolkningsnedgangen og jobbe for vekst i folketallet. Kommuneplanen slår fast at 

folkehelseperspektivet skal ligge til grunn for alle planer og vedtak. Utviklinga i Bø skal ta 

utgangspunkt i bærekraftprinsippet. Videre er kommuneplanen bygd opp rundt følgende 

satsingsområder: 

 Videreutvikle det gode liv i Bø 

 Skape flere arbeidsplasser 

 Flere skal bo i Bø 

Den nye kommuneplanens samfunnsdel skal få frem kommunens viktigste utfordringer og 

muligheter, og gi en langsiktig retning for hvordan kommunen skal styres. I spørsmål om utvikling 

kan det oppstå konflikter og uenigheter om retning. Derfor er bred medvirkning i en tidlig fase 

avgjørende.  

 

3 Overordnede føringer 

Kommunal- og distriktsdepartementet er øverste planmyndighet. Nasjonale forventninger blir gitt ut 

hvert fjerde år og beskriver regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging. 

Sammen med statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser og statlige arealplaner gir dette 

føringer for samfunns- og arealplanleggingen. 
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3.1 Nasjonale forventninger  

For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og bygningsloven § 6-1. 

Forventningsdokumentet er retningsgivende for regional og kommunal planlegging. 

Fylkeskommunene og kommunene har ansvar for å finne helhetlige løsninger, der lokale forhold og 

lokalpolitiske interesser og hensyn ivaretas, sammen med nasjonale og viktige regionale interesser. 

Forventningsdokumentet er ikke uttømmende for alle oppgaver og hensyn som kommunene og 

fylkeskommunene skal ivareta etter plan- og bygningsloven. 

De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging (2019-2023) ble vedtatt ved 

kongelig resolusjon 14. mai 2019. 

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn   

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 
forsvarlig ressursforvaltning   

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn   

• Å skape et trygt samfunn for alle 

 

3.1.1 FNs bærekraftmål  
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. Det er derfor viktig at 

bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen, tilpasset lokale og 

regionale forhold.  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
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Andre viktige føringer er: 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2021) 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995) 

 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) 

 Meld. St. 18 (2016-2017): Bærekraftige byer og sterke distrikt 

 Meld. St. 41 (2016-2017): Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i EU-samarbeid 

 Meld. St. 21 (2011-2012): Norsk klimapolitikk, og Klimaforliket 2012 

 Meld. St. 33 (2016-2017): Nasjonal transportplan 2018-2029 

 Meld. St. 15 (2017-2018): «Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre» 

 Meld. St. 8 (2018–2019) «Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida» 

 Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole 

og SFO 

Utover disse retningslinjene skal kommuneplanens samfunnsdel utarbeides i henhold til plan- og 

bygningsloven. Plan- og bygningsloven setter krav til utarbeidelse av kommuneplan, til innhold og til 

gjennomføring av kommuneplanprosessen, og til oppgaver og hensyn i planleggingen. 

 

3.2 Regionale føringer og forventninger  

Fylkesplan for Nordland (2013-2025) en overordnet plan for den helhetlige utviklingen i Nordland. 

Den har tre målområder: 

1. Livskvalitet 

2. Livskraftige lokalsamfunn og regioner   

3. Verdiskaping og kompetanse 

 

Regionale planer: 

 Fylkesplan for Nordland 2013-2025  

 Regional bestemmelse om kjøpesenteretablering  

 Regional transportplan for Nordland 2018-2029  
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 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025  

 Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021  

 Regional plan for landbruk i Nordland  

 Regional plan for klimautfordringene i Nordland 2011-2020  

 Regional plan for bibliotek i Nordland 2015-2025  

 Regional plan for Folkehelse 2018-2025  

 Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk  

 Regional plan om vindkraft, Nordland 2009-2021  

 Regional plan om små kraftverk i Nordland  

3.3 Lokale og interkommunale planer  
 Kystsoneplan Vesterålen (ny plan vedtas første halvår 2023) 

 Regional landbruksstrategi (ny strategi vedtas første halvår 2023) 

 Regional vannforvaltningsplan  

I tillegg gjelder alle kommunale tema- og sektorplaner. 

 

Fokusområder 

I gjeldende samfunnsdel ble det utpekt tre strategiske målsettinger for Bø-samfunnet: 

Satsingsområde 1: 

Mål: Videreutvikle det gode liv i Bø 

Sikre gode kommunale tjenester og bolyst som gjør at folk blir i Bø 

Satsingsområde 2: 

Mål: Skape flere arbeidsplasser 

Legge til rette for flere arbeidsplasser basert på Bø sine fortrinn og enkeltmenneskers ideer 
og pågangsmot 

Satsingsområde 3: 

Mål: Flere skal bo i Bø 

Sterkere innsats for at særlig unge voksne velger å bo i Bø 

 

I arbeidet med ny samfunnsdel skal dagens satsingsområder enten videreføres og utvikles videre 

ellers erstattes med nye satsingsområder som kommunestyret ser behov for.  Satsingsområdene skal 

knyttes mot konkrete tiltak i handlingsplanen og henge sammen med FNs bærekraftsmål. Tema som 
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vil få sterkt fokus i samfunnsdelen nevnes nedenfor. Disse temaene er valgt ut på bakgrunn av 

nasjonale føringer og kunnskapsinnhenting fra kommunale etater.  

 

3.4 Operasjonalisering av FNs 17 bærekraftsmål 
Som nevnt i kapittelet om nasjonale forventninger, skal de 17 bærekraftmålene legges til grunn. Det 

må vurderes hvilke mål som kommunen faktisk kan oppnå, og som derfor skal prioriteres. Gjennom 

prosessen med medvirkning og innspill skal det velges ut hvilke bærekraftmål som er relevante for 

Bø. De globale målene må omgjøres til lokale mål og konkrete tiltak. Disse vil bli 

hovedsatsningsområdene.  

 

3.5 Arealstrategi  
Regjeringen forventer at kommunene utarbeider arealstrategier som del av kommuneplanens 

samfunnsdel, og legger disse til grunn ved revisjon av kommuneplanens arealdel. En overordnet 

arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel kan gjøre arealplanene bedre tilpasset samfunnets 

behov og utfordringer. Den kan bidra til helhetlig avveining mellom nasjonal, regional og kommunal 

arealpolitikk. Arealstrategien skal være bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen, og gi en 

langsiktig retning til kommunens areal- og ressursforvaltning. Det er viktig for å samordne bolig-, 

areal- og transportplanleggingen, fremme næringsutvikling, redusere klimagassutslippene, tilpasse 

samfunnet til klimaendringene, skape sosialt bærekraftige samfunn og redusere nedbygging av dyrka 

mark og natur. De behovene som kommer fram gjennom vurderingene i samfunnsdelen videreføres 

i kommuneplanens arealdel og handlingsdel (budsjett- og økonomiplanen). 

3.6 Landbruk og arealbehov 
Ved årtusenskiftet var det 78 registrerte jordbruksbedrifter i Bø. Da gjeldende samfunnsdel ble 

vedtatt i 2014 var tallet på disse bedriftene redusert til 36. Denne utviklingen har fortsatt, og per 31. 

desember 2021 var tallet redusert til 28, hvorav 26 beskrives som fulldyrka jord i drift. Fra 

årtusenskiftet har antallet jordbruksbedrifter blitt redusert med 64 prosent, og de seks siste årene 

har nedgangen vært på 22 prosent. En konsekvens av fallet i antall jordbruksbedrifter er reduksjon 

av dyreantallet. Tallet på storfe har gått ned med 20 prosent, og antallet sau har gått ned ca. 50 

prosent siden gjeldende samfunnsdel ble vedtatt. Jordbruksareal i drift har gått ned med 6 % i 

samme periode. 

Jordvernet står sterkt i Norge, og Stortinget har ved flere anledninger understreket behovet for å 

beholde dyrkbar mark. I regjeringens forventningene til regional og kommunal planlegging av 

14.05.2019, forventes det at fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbruksområder og 
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kulturlandskap i landbruket. Dette skal gjøres gjennom langsiktige utbyggingsgrenser, samt at 

utbyggingsløsninger som kan redusere nedbygging av dyrka mark vurderes i samsvar med det 

nasjonale jordvernmålet. 

Antallet jordbruksbedrifter er fallende. Derfor foreslås det at i forbindelse med revidering av 

kommuneplanens samfunnsdel at det gjøres en kartlegging av forventet utvikling mot 2035. Dette 

gjøres gjennom direkte samtaler med alle jordbruksaktører i Bø, samt deres organisasjoner. Arbeidet 

med en regional landbruksstrategi for Vesterålen har vært under arbeid siden 2017 og forventes 

vedtatt første halvår 2023. Når denne blir vedtatt politisk, så må det hensyntas i 

kommuneplanarbeidet. 

3.7 Klima og natur  
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning sier at 

kommuneplanens samfunnsdel skal inkludere en overordnet vurdering av om klimaendringer vil 

påvirke langsiktige utfordringer, mål og strategier. Vurderingen skal skille mellom forhold av 

betydning for arbeidet med kommuneplanens arealdel, og forhold av betydning for 

kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Videre blir det pekt på at 

kommunen bør, i kommuneplanens samfunns- og handlingsdel, samt andre relevante planer, basert 

på lokale forhold, vurdere hvordan endringer i klima kan påvirke blant annet samfunnssikkerhet, 

kritisk infrastruktur, natur- og kulturmiljø, befolkningens helse, samt forutsetninger for berørte 

næringer, og hvordan dette skal følges opp. 

Arealendringer er den viktigste påvirkningsfaktor for truet natur i Norge i dag. Det er viktig å vurdere 

virkninger for naturmangfoldet ut fra den samlede belastningen. Regjeringen peker på at det er 

viktig at utviklingen av bolig-, fritidsbolig- og næringsområder i kystsonen sees i sammenheng med 

natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenhetens interesser. Gjennom 

kommuneplanprosessen skal vi finne ut hvordan å ivareta viktig natur og naturtyper for framtidige 

generasjoner, og hvordan sikre viktige friluftsområder for alle.  

 

3.8 Demografi, folkehelse, barn og unge  
Folkehelse som del av planarbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven § 3-1: 

Pkt. e) Legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og 

levekår i alle deler av landet  

Pkt. f) Fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller samt bidra til forebygge 

kriminalitet 
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Kommunen pålegges i folkehelseloven § 6 andre ledd, å fastsette overordnede mål og strategier for 

folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor i arbeidet med 

kommuneplanen.  

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 forventes det at 

kommunene planlegger aktivt for å motvirke og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til 

utjevning av sosiale forskjeller. Kommunene skal legge universell utforming til grunn i planlegging av 

omgivelser og bebyggelse og ivareta folkehelse-hensyn i planleggingen. 

Som i mange andre distriktskommuner i Norge, viser SSBs befolkningsframskrivinger at det blir en 

nedgang i antallet i innbyggere i Bø, men at aldersgruppen 80 år og eldre vil øke. SSBs siste 

befolkningsframskriving viser at antallet personer over 80 år vil stige med 12 prosent til 2030, 34 

prosent i 2040 og 67 prosent i 2050. Andelen over 90 år vil stige med 13,5 prosent til 2030, 30 

prosent til 2040 og 49 prosent til 2050. Dette må kommunen forberede seg på.  

Kommuneplanen må også svare på hvordan man kan legge til rette for framtidsriktige tjenester slik 

at innbyggerne får gode liv. Kommuneplanen må svare på hvordan de store demografiske 

utfordringene som kommer vil påvirke tjenestetilbudet til kommunen, særlig innen oppvekst og 

helse og omsorg. Derfor foreslås det en utredning av konsekvensene av denne for viktige tjenester 

som hjemmebasert omsorg, lege-, sykehjems- og heldøgns-bemannede tjenester. 

Ungdata-undersøkelsen av 2022, en nasjonal spørreundersøkelsen rettet mot barn og unge, gir 

innsikt i barn og unges situasjon. Den bidrar til kunnskapsgrunnlaget for lokalt planarbeid og 

forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Unge som tror de vil fullføre videregående skole i Bø 

ligger under landsgjennomsnittet, samt antallet som tror de vil ta høyere utdanning ligger lavere enn 

landet for øvrig. På spørsmål på om de tror at de noen gang vil bli arbeidsledig, svarer 30 prosent i 

Bø at de tror det. Undersøkelsen viser også at unge i Bø er mindre fysisk aktive, og trener mindre 

enn snittet både i fylket og landet. 

Eksempler på temaer til drøfting eller vurdering i arbeidet med samfunnsdelen:  

- Hvordan er arbeidsledighets- og uførhetstallene? Aktuelle tiltak i den forbindelse? 

- Er det sikret næringsarealer til utvikling av nye arbeidsplasser? 

- Er skolefrafall et tema og drøftes tiltak for å motvirke dette? 

- Er satsing på gode levevaner i skolen et tema? 

- Har planen en drøfting på omfanget av inntektssvake grupper, deriblant barn som lever 

under krevende sosioøkonomiske forhold og foreslås det tiltak for å møte dette? 
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- Planlegger kommunen med et tjenestetilbud som samsvarer med befolkningsutviklingen og 

deres behov - sett i forhold til dagens kapasitet? Eks barnehageplasser, skolekapasitet, 

helsestasjonstjenester, tjenester i hjemmet, institusjonsplasser etc. 

 

Bø kommune har i dag tre barnehager, tre barneskoler og en ungdomsskole. Kravene til høyere 

utdanning øker i flere sektorer. Blant annet skal halvparten av alle ansatte i barnehagene ha en 

bachelorgrad fra 1. januar 2025. Det bør utføres en analyse av barnehage- og skolesektoren der det 

vurderes hvordan Bø kommune må innrette seg for å sikre tilgang til den kompetansen som kreves 

fremover. I dette planarbeidet legges det ikke opp til en debatt om barnehage- og skolestruktur, jfr. 

tidligere politiske beslutninger i Bø. Derimot må det vurderes hvordan Bø kommune kan sikre at 

barnehage- og skolepersonell har riktig kompetanse. 

 

3.9 Bolig  
Gjennom Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 vises det til at en 

økende andel eldre og enslige, flere mindre husholdninger og et større mangfold i befolkningen i 

distriktene gir behov for mer variert boligmasse. Behovet for omsorgsboliger og sykehjem ses i 

sammenheng med utviklingen i boligmarkedet og tilgangen på tilrettelagte og universelt utformede 

boliger. Regjeringen er opptatt av at lokal boligpolitikk er integrert i kommunens strategi for 

samfunnsutvikling, der ulike behov sees i sammenheng. 

Boligplanlegging kan knyttes til rekruttering av arbeidskraft, og andre tjenester i lokalsamfunnet, og 

bidra mer generelt til gode lokalmiljø for befolkningen. Boligmarkedene i slike områder preges ofte 

av begrenset nybygging og manglende investeringer i eksisterende boligmasse. Samtidig kan tilgang 

til mer varierte boligtyper være avgjørende for at folk og bedrifter enkelt kan etablere seg og bli 

værende i en kommune eller arbeidsmarkedsregion. I samfunnsdelen skal behov og tilgang på 

boliger utredes nærmere. Her skal man se på befolkningens behov for tilgang på varierte boliger. 

F.eks. gruppen nyetablerere, barnefamilier, eldre og personer med boligbistand. Det skal også ses på 

hvor i kommunen ulike boligformål skal benyttes. 

 

3.10 Utredningsbehov  
Planprogrammet for samfunnsdelen skal avklare nødvendige utredninger for de langsiktige 

arealbehov, miljømessige utfordringer, utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier 
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for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, for sektorene og for utvalgte 

målgrupper (jf. § 4-1 og 11-13). 

Det er viktig å fremskaffe kunnskap om viktige tema der det mangler. Etter innspill fra møter med 

ledere av de kommunale sektorene, er det behov for utredning av følgende temaer: 

 

Utredningstema  Hva skal vurderes Ansvarlig 

Demografi  Hvilke konsekvenser en aldrende 

befolkning har for etterspørselen av 

helse- og omsorgstjenester 

Helse- og omsorgsetaten  

Landbruk og 

arealbehov 

Forventet utvikling av landbruket i Bø 

og behov for landbruksareal 

Kultur- og næringsetaten  

Rekruttering i offentlig 

sektor 

Hvordan Bø skal sikre seg kvalifisert 

arbeidskraft i fremtiden 

Personalleder  

Boligsituasjonen Kartlegging av behov og tilgang på 
boliger i Bø. 
 
Eksempel på temaer til vurdering: 
- Identifisere hvilke boligtyper det er 

behov for nå og fremover 
- Hvordan man kan gjenbruke 

eksisterende bygg? 
- Skal ta kommunen ta en mer aktiv 

rolle eller skal private få mer ansvar 
for utbygging? 

- Vurdering av boplikt  
- Endring av arealformål? 

- Hvilke typer boligformål i hvilket 
område, f.eks. hvor skal det være 
fritidsboliger og hvor skal det være 
boligområder 

Tverrfaglig  

 

4 Prosess og organisering av arbeidet  

Kommuneplanprosessen deles inn i tre faser. Fase 1 gjelder planprogrammet, fase 2 samfunnsdelen, 

og arealdelen i fase 3. Vedtatt planprogram danner grunnlag for det videre arbeidet med 

kommuneplanen. 

 

4.1 Organisering av planarbeidet 

Kommunestyret har øverste ansvar for kommuneplanarbeidet med følgende oppgaver:  
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• Fastsetter planprogram  

• Vedtar ny kommuneplan  

 

Formannskapet er politisk beslutningsorgan i alle faser av planarbeidet, og har følgende oppgaver:  

• Vedtar utleggelse av planprogram på høring og offentlig ettersyn 

• Vedtar utleggelse av planutkast på høring og offentlig ettersyn 

• Vil bli løpende orientert om fremdrift i planarbeidet 

 

Kommunedirektøren er prosjekteier og formelt ansvarlig for planarbeidet 

 

Kommunedirektørens ledergruppe er administrativ styringsgruppe. Styringsgruppa skal sikre 

framdrift og har ansvaret for sentrale og overordnede beslutninger i prosessen: 

• Sørger for helhetlig og tverrfaglig fokus i forhold til kommunens oppgaver 

• Ser til at kommuneplanforslaget utarbeides på en måte som kan følges opp i styringsdokumentet 

(økonomiplan) og andre planer 

• Vil ha løpende møter og informasjon 

 

Teknisk etat har prosjektledelsen, er ansvarlig for organisering av planarbeidet og skrivingen. Leder 

av prosjektgruppa har ansvaret for å koordinere planprosessen og være bindeledd mellom politiske 

fora og prosjektgruppa. Prosjektgruppa er satt sammen av representanter fra teknisk etat, kultur- og 

næringsetaten, helse- og omsorgsetaten, samt skole- og barnehageetaten Prosjektgruppa har faglig 

ansvar for utredninger og utarbeiding av planforslag for styringsgruppa.  

Fagpersoner fra de kommunale avdelingene tildeles ansvar underveis for bidrag til planen på vegne 

av eget virksomhetsområde. Underveis i prosessen kan det bli opprettet arbeidsgrupper etter behov. 
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4.2 Fremdriftsplan for planarbeidet 
Tidsfristene er veiledende, og det kan bli endringer der det er mer hensiktsmessig. Målet er endelig 

vedtak av planen innen utgangen av 2023. 

Prosessfasen  Tidspunkt   

Vedtak oppstart samfunnsdelen Februar 2023 

Kunngjøring av planoppstart og planprogram på høring Februar – mars 2023 

Aktiv medvirkning  April– august 2023 

Fastsetting planprogram  Mai 2023 

Utarbeidelse forslag samfunnsdel Mai – august 2023 

Vedtak forslag samfunnsdel September 2023  

Samfunnsdel høring og offentlig ettersyn  September – oktober 2023 

Utarbeidelse endelig planforslag  Oktober – november 2023 

Endelig vedtak av ny samfunnsdel  Desember 2023 

 

4.3 Opplegg for medvirkning 
I arbeidet med kommuneplaner er prosessen vel så viktig som selve plandokumentet. 

Kommuneplanen involverer både samfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Det er 

viktig at administrasjonen, etatene, lokalsamfunnet og politikerne har eierskap til planen. Bred 

medvirkning tidlig i prosessen er viktig. Alle berørte må få komme med sine innspill i starten og 

underveis. Det legges opp til flere metoder for å involvere både lokalbefolkningen, 

kommuneorganisasjonen, frivillige lag og foreninger, næringslivet og øvrige aktører.  

I planprosessen skal Framsikt sin Planmodul brukes. Gjennom Planmodulen digitaliserer man både 

dokumenter og arbeidsprosesser. Digitale planer gjør det mer levende, øker tilgjengeligheten og 

lesbarheten for innbyggere, allmennheten, politikere og også for egne ansatte. Dette styrker 

dialogen mellom kommune og innbyggere, fremmer lokaldemokratiet og gjør det lettere å følge med 

og involvere seg i samfunnsutviklingen lokalt.  

 

Fase 1: Høring og offentlig ettersyn planprogram 

 Informasjon på nettside og i lokalavis 

 Mulighet for å komme med innspill til planprogrammet 

 Møte med Bø ungdomsråd, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse 

 Workshop med politikere  
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 Kontakte lag og foreninger om opplegg for dialogmøter  

  

Fase 2 - Aktiv medvirkning 

 Informasjon på nettside og i lokalavis 

 Mulighet for å komme med innspill til planprogrammet på kommunen sin nettside, med 

egen innspillsportal  

 Møte med Bø ungdomsråd, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse 

 Dialogmøter med lag og foreninger 

 Folkemøter på Eidet, Straume og Steine 

 Barnetråkk – medvirkningsopplegg for barne- og ungdomsskoleelever  

 Opplegg for medvirkning internt i kommuneorganisasjonen 

 Møte med representanter fra næringslivet og Bø Næringsforening 

 Workshop med politikere  

  

Fase 3 - Høring og offentlig ettersyn samfunnsdelen 

 Informasjon på nettside og i lokalavis 

 Mulighet for å komme med innspill til planforslaget  


