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Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 - høring

Kommunedirektørens innstilling:
Kommuneplanens samfunnsdel 2022 -2034, legges ut til offentlig ettersyn/høring.
Høringsfristen settes til 17. august 2022.

Kommunestyret 22.06.2022:

Behandling:
Et forslag om at kommunestyret slutter seg til rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS- 66/22 Vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel 2022 -2034, legges ut til offentlig ettersyn/høring.
Høringsfristen settes til 17. august 2022.

Kort sammendrag:
Det er utarbeidet et høringsforslag for revidert utgave av kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034.
Høringsutkastet er et resultat av en lengre prosess der kommunestyret den 12.11-22 vedtok
kommunens planstrategi for 2020-2023 og samtidig vedtok å igangsette revisjon av
kommuneplanens samfunnsdel.
Den 24.06.21 vedtok kommunestyret planprogrammet til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel,
som i grove trekk gav føringer for innhold, struktur og medvirkning for kommuneplanrevisjonen.

Høsten 2021 vedtok kommunestyret perspektivmeldingen for Jevnaker kommune 2035, som gav
kommunen et kunnskapsgrunnlag for kommunens utfordringer og muligheter i et langsiktig
perspektiv.



 
 
Vurdering: 
Kommuneplanens samfunnsdel er et viktig plandokument ved at det danner grunnlaget for hvordan 
kommunen skal møte framtidas utfordringer, og viser veien til en ønsket samfunnsutvikling.  
Samfunnsdelen danner et viktig grunnlag for den årlige handlingsdel av kommuneplan, som henger 
nøye sammen med budsjett og økonomiplan. 
 
Forhold som har vært med å påvirke innholdet av revidertplan: 
 
Planstrategien har 5 fokusområder som det er blitt lagt vekt på i revisjon av planen: 

1. FN sine bærekraftmål 
2. Jevnaker som turistdestinasjon 
3. «Leve hele livet» 
4. Politisk/administrativt samspill 
5. Vei og banet (samferdsel og kollektivtilbud) 

 
FN sine bærekraftmål har fått stor betydning og relevante bærekraftmål er derfor blitt tatt hensyn til 
i alle planens mål. 
Perspektivmeldinga har gitt planen et viktig kunnskapsgrunnlag og har derfor vært med på å prege 
innholdet av planen. 
 
Medvirkning: 
Samfunnsdelen av kommuneplan er først og fremst et lokalpolitisk styringsverktøy.  
Kommunedirektør har derfor lagt vekt på nært samarbeid med kommunestyret.  Det er derfor 
arrangert 4 «verksteder» med kommunestyret, med ulike temaer som skal danne innholdet av 
planen. Det er oppnevnt et oppgaveutvalg som i tillegg til å komme med innspill til «Jevnaker som 
turistdestinasjon», har hatt fokus på å komme med innspill til kommuneplan (ref. gruppas mandat) 
 
Gruppelederne har også kommet med innspill. Administrasjonen har videre hatt dialogmøte med 
Eldrerådet, rådet for funksjonshemmede og pensjonistforeningen. 
 
Planens struktur og oppbygging: 
Mye av planens struktur og oppbygging er videreført fra forrige plan.  Blant annet videføres de fire 
hovedmålene i planen. 
 
Kommunestyret har gitt gode råd om endringer i struktur og oppbygging, blant annet basert på 
eksempler fra andre kommuner. 
   
Ny plan har derfor blitt kortere og mer konsentrert enn forrige.   Vider er det innført nye begreper 
som «slik vil vi ha det» og «slik gjør vi det». 
 
For å gjøre planen mer lesbar har kommunen brukt Catch Media AS til å gjøre det grafiske uttrykket. 
 
I ny plan er det lagt større fokus på kommuneplanens handlingsdel, som sett i sammenheng med 
budsjett og økonomiplan skal utarbeides hvert år. Handlingsdelen skal bygge opp under målene i 
kommuneplan og kan både være 1årig men også gå over flere år dersom det eksempel handler om 
større investeringer.   
 
Kommunedirektør vurderer at høringsutkast til planen er et godt grunnlag for å legge den ut på 
høring. Det legges opp til å ta planen opp til endelig behandling i september. Loven krever at planen 
skal ligge ute i minimum 6 uker.  Siden sommerferie kommer i høringsperioden, foreslår å sette 
høringsfristen til 17. august, slik at planen da vil ligge ute i 8 uker. 



 
 
Forhold til eksisterende planer: 
Samfunnsdelen er kommunens overordna plan, og vil således være med på påvirke de fleste av 
kommunens planer. 
 
Forhold til øvrige saker: 
Ikke vurdert 
 
 
 
Økonomi: 
Mål og prioriteringer i samfunnsdelen henger nøye sammen med kommunens økonomi.  Konkret vil 
dette gjøre seg gjeldende når handlingsdelen av kommuneplan vedtas. 
 
Miljø: 
Innholdet og intensjonene i planen er med på å påvirke miljø. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Planen inneholder føringer for samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Universell utforming: 
Planen inneholder føringer for universell utforming 
 
Folkehelse: 
Planen inneholder føringer for folkehelse 
 
Forebyggende kriminalitet: 
Ikke vurdert 
 
Barn og unges interesser: 
Planen inneholder føringer for barn og unges interesser 
 
Forslag til alternativer:  
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel legges ikke ut på høring, men sendes tilbake til 
kommunedirektør for videre prosess. 
 
Konsekvenser:  
Konsekvenser av å ikke legge planen ut på høring vil kunne ha en konsekvens for viktige prioriteringer 
som skal gjøres i budsjettarbeidet for 2023 
 
Kommunaldirektørens vurdering:  
Kommunaldirektør vurderer høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel 20222 til 2034 som et 
godt grunnlag for å legge planen ut på høring/offentlig ettersyn. 
Et vedtak av planen vil være viktig knyttet til høstens budsjett- og handlingsplanarbeid. 
 
 
Vedlegg i saken: 
JK_kommuneplan_samfunnsdel - høringsutkast 
 
 


