
   
Rullering av kommuneplanens arealdel

            Plan for kommunikasjon og medvirkning 



1. Hvorfor rullerer vi kommuneplanens arealdel?  

Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som inneholder 
mål og strategier for hvordan vi skal utvikle lokalsamfunnet i årene som 
kommer. Den gir føringer for hvordan kommunen skal utnytte arealene, 
utforme tjenester og samhandle med andre myndigheter og lokalsam-
funnet.  

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunns-
delen for Nordre Follo kommune ble vedtatt av kommunestyret i 2019, 
mens gjeldende arealdeler ble vedtatt i tidligere Ski og Oppegård kom-
muner. Vi har nå startet arbeidet med å revidere disse to arealdelene for 
å få en ny samlet arealdel for Nordre Follo kommune. 

Kommuneplanens arealdel berører innbyggere, næringsliv, frivilligheten, 
nabokommuner, sentrale myndigheter og andre grupper. Ulike hensyn 
må veies opp mot hverandre og folkevalgte skal ta viktige veivalg for 
utvikling av kommunen. 

Nordre Follo har store arealreserver til boligformål. I arbeidet med ny 
arealdel er det derfor ikke behov for å legge ut store, nye arealer til 
bolig. Det vi skal gjøre nå, er å sørge for at vi bygger på en måte som 
skaper attraktive, levende og bærekraftige byer og tettsteder. 

Arealdelen skal sikre at vi er godt rustet for klimaendringer, tar miljø-
ansvar og er en foregangskommune på vei mot lavutslippssamfunnet.  
Kommunen skal ta vare på naturmangfold og arters leveområder, legge 
til rette for et bærekraftig landbruk og forvalte natur- og arealressurser 
på en bærekraftig måte. 

Gjennom all planlegging skal vi ta ansvar for samfunnssikkerhet og 
beredskap.



2. Hvorfor drive medvirkning?  

Plan- og bygningsloven stiller krav til medvirkning i en planprosess. Her defi-
nerer vi medvirkning som enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta 
i, og påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. Dette inkluderer 
barn og unge, som er spesielt nevnt i § 5-1. 

Medvirkning i planprosessen skal sikre en «best mulig plan» og målet er å  

• sikre gode løsninger som tar hensyn til lokal kunnskap, ulike interesser og 
behov.

• legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører er godt kjent med 
planarbeidet og kan komme til orde.

• fremme engasjement og være en arena for demokratisk deltakelse i lokal-
samfunnet.

• fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag.

I tillegg til befolkningen og interessegrupper er det viktig å involvere berørte 
myndigheter og politikere i prosessen. God informasjon og dialog er viktig for 
forankring og eierskap. På denne måten unngår vi ekstra runder og utsettelser 
i forbindelse med høring og behandling av planen.

Engasjert meningsbrytning, åpenhet og innsyn i prosesser gir legitimitet til 
beslutninger og styrker demokratiet. 

Når kommunen inviterer til medvirkning må vi være oppmerksom på noen 
utfordringer: 
  
• Hvordan skal vi sikre at alle typer innbyggere blir hørt, ikke bare de mest 

engasjerte og ressurssterke? 
• Hvor representative er de som engasjerer seg i en planprosess for alle de 

som blir berørt i nærområdet?
• Innspill og forslag til løsninger er ikke alltid tilpasset nivået (maskevidden) 

i planen. 
• Medvirkning kan være tid- og ressurskrevende og kan føre til at konflikter 

eskalerer og at vedtak blir utsatt.   

3. Målgrupper   

Kommuneplanens arealdel påvirker mange, både i dag og i framtiden. Vi har 
definert fire målgrupper for kommunikasjons- og medvirkningsarbeidet.  

I tillegg er folkevalgte i Nordre Follo en målgruppe som skal behandle og vedta 
kommuneplanens arealdel. De må være godt informert gjennom hele proses-
sen og få det beslutningsgrunnlaget de trenger for å fatte godt opplyste ved-
tak. I aktivitetsplanen i kapittel 5 har vi vist hvordan folkevalgte blir involvert 
og hvilke beslutningspunkter som ligger inne i planprosessen.

Innbyggere, lag og organisasjoner  
Kommuneplanens arealdel legger føringer for utviklingen i kommunen og kan 
påvirke enkelteiendommer og nabolag i betydelig grad. Det er derfor viktig at 
innbyggere får god informasjon og mulighet til å medvirke. Informasjon om 
prosessen må være tilgjengelig i flere kanaler og lett å forstå. Enkelte aktører 
har stort engasjement i saken og mye lokalkunnskap. De vil ha viktige innspill 
og kan bidra til en debatt basert på god lokalkunnskap og fakta. 

Barn og unge
Planen vil påvirke framtiden til de unge i kommunen, og vi har et spesielt 
ansvar for at barn og unge skal kunne medvirke i planprosesser. Vi må derfor 
legge til rette for at barn og unge forstår prosessen og får mulighet til å med-
virke. Det gjelder både enkeltpersoner og grupper.  

Næringsliv og grunneiere
Planen påvirker mulighetene for næringsutvikling gjennom hvilke områder 
som blir satt av til næringsformål, og planbestemmelser som gir rammer for 
etablering av ulike typer næring. Eiendomsutviklere og grunneiere har en 
særlig interesse i kommuneplanens rammer for utvikling av eiendom til både 
bolig- og næringsformål. Det er derfor viktig å informere og ha dialog med 
næringsliv og berørte grunneiere, og gi dem mulighet til å medvirke.

Offentlige myndigheter og nabokommuner 
Nasjonale og regionale myndigheter gir føringer for planarbeidet og har 
sammen med nabokommuner rett til å legge ned innsigelse til, det vil si hindre 
vedtak av, planforslaget. Det er viktig med en god dialog for å sikre at berørte 
interesser kommer fram så vi kan utvikle gode omforente løsninger. Slik kan vi 
hindre unødige innsigelser og andre negative konsekvenser. 



4. Kanaler  

For å nå fram til målgrupper må vi velge riktig kanal og tilpasse budskap 
og informasjon til kanalens egenart. I mange tilfeller er det nødvendig å 
bruke flere kanaler og se disse i sammenheng. 

Nettstedet er kommunens primære kommunikasjonskanal. Her skal 
innbyggere og andre interesserte finne informasjonen de trenger om 
planprosessen og ha mulighet til å følge politiske møter. Fordi nett-
stedet er en brukerstyrt kanal, der innbyggere og andre går inn når de 
har et konkret behov, må vi supplere med push-kanaler som lokalpres-
sen og sosiale medier. Her skaper vi oppmerksomhet og engasjement, 
og henviser til ytterligere informasjon på nettstedet.    

I tillegg vil vi arrangere fysiske og digitale møter samt ulike aktiviteter.    

5. Aktivitetsplan   

På de neste sidene har vi satt opp en aktivitetsplan for kommunika-
sjons- og medvirkningstiltak rettet mot de ulike målgruppene. Flere 
av tiltakene vil rette seg mot flere målgrupper og går derfor igjen flere 
ganger i oversikten. 



Innbyggere, lag og organisasjoner

Aktiviteter Hensikt Budskap

Informasjon på nettsiden
Vi sørger for lett tilgjengelig og oppdatert informasjon på 
kommunens nettside.

«Visuell apetittvekker»  
Vi lager en visuell presentasjon som forklarer kommuneplan-
prosessen

Samarbeid med lokalpressen
Vi innleder samarbeid med lokalpressen, slik at de kan for 
midle informative artikler om forslag til ny arealbruk i kom-
munen.

Kjenn ditt nærområde/«Stolpejakt»
Vi setter ut informasjons-stolper i områder der det er forslag 
om endret arealbruk. En QR-kode vil gi tilgang til informasjon 
om forslaget. 

Gi god informasjon som grunnlag for dialog og medvirkning.

Gi god informasjon som grunnlag for dialog, engasjement og 
medvirkning.

Gi god informasjon som grunnlag for dialog, engasjement og 
medvirkning.

Gi god informasjon som grunnlag for dialog, engasjement og 
medvirkning.

Hvor er vi i prosessen, hva skjer når?

Informasjon om prosessen, innhold og konsekvenser av 
planen.

Fase 1: Informasjon om forslag til endringer og hva kom-
munen legger vekt på i sine vurderinger.
Fase 2: Informere om planforslaget og konsekvenser av dette.

Fase 1: Informasjon om forslag til endringer og hva kom-
munen legger vekt på i sine vurderinger.
Fase 2: Informere om planforslaget og konsekvenser av dette.



Innbyggere, lag og organisasjoner

Aktiviteter Hensikt Budskap

Åpent kommuneplankontor 
Vi arrangerer ambulerende plankontor utvalgte steder i  
kommunen.  

Folkemøter – fysisk og digitalt 
Vi presenterer kommuneplanprosessen og aktuelle temaer og 
forslag til ny arealbruk. Fysiske møter gjennomføres på ulike 
steder i kommunen.

Gjestebud
Vi rekrutterer gjestebudverter, som inviterer folk hjem til seg 
for å diskutere ett eller flere definerte temaer. Innspillene 
som kommer frem i dialogen blir notert og tatt med videre i 
planprosessen. 

Digitalt interaktivt kart 
Vi oppretter et digitalt interaktivt kart, som gjør det mulig å 
legge inn kommentarer, bilder mv. 

Gi mulighet for å snakke med en saksbehandler og få god 
en-til-en-informasjon om de forslagene som er til vurdering.
Mulighet for å spille inn lokal kunnskap.

Gi god informasjon og legge til rette for dialog. 

Gi innbyggerne mulighet til å medvirke ved å komme med 
forslag til løsninger.

Gi innbyggerne mulighet for å medvirke med forslag til  
løsninger

Fase 1: Informasjon om forslag til endringer og hva kom- 
munen legger vekt på i sine vurderinger.
Fase 2: Informere om planforslaget og konsekvenser av dette.

Fase 1: Informasjon om forslag til endringer og hva kom- 
munen legger vekt på i sine vurderinger.
Fase 2: Informere om planforslaget og konsekvenser av dette. 

Tema for gjestebudene blir spisset mot lokale forhold.

 
Fase 1: Bruk av kart for å vise forslag til ny arealbruk.
Fase 2: Bruk av kart til å informere om planforslaget og  
konsekvenser av dette.



Barn og unge

Aktiviteter Hensikt Budskap

«Visuell apetittvekker»  
Vi lager en visuell presentasjon som forklarer kommuneplanpro-
sessen. 

Kjenn ditt nærområde/«Stolpejakt»
Vi setter ut informasjons-stolper i områder der det er forslag 
om endret arealbruk. En QR-kode vil gi tilgang til informasjon 
om forslaget. 

Verksted og dialog BUK/UR/andre arenaer
Vi involverer Ungdomsrådet i å peke ut temaer og arenaer for 
medvirkning fra barn og unge.

Barnetråkk
Vi benytter Barnetråkk, som er et digitalt, kartbasert verktøy 
og undervisningsopplegg for barne- og ungdomsskolen. Vi 
bygger på eksisterende registreringer og vurderer behovet for 
nye registreringern

Digitalt interaktivt kart 
Vi oppretter et digitalt interaktivt kart, som gjør det mulig å 
legge inn kommentarer, bilder mv.

Gi barn og unge mulighet for å medvirke med forslag til  
løsninger. 

Gi god informasjon som grunnlag for dialog og medvirkning.

Legge til rette for dialog og medvirkning fra barn og unge.

Innhente lokal kunnskap fra barn og unge om hvordan de 
bruker sitt nærmiljø

 
Gi barn og unge mulighet for å medvirke med forslag til 
løsninger.

Informasjon om prosessen, innhold og konsekvenser av planen.

Fase 1: Informasjon om forslag til endringer og hva kom- 
munen legger vekt på i sine vurderinger.
Fase 2: Informere om planforslaget og konsekvenser av dette.

Fase 1: Informasjon om hva en kommuneplan er og hvordan 
forslag til endringer kan påvirke barn og unges nærmiljø.
Fase 2: Informere om planforslaget og konsekvenser av dette 
for barn og unge.

Her kan barn og unge fortelle planleggere og folkevalgte 
hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes. 

Fase 1: Bruk av kart for å vise forslag til ny arealbruk.
Fase 2: Bruk av kart til å informere om planforslaget og  
konsekvenser av dette



Næringsliv og grunneiere 

Aktiviteter Hensikt Budskap

Informasjon på nettsiden
Vi sørger for lett tilgjengelig og oppdatert informasjon på 
kommunens nettside.

Næringslivsfrokoster
Vi arrangerer møter med lokalt næringsliv der vi presenterer 
planarbeidet og aktuelle problemstillinger.

Folkemøter – fysisk og digitalt 
Vi presenterer kommuneplanprosessen og aktuelle temaer og 
forslag til ny arealbruk.  

Gi god informasjon som grunnlag for dialog og medvirkning.

Gi god informasjon som grunnlag for dialog og medvirkning.

Gi god informasjon og legge til rette for dialog. 

Hvor er vi i prosessen, hva skjer når?

Informasjon om prosessen, innhold og konsekvenser av 
planen.

Fase 1: Informasjon om forslag til endringer og hva kom- 
munen legger vekt på i sine vurderinger.
Fase 2: Informere om planforslaget og konsekvenser av dette.



Nabokommuner og offentlige myndigheter

Aktiviteter Hensikt Budskap

Informasjon på nettsiden
Vi sørger for lett tilgjengelig og oppdatert informasjon på 
kommunens nettside.

Møter
Vi inviterer nabokommuner og offentlige myndigheter til 
møter om temaer som berører en større region eller regionale 
og nasjonale interesser. 

Regionalt planforum
Vi melder inn planforslag til drøfting i regionalt planforum der 
fylkeskommunale og statlige regionale aktører deltar. 

Gi god informasjon om planarbeidet.

Drøfte regionale utfordringer og avdekke eventuelle konflikt-
temaer.

Drøfte regionale utfordringer og avdekke eventuelle konflikt-
temaer.

Hvor er vi i prosessen, hva skjer når?

Ta opp temaer i planarbeidet som berører nabokommuner 
eller regionale og nasjonale interesser.

 

Ta opp temaer i planarbeidet som berører regionale og nasjo-
nale interesser.



Folkevalgte – involvering og politisk behandling

Aktiviteter Hensikt Budskap

Informasjon på nettsiden
Vi sørger for lett tilgjengelig og oppdatert informasjon på 
kommunens nettside.

Folkevalgtsamlinger og temamøter
Vi arrangerer folkevalgtsamlinger og temamøter med utvalgte 
kommuneplantemaer.

Folkemøter – fysisk og digitalt 
Vi presenterer kommuneplanprosessen og aktuelle temaer og 
forslag til ny arealbruk.  

Politisk behandling 
Vi utarbeider beslutningsunderlag for vedtak av planpro- 
grammet.

Vi utarbeider beslutningsunderlag for behandling av hørings-
utkast for kommuneplanens arealdel.

Vi utarbeider beslutningsunderlag for sluttbehandling av  
kommuneplanens arealdel.

Gi god informasjon om planarbeidet. 

Drøfte plantemaer og forankre prosessen underveis.

Gi god informasjon og legge til rette for dialog. 
Folkevalgte kan være lytteposter og/eller innlede til debatt.

Gi folkevalgte god informasjon underveis i planarbeidet og et 
godt beslutningsunderlag.

Hvor er vi i prosessen, hva skjer når?

Presentere relevante temaer og avklaringer.  

Fase 1: Informasjon om forslag til endringer og hva kom- 
munen legger vekt på i sine vurderinger. 
Fase 2: Informere om planforslaget og konsekvenser av dette.

Fase 1: Beslutningsunderlag for planprogram og grovsiling av 
innkomne forslag. 

Fase 2: Beslutningsunderlag for høringsutkast. 

Fase 3: Beslutningsunderlag for endelig planvedtak.



Framdriftsplan

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Januar til august 2022

Utarbeide planforslag
Tidlig medvirkning

Vedtak planprogram

September til november 2022

Høring
Medvirkning i høringsfase

Vedtak planforslag

November 2022 til mars 2023

Utarbeide endelig planforslag

Vedtak plan


