Plandokument og formål:
Kunnskapsgrunnlaget og den helhetlige samfunnsanalysen
• Arena for
o kontinuerlig utvikling av felles virkelighetsforståelse i kommunen
o oppfølging av sentrale og regionale føringer
o samordning av kunnskapsgrunnlag og delanalyser fra ulike planprosesser
o anvendelse av forskning og andre kunnskapskilder
• Grunnlag for Planstrategien og alle kommunale planer
Planstrategien
• Kommunestyrets ledelsesverktøy med føringer for alle planer
• Avklarer hva som skal planlegges og felles langsiktig utviklingsretning
• Bygger på den helhetlige samfunnsanalysen
Kommuneplanens samfunnsdel
• Kommunestyrets ledelsesverktøy som gir føringer for samordna og bærekraftig
planlegging, utvikling og drift
• Bygger på den helhetlige samfunnsanalysen og planstrategien
Kommuneplanens arealdel
• Kommunestyrets ledelsesverktøy med føringer for arealbruk som skal fremme
ønsket utvikling iht. Kommuneplanens samfunnsdel og Planstrategien
Kommunedelplaner
• Kommunestyrets og rådmannens ledelsesverktøy for gjennomføring av
samfunnsdelens mål og strategier i planlegging, utvikling og drift
• Planområdenes arena for
o oppspill av kunnskap til den helhetlige samfunnsanalysen
o oppspill knyttet til mål og strategier ved revideringa av planstrategien og
samfunnsdelen
o innspill til andre kommunedelplaner
o samordning av tiltak fra temaplaner
o revidering og leveranse av planområdets tiltaksdel til økonomiplanens
handlingsdel
Temaplaner og virksomhetsplaner
• Administrative lederverktøy for gjennomføring av vedtatte strategier og tiltak
• Planområdenes arena for
o oppspill av kunnskap til den helhetlige samfunnsanalysen
o oppspill knyttet til mål og strategier ved revidering av kommunedelplaner
o samordning av tiltak fra ulike fagområder
o samskaping med innbyggere og eksterne aktører
o revidering og leveranse av planområdets tiltaksdel til kommunedelplanenes
tiltaksdel

Innhold
▪ Samling av relevant statistikk
▪ Vurderinger, drøftinger og synliggjøring av
utviklingstrekk og de viktigste driverne i
samfunnsutviklingen.

▪ Langsiktig målbilde
▪ Strategiske valg for samfunnsutviklingen
▪ Planbehov, dvs. planer som skal utarbeides i perioden
▪ Samfunnsmål
▪ Strategier
▪ Målindikatorer
▪ Arealplankart med arealformål og hensynssoner
▪ Planbeskrivelse

▪ Delanalyse: Utfordringer og muligheter for
planområdet

▪ Mål for planområdet (følge opp samfunnsdelen og
«spille opp» nye behov)

▪ Målindikatorer for å følge utviklingen
▪ Strategier for planområdet (operasjonalisere
samfunnsdelen og «spille opp» nye behov)

▪ Planbehov
▪ Tiltaksdel med drifts- og investeringstiltak

▪ Delanalyse: Utfordringer og muligheter for
planområdet

▪ Mål for planområdet
▪ Strategier for planområdet
▪ Tiltaksdel med drifts- og investeringstiltak, kan
utformes som samfunnskontrakt

Økonomiplan med handlingsdel og budsjett
• Kommunestyrets ledelsesredskap for
o samordna prioritering, fordeling og omfordeling av økonomiske rammer og
kommunale ressurser
o bærekraftig økonomistyring
• Kommuneplanens handlingsdel som viser hvordan kommuneplanen følges opp de
neste 4 åra

▪ Kommunestyrets langsiktige føringer
▪ Økonomiske rammebetingelser
▪ Status for og utviklingen i lokalsamfunnet, kommunale
ansvarsområder og kommuneorganisasjonen
▪ Delmål for økonomiplanperioden
▪ Gjennomførte og nye omstillings- og utviklingstiltak
▪ Kommuneplanens handlingsdel med drifts og
investeringstiltak
▪ Hovedoversikt drift og investering

Årsregnskapet
• Kontroll av om kommunale midler er disponert i samsvar med budsjettet.

▪ Økonomiske oversikter iht. krav i lov og forskrift

Årsberetningen
• Arena for vurderinger av
o drift, utvikling og måloppnåelse i kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet
forutgående år i forhold til mål i planverket, bla ved bruk av målindikatorer i
planverket
o gjennomføring og effekter av tiltak i økonomiplanen
o økonomisk status og evt. avvik i forhold til budsjettet
• Gir grunnlag for nye planer inkl. økonomiplanen
Tertialrapporter
• Vurderinger av status for økonomi, drift og implementering av vedtatte
utviklingstiltak
• Spesiell fokus på forhold som vurderes som usikre mtp. utvikling og måloppnåelse
• Arena for eventuelle endringer av årsbudsjett og økonomiplan

▪ Vurderinger av drift, utvikling og måloppnåelse sett i
lys av samfunnsmålene

▪ Gjennomførte tiltak i økonomiplanen
▪ Status for kommuneorganisasjonen
▪ Økonomisk status
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Status for tjenesteproduksjonen
Status for økonomisk drift
Status investeringer
Finansforvaltning
Organisasjon
Eventuelle budsjettendringer

