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Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 

Forslag til vedtak 
 

1. Formannskapet vedtar forslag til planprogram og kunngjør oppstart av arbeid med 
kommuneplanens samfunnsdel, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. 
 

2. Formannskapet legger kunngjøring av oppstart og forslag til planprogram ut til 
offentlig ettersyn med minst 6 ukers frist for å gi uttalelse, jf. plan- og bygningsloven 
§§ 4-1 og 11-12. 

 

Bakgrunn for saken 
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. Nytt mål er å ferdigstille planen siste kvartal i 2023. 

For kommuneplaner skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram 
som grunnlag for planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven (PBL) § 4-1. Forslag til planprogram 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsling av 
planoppstart. 

Beskrivelse  

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.  

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. 



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. 

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel starter opp nå. 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. 
 

Organisering av planarbeidet  

Kommunestyret har øverste ansvar for kommuneplanarbeidet med følgende oppgaver:  
• 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. 

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. Det blir blant annet workshop med kommunestyret. 
 
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  
• 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 
  



Fremdriftsplan  

Foreløpig fremdriftsplan for arbeidet med revidering av samfunnsdelen ser slik ut:  
 

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 

 
 

Vurdering 
Forslag til planprogram gir en god oversikt over prosessen som planlegges for å utarbeide ny 
samfunnsdel til kommuneplanen. Planprogrammet ivaretar lovens krav om medvirkning i 
arbeidet med samfunnsdelen, og gir en beskrivelse av hvordan innbyggere, næringsdrivende 
og andre aktører skal involveres.  
 
Oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er i tråd med vedtatt planstrategi. 
Forslag til planprogram med føringer for planarbeidet sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart iht. plan- og bygningsloven § 4-1 og 
§ 11-13. 
 
 

Straume 07.02.2023 

 

 Gunnstein Flø Rasmussen Andreas Nakkling Andersen 

 Kommunedirektør Teknisk sjef 

 
 

Vedlegg: 

1 Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
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