Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Forslag datert 23.05.2021

Planprosessen
2.1. Fremdrift
Framdriftsplanen gjelder prosessen for arbeidet med planprogrammet og for selve rulleringen av
kommuneplanene samfunnsdelen og arealdelen.
Planprogram;
• Planprogram til politisk drøfting etter påske 2021
• Planprogram til vedtak om høring i slutten av juni 2021
• Planprogram på høring i juni-august 2021
• Planprogram, fremmes for vedtak oktober 2021
Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:
• Oppstart av planarbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel parallelt med
høring av planprogrammet
• Medvirkning og -prosesser sommer og høst 2021
• Planforslag til vedtak om offentlig høring vinteren 2022
• Høring våren 2022
• Planvedtak kommuneplanens samfunnsdel og arealdel høsten 2022
2.2. Organisering
Kommunestyret fastsetter planprogrammet og vedtar kommuneplanen.
Formannskapet er kommuneplanutvalg og er politisk styringsgruppe. Formannskapet legger
planprogram og planforslag ut på høring og offentlig ettersyn, avklarer strategiske retninger og
innhold i planprosessen.
Det legges til rette for bred kommunal administrativ medvirkning og faglig involvering tilpasset
problemstillingene det jobbes med.
2.3. Opplegg for medvirkning, informasjon og samordning
God medvirkning er nøkkelen for en god planprosess. Det skal så tidlig som mulig legges til rette
for medvirkning for innbyggere, lag og organisasjoner, både i prosessen med planprogrammet og
i arbeidet med selve kommuneplanen. Det skal være en åpen, bred og tilgjengelig
medvirkningsprosess med medvirkningsmetoder som skal få flest mulig engasjert og involvert i
planarbeidet. Slik skal det skje:
Minimum (lovpålagt)
 Informasjon på kommunens nettside
 Annonse i lokalavisen
Digital informasjon og medvirkning:
 StoryMap – digital planfortelling
 Sosiale medier for eksempel Facebook, Instagram og/eller Snap chat med for eksempel
emneknaggen: #Neskommuneplan2021
 Ung i Nes
 Innbyggerdialog/interaktivt kartverktøy som tilrettelegger for arealinnspill direkte i kartet (
 Spørreundersøkelser
 Kahoot eller lignende
Møter:
 Folkemøter (kan også «streames». Informasjon og dialog)
 Møter i kommunale råd (informasjon og dialog)
 Fritidsklubben (temamøter, informasjon og dialog)
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Åpne kontordager (dialog)

Kommunen ønsker innspill til rulleringen av kommuneplanen. Medvirkning fra allmennheten,
interessenter, overordnede organ og berørte parter er både lovpålagt og en viktig del av
utviklingen av Nes-samfunnet. Det gir mulighet for at viktige planoppgaver, planhensyn og
aktuelle utredningsbehov kan fanges opp og vurderes tidlig i planprosessen.
For å håndtere innspillene gjennomfører kommunen først en tidlig siling av innspillene etter
temaene for planarbeidet. Dette gjøres ved at alle innspill samles i ett dokument med
sammendrag av innspillene og administrasjonens faglige vurderinger. For innspill til arealdelen vil
innspillene vurderes etter trafikklysmodellen: Dokumentet blir grunnlaget for en gjennomgang
hvor en siler hvilke innspill som er i tråd med plantema og hvilke som skal avvises eller endres.
Silingen skal behandles politisk.
Innspill som går videre til konsekvensutredning får grønn farge
Innspill som kan gå videre til konsekvensutredning med noen endringer får oransje farge
Innspill som ikke tas videre til konsekvensutredning får rød farge
Eksempel på vurderingskriterium:
Ingen konflikt
Middels konfliktpotensiale
God måloppnåelse
Mindre god måloppnåelse
I tråd med plantema
I tråd med plantema
Tettstedsutvikling
Inkludering
Næringsutvikling
Folkehelse

Høyt konfliktpotensiale
Dårlig måloppnåelse
Ikke i samsvar med plantema
Naturfare
Truer natur-, landbruks- eller
kulturminneverdier
Segregering
Samfunnssikkerhet

Innspillene som gjelder arealendringer og som går gjennom silingen, går videre til
konsekvensutredning. Etter konsekvensutredningen står en igjen med de innspillene som skal inn
i arealplanforslaget.
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