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Høyringsforslag til planprogram for ny samfunnsdel til kommuneplan for 
Øygarden kommune 2022-2034 
 

Samandrag: 
Saka gjeld vedtak om å sende forslag til planprogram for ny samfunnsdel til kommuneplan for 
Øygarden kommune 2022-2034 på høyring. For Øygarden, som ny kommune, er det føreståande 
planarbeidet ei historisk moglegheit til å ta felles grep om dei moglegheitene og utfordringane som 
kommunen vår står overfor. Samfunnsdelen til kommuneplanen skal vera det viktigaste 
styringsdokumentet, både politisk og administrativt, for langsiktig utvikling av kommunen som 
samfunn, organisasjon og areal.  
 
Utarbeiding av planprogram i forkant av kommuneplanprosessen er ei lovpålagt oppgåve, der det 
politisk skal takast stilling til kva kommuneplanprosessen skal fokusera på og avklara, kva for 
kunnskapsgrunnlag som skal leggast til grunn, og korleis arbeidet med kommuneplanen skal gå føre 
seg. Forslag til planprogram for ny samfunnsdel til kommuneplan for Øygarden 2022-2034 omtalar:  
 

· Formål og mål for kommuneplanarbeidet 
· Korleis planarbeidet vert organisert og korleis vi skal sikra god og brei medverknad  
· Framdriftsplan og milepelar  
· Viktige lokale, regionale og nasjonale føringar, planar og forventingar som må tas omsyn til 

i planarbeidet og 
· Identifiserte kunnskaps- og utgreiingsbehov 

 
I tillegg omtalar planprogrammet dei tema- og innsatsområda som kommunestyret har vedteke skal 
ha særleg merksemd i planarbeidet. Dei prioriterte temaområda er: 
 

· Den gode staden å bu 
· Meistring gjennom livsløpet 
· Kompetent, innovativt og produktivt samfunn 
· Klimavenleg samfunnsutvikling 

 
Temaområda er ikkje endelege og uttømande, men dei reflekterer både kommunen si ønska 



 

 

samfunnsutvikling òg lokale samfunnsutfordringar, som det er brei semje om krev særleg merksemd 
og innsats. 
 
Forslag til planprogram vert no lagt fram for politisk handsaming og høyring. Utval for 
samfunnsutvikling, som er politisk styringsgruppe for planarbeidet, sitt vedtak om å senda 
planprogrammet på offentleg høyring, varslar parallelt oppstart av arbeidet.  
 
Høyringsfrist til å gje skriftlege innspel til planprogrammet er sett til 22.01.2021. Høyringsinnspel vil 
verta administrativt handsama og lagt fram som del av den politiske sluttbehandlinga. Slutt-
behandling skjer i kommunestyremøte 18.02.2021.  
 
Planprogrammet, slik det vert endeleg vedtatt, er kommunestyret si bestilling til innhald og prosess 
for arbeidet med å utvikla ny samfunnsdel til kommuneplan for Øygarden kommune 2022-2034. 
 
 
 
Dokument vedlagt saka: 

Tittel 

Informasjonsplan_for_samfunnsdelen_til_kommuneplanen (002) 

Forslag-planprogram-samfunnsdel-2022-34-Ø-k 

 
 
 

Innstilling til vedtak: 
 
Utval for samfunnsutvikling sluttar seg til at: 
 
1. Høyringsforslag til planprogram for ny samfunnsdel til kommuneplan for Øygarden kommune 
2022-2034 vert vedteke og sendt på høyring og offentleg ettersyn. Høyringsperioden er sett til sju 
veker, med endeleg frist 22.01.2021 til å gje skriftlege innspel.  
2. Vedteke høyringsforslag til planprogram varslar parallelt oppstart av arbeidet med ny samfunnsdel 
til kommuneplan.  
3. Sluttbehandling av planprogrammet skjer i kommunestyremøte 18.02.2021. 
 
 

Saksopplysningar: 
Saka er ledd i å følga opp KS-sak 011/20 pkt. 2, om at planprogram for ny samfunnsdel til 
kommuneplan skal utarbeidast delvis parallelt med Øygarden kommune sin planstrategi for 2020-
2023, og KS-sak 20/1560-17, Øygarden sin planstrategi, der ny samfunnsdel til kommuneplan 2022-
2034 er vedteke som prioritert oppgåve.  
 
Ny samfunnsdel til  kommuneplanen skal vera kommunen sitt viktigaste strategiske 
styringsdokument. Planen skal setja langsiktige mål og peika ut strategiar for kommunen som 
samfunn og organisasjon. 
 
Arbeid med samfunnsdelen skal også utvikla kommunen sine langsiktige arealstrategiar. Når 
arealstrategiane vert vedtekne i samfunnsdelen, vil dei vera førande for arbeidet med å rullera 
arealdelen til kommuneplanen for Øygarden. I samsvar med kommunen sin planstrategi vil dette 
arbeidet starta hausten 2021. 
 
Krav om planprogram 
Når eit planarbeid startar, krev plan- og bygningslova (PBL §4-1) at det vert laga eit planprogram. 
Planprogrammet skal omtala: 



 

 

 
· Formål og mål for planen  
· Korleis planarbeidet skal organiserast 
· Tema- og innsatsområda i planarbeidet  
· Plan for medverknad  
· Lokale, regionale og nasjonale føringar  
· Framdrift og milepelar 
· Kunnskaps- og utgreiingsbehov  

 
Forslag til planprogram for ny samfunnsdel til kommuneplan for Øygarden 2022-2034, som er 
vedlagt saka, omtalar dei nemnte punkta og beskriv korleis planprosessen vil gå føre seg. Eit 
planprogram har bl.a. som hensikt å sikra ein open og føreseieleg planprosess og legga til rette for 
tideleg, brei og reell medverknad.  
 
Medverknad 
Medverknad er eit krav i plan- og bygningslova (§ 5-1), og er samstundes ein flott moglegheit til å 
engasjera og involvera breidda og mangfaldet av innbyggarar, frivilligheita, lag og organisasjonar, 
næringsliv, mfl. Som kommune har vi eit særleg ansvar for å sikra aktiv medverknad frå grupper som 
krev spesiell tilrettelegging. Her under er det eit lovkrav å involvera barn og unge i planarbeidet.  
 
Informasjon om kva for medverknads- og innspelsaktivitetar som skal gå føre i løpet av 
planprosessen er viktig for at innbyggarar og interessentar skal engasjera seg i arbeidet. Det er difor 
utvikla eigen logo og informasjonsplan for samfunnsplanarbeidet. Logoen som er utvikla, speglar vår 
felles visjon om å vera eit «fyrtårn i vest», prioriterte berekraftmål og våre vedtekne tema- og 
innsatsområde. Informasjonsplanen følger som vedlegg til saka og planprogrammet. 
 

 
Logo for arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplan for Øygarden 2022-2034 

 
Eit planprogram skal også gje statlege og regionale myndigheiter eit grunnlag for å vurdera om 
føreståande planarbeid tek omsyn til gjeldande nasjonale og regionale interesser, forventingar og 
føringar. Slike forventingar er omtalt i vedlagt høyringsforslag til planprogram, men det kan i 
saksopplysinga vera relevant å trekka fram at det frå nasjonalt og regionalt hald er forventa at 
berekraftmåla til FN skal leggast til grunn i alle kommunar sitt planarbeid. 



 

 

 
Kunnskapsgrunnlag og berekraft i Øygarden 
I  Øygarden kommune sin planstrategi for 2020-2023 er det vedteke at åtte berekraftmål skal 
prioriterast og arbeidast vidare med i forslag til planprogram og i arbeidet med å utvikla vår nye 
samfunnsdel til kommuneplanen (jf. KS-sak 20/1560-17). Dei åtte prioriterte berekraftmåla er: 
 

· Berekraftmål 1. Utrydda fattigdom 
· Berekraftmål 3. God helse 
· Berekraftmål 4. God utdanning 
· Berekraftmål 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
· Berekraftmål 9. Innovasjon og infrastruktur 
· Berekraftmål 11. Berekraftige byar og samfunn 
· Berekraftmål 14. Liv under vatn 
· Berekraftmål 17. Samarbeid for å nå måla 

 
Berekraftmål 17, samarbeid for å nå måla, er definert som ein føresetnad for å nå langsiktige 
målsettingar og velja strategiar som speglar våre fortrinn, moglegheiter og utfordringar. 
 

 
Prioriterte berekraftmål i Øygarden kommune sin planstrategi 

 
Førelagt forslag til planprogram bygger vidare på desse prioriterte berekraftmåla og tilhøyrande 
lokale utfordringar, slik dei er definert i: 
 

· Folkehelseoversikta for Øygarden kommune 2019  
· Kunnskapsgrunnlag til planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023  
· Planstrategi for Øygarden kommune 2020-2023  

 
Nemnte dokument synleggjer og drøftar viktige utviklingstrendar og utfordringar for Øygarden. I 
kunnskapsgrunnlaget og planstrategien for Øygarden kommune 2020-2023 har lokale utviklingstrekk 
og utfordringar blitt grundig drøfta og kopla til dei globale berekraftmåla til FN. Denne koplinga 
synleggjer at globale trendar og mål er høgst relevante, også for Øygarden.  
 
Folkehelseoversikta og kunnskapsgrunnlaget til planstrategien ligg også til grunn for kommunen sine 

https://www.oygarden.kommune.no/_f/p1/ib9de6fc1-e483-47ca-a63c-c294537bc826/planstrategi-2020-2023-oygarden_kommune.pdf
https://www.oygarden.kommune.no/_f/p1/i18ba4ae4-caa6-4f77-acbe-575da2a83ddd/folkehelseoversikt-2019.pdf


 

 

valte tema- og innsatsområde. Folkehelseoversikta, kunnskapsgrunnlaget og Øygarden sin 
planstrategi for 2020-2023 vil difor følga som vedlegg til planprogrammet, og danna eit felles og 
viktig grunnlag i arbeidet med å utvikla langsiktige mål og strategiar i ny samfunnsdel til 
kommuneplan for Øygarden.  
 
Tema- og innsatsområde 
På bakgrunn av administrative og politiske arbeidsprosessar vedtok kommunestyret i sak 152/20 at 
følgande temaområde skal leggast til grunn i planprogrammet og arbeidast vidare med i vår nye 
samfunnsdel til kommuneplan: 
 

· Den gode staden å bu 
· Meistring gjennom livsløpet 
· Kompetent, innovativt og produktivt samfunn 
· Klimavenleg samfunnsutvikling 

 
Administrativt og politisk medverknadsarbeid, med påfølgande analysar for å koma fram til dei 
vedtekne temaområda, er nærare omtalt i KS-sak 152/20, òg i vedlagt forslag til planprogram. Som 
kort saksopplysing, reflekterer tema- og innsatsområda både den ønska samfunnsutviklinga til 
kommunen òg lokale samfunnsutfordringar som det er brei semje om krev særleg merksemd og 
langsiktig innsats. I tillegg gir temaområda rom for breitt og sektorovergripande samarbeid 
(berekraftmål 17). Temaområda skal ikkje forståast som endelege og uttømande. Gjennom 
samarbeid og reell medverknad i planprosessen, er det rom for både innspel, dialog og justeringar  
(jf. KS-sak 152/20).  
 
Når vedtak om å senda forslag til planprogram på høyring er gjort, vil breitt fagleg og politisk (jf. FS-
sak 20/15838-1 og sak til råda og UKS 20/14028-3) samansette arbeidsgrupper starta varsla prosess 
med å utvikla ny samfunnsdel til kommuneplanen. 
 
Høyring, offentleg ettersyn og varsel om oppstart 
Plan- og bygningslova (§ 5-2) set krav om at planprogram skal sendast på høyring og offentleg 
ettersyn. Som eit minimum skal høyringsperioden til planprogrammet vera på seks veker. I 
høyringsperioden skal planprogrammet vera tilgjengeleg både fysisk (t.d. på innbyggartorga) og 
digitalt (på kommunen sine nettsider). 
 
Alle høyringsinnspel skal handsamast administrativt og leggast fram som del av den politiske 
sluttbehandlinga av planprogrammet. Sluttbehandlinga vil skje i kommunestyremøte 18. februar 
2021. Utval for samfunnsutvikling sitt vedtak om å senda forslag til planprogram på offentleg 
høyring, varslar parallelt oppstart av planarbeidet.  
 

Økonomiske konsekvensar: 
Forslag til planprogram omtalar informasjonsarbeid, medverknadsprosessar, nødvendige 
kunnskapshentingar og utgreiingsbehov. Kunnskapshenting og utgreiingsbehov er også omtalt i 
Øygarden kommune sin planstrategi for 2020-2023.  
 
Prioriterte plan- og utgreiingsoppgåver får konsekvensar for økonomi og ressursbruk i kommunen. 
Arbeidet med ny samfunnsdel er budsjettert som følger: 
 

Aktivitetar/oppgåver Kostnad/budsjett Eksternt finansiert Budsjett totalt 

Kunngjeringar, annonsar, 
kampanjar og generelt 
informasjonsarbeid 

100 000  100 000 

Kunnskapshenting, fasilitering av 100 000  100 000 



 

 

medverknad i 4 temagrupper. 25 
000 pr. arbeidsgruppe 

Innspelsarrangement, tema- og 
debattkveldar 

150 000  150 000 

Utgreiingsbehov i samsvar med 
vedteken planstrategi og forslag 
til planprogram:   

   

Senterstruktur og -hierarki, inkl. 
areal til handel 

100 000 100 000 200 000 

Utgreia potensiale for framtidig 
verdiskaping og omstilling til eit 
grønare næringsliv 

300 000   

Totalt 750 000 100 000 850 000 
Økonomiske konsekvensar av  arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplan for Øygarden 2022-2034. 

 
Nemnte arbeidsoppgåver, med unntak av å «utgreia potensiale for framtidig verdiskaping og 
omstilling til eit grønare næringsliv» vil verta utført av kommunen sine tilsette. I tillegg er det 
identifisert behov for å utgreia «kommunen sitt potensiale og behov for å nytta digitalisering for 
smartare tenesteutvikling», «kva behov kommunen har for å etablera system for overvaking og 
oppfølging av forureining», «kva som skal til for at kommunen skal vera meir aldersvenleg» og 
«samanheng mellom offentleg tenesteyting, samferdsel og utbyggingsføremål og koplinga til 
finansiering av sosial og teknisk infrastruktur». Desse utgreiings- og kunnskapshentingsoppgåvene vil 
verta utført som del av medverknads- og drøftingarbeidet i dei tematiske arbeidsgruppene. Arbeidet 
vil nødvendigvis binda opp ein del av kommunen sine administrative ressursar. 
 
Summert opp er den administrative ressursbruken i planarbeidet stipulert til fem årsverk. Fire 
årsverk er knytt til medlemer i prosjektstyringsgruppa sitt arbeid. Medlemar i arbeidsgruppene si 
bruk av tid er summert opp til om lag eitt årsverk.   
 
I tillegg må det påreknast kostnadar knytt til politisk medverknad og medverknad frå medlemar i 
råda og ungdommens kommunestyre. Så langt råd, og for å spara kommunen for kostnadar, vil 
arbeidsmetodar som krev brei politisk involvering, verta koordinert med vedteken politisk plan for 
møtedatoar.  
 

Vurdering: 
For Øygarden, som ny kommune, er det føreståande planarbeidet ei historisk moglegheit til å ta tak i 
dei moglegheitene og  utfordringane som kommunen vår står overfor. Kommuneplanen sin 
samfunnsdel vil vera vårt viktigaste langsiktige styringsverktøy, både politisk og administrativt, for 
utvikling av kommunen som samfunn, organisasjon og areal.  
 
I samsvar med KS-vedtak 011/20 pkt. 2, er forslag til planprogram arbeidd fram delvis parallelt med 
planstrategien til Øygarden kommune for 2020-2023 (KS-sak 20/1560-17). Gjennomføringa av dei to 
parallelle prosessane har gjort at planprogrammet, på ein saumlaus måte, har kunna bygt vidare på 
felles kunnskapsgrunnlag og prosessar knytt til implementering, drøfting og prioritering av  
berekraftmåla til FN. God kunnskap om dei lokale berekraftutfordringane og moglegheitene våre, er 
avgjerande for å kunna føresjå og prioritera dei viktigaste innsatsområda i arbeidet med å utviklinga 
ny samfunnsdel til kommuneplan. Figuren under illustrerer prosessen knytt til prioritering av 
berekraftmål i planstrategiarbeidet, overgang til planprogram og det påfølgande arbeidet med vår 
nye kommuneplan. 
 



 

 

 
Prosess knytt til prioritering av berekraftmål i planstrategi, overgang til arbeid med planprogram og kommuneplan. 

 
Kommunaldirektøren meiner dei fire tema- og innsatsområda, med underliggande utfordringar og 
innsatsområde, bygger på gode kunnskapsbaserte drøftingar. Administrativ og politisk medverknad i 
arbeidet med å utvikla og definera temaområda, bidreg til god forankring og eit samstemt 
utgangspunkt for det vidare planarbeidet.  
 
Krav om planprogram, før oppstart, skal sikra ein open og føreseieleg planprosess som legg til rette 
for tidleg medverknad. Slik kommunedirektøren vurderer det, er alle krav til openheit og 
medverknad etter plan- og bygningslova § 5-1 omtalt og ivareteke i forslag til planprogram. 
Kommunedirektøren meiner også at god og tilpassa informasjon om kva for medverknads- og 
innspelsaktivitetar som skal gå føre i løpet av planprosessen er viktig for at innbyggarar og 
interessentar skal engasjera seg. Eigen logo og informasjonsplan sikrar dette viktige 
mobiliseringsarbeidet. Kommunedirektøren gjer merksam på at informasjonsplanen er eit dynamisk 
dokument der tiltaksplanen vil verta oppdatert i samsvar med arbeidsgruppene sin prosjektplan for 
innspelsaktivitetar og medverknad. 
 
«Samarbeid for å nå måla» (berekraftmål 17) er politisk vedteke som føresetnad for kunna nå 
langsiktige mål for kommunen som samfunn og organisasjon. Kommunedirektøren meiner at 
føreståande planarbeid no vil vera den viktigaste arenaen for samarbeid og gode drøftingar. 
Samarbeid for å skapa og nå mål er viktig for strategisk å kunna styra kommunen vår i ønska retning. 
Berekraftmål 17 samsvarar også godt med ønskje om å gjera Øygarden kommune til ein aktiv 
samfunnsutviklar.  
 
Rolla som aktiv/proaktiv samfunnsutviklar vert ofte omtalt som «kommune 3.0», og kan best 
illustrerast ved å sjå kommunen som lokalsamfunn. Dvs. eit samfunn der vi i fellesskap med 
innbyggarane våre samarbeider om å utvikla òg nå dei langsiktige målsettingane våre. Dette set krav 
om å utvikla mål og strategiar for ein samhandlande, løysingsorientert og handlekraftig organisasjon. 
Det føreståande planarbeidet, som vert varsla gjennom planprogrammet, vil vera ein god og 



 

 

samlande arena for dette viktige arbeidet. 
 
Som omtalt i forslag til planprogram, skal samfunnsdelen til kommuneplanen også utvikla og vedta  
overordna arealstrategiar i Øygarden kommune fram mot 2034. Kommunedirektøren ser det som 
viktig at den langsiktige arealbruken vår støttar opp om og bidreg til å nå prioriterte berekraftmål og 
overordna mål for samfunnsutviklinga. Arealstrategiane, som dei vert vedtekne i samfunnsdelen, vil 
vera førande for arbeidet med å rullera arealdelen til kommuneplanen for Øygarden. Arbeidet med å 
rullera arealdelen til kommuneplanen vil starta hausten 2021 (jf. planstrategi for Øygarden kommune 
2020-2023).  
 
I samsvar med lovkrav, omtalar forslaget til planprogram framdrift og viktige milepelar i arbeidet 
med å utvikla ny samfunnsdel til kommuneplanen. Politisk sluttbehandling av samfunnsdelen til 
kommuneplanen er førespegla i februar 2022. Høyringsutkast vert lagt fram for politisk handsaming 
19.10.2021. Kommunedirektøren ser sistnemnte dato som ein viktig milepåle for å koma i takt med 
vedteke plansystem for kommunen. I planstrategien for Øygarden kommune 2020-2023, er det lagt 
vekt på at vi i planperioden skal etablera ein tydeleg samanheng mellom kommuneplanen (planar på 
nivå 1, jf. figur under) og handlingsdelen med økonomiplan (planar på nivå 3). Handlingsdel med 
økonomiplan skal visa korleis langsiktige mål og strategiar som vert utvikla i kommuneplanen, skal 
følgjast opp. Viktigheita av slik tydeleg samanheng i plansystemet er også understreka i den nye 
kommunelova.  
 

 
Vedteke plansystem for Øygarden kommune (jf. Planstrategi for Øygarden 2020-2023). 

 
Kommunedirektøren si samla vurdering og tilråding er at forslag til planprogram for ny samfunnsdel 
til kommuneplan for Øygarden 2022-2034, vert vedteken og sendt på offentleg høyring. Høyrings-
vedtak varslar parallelt oppstart av arbeidet med samfunnsplanen.  
 
Grunna fleire helgedagar i høyringsperioden, tilrår kommunedirektøren 7 veker høyring. Planpro-
grammet, slik det vert vedteke i møte 18.02.2021, er kommunestyret si endeleg bestilling til innhald 
og prosess for dette viktige arbeidet med å utvikla ny samfunnsdel til kommuneplan for Øygarden 
2022-2034.  
 
 
 



 

 

Behandling i Utval for samfunnsutvikling (UFS) 01.12.2020: 
 

 

 
Votering: 
Kommunedirektøren si innstilling vart samrøystes vedteke. 
 
Desse tok ordet i saka: 
Einar Hadler Jakobsen (FNB).  
Kommunalsjef Råmund Skjold svara på spørsmål. 
 
Vedtak i Utval for samfunnsutvikling (UFS) - 01.12.2020 - 060/20 
Utval for samfunnsutvikling sluttar seg til at: 
1. Høyringsforslag til planprogram for ny samfunnsdel til kommuneplan for Øygarden kommune 
2022-2034 vert vedteke og sendt på høyring og offentleg ettersyn. Høyringsperioden er sett til sju 
veker, med endeleg frist 22.01.2021 til å gje skriftlege innspel.  
2. Vedteke høyringsforslag til planprogram varslar parallelt oppstart av arbeidet med ny samfunnsdel 
til kommuneplan.  
3. Sluttbehandling av planprogrammet skjer i kommunestyremøte 18.02.2021. 
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