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Ad notat – Organisering delprosjekt A/P1; Kommuneplan nye Asker

Spørsmål fra fellesnemda om alternative måter å organisere
delprosjekt A/P1, Kommuneplanarbeidet for nye Asker.

Fellesnemdas behandling av saken 10. mars 2017
Rådmennene viser til fellesnemdas møte 10. mars 2017, sak 17/25, orientering
om delprosjekt A/P1, Kommuneplan nye Asker. Fellesnemda ble i møtet enige
om å utsette spørsmålet om mandat for og organisering av kommuneplanarbeidet.
Fellesnemda vedtok å anmode Hurum kommune, Røyken kommune og Asker
kommune om å tilpasse pågående kommuneplanprosesser til mandatet for
delprosjekt A/P1.
Rådmennene viser for øvrig til saksframlegget i sak 17/25.

Forslag til beskrivelse av delprosjekt A/P1, Kommuneplan for nye Asker
Delprosjekt A/P1 igangsettes i 2017, og vil pågå til langt utover 1.1.2020.
Prosjektet inndeles i tydelige delfaser:
2017 Etablere kunnskapsgrunnlag, rammeverk for FNs bærekraftmål.
Samtidig fullfører dagens kommuner sine pågående
kommuneplanarbeider.
2018 Utarbeide planprogram for Kommuneplan nye Asker
2019 Utarbeide Kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker
2020 Igangsette arbeidet med Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og
retningslinjer for nye Asker

Framdriftsplanen ser da slik ut:

Delprosjektet har følgende oppdrag:
1. Utarbeide en plan for organisering av prosessen, og en strategi for gode
medvirkningsprosesser i alle faser av kommuneplanarbeidet.
2. Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet. Dette arbeidet
igangsettes raskest mulig, i den hensikt å ha etablert et bredt
kunnskapsgrunnlag i løpet av 2017.
3. Utarbeide rammeverk og metodikk for å sikre ivaretakelse av FNs
bærekraftmål. Dette arbeidet gjennomføres i løpet av 2017.
4. Utarbeide planprogram, i henhold til plan- og bygningsloven, for arbeidet
med Kommuneplan for nye Asker. Planprogrammet forutsettes vedtatt i
løpet av 2018.
5. Utarbeide Kommuneplanens samfunnsdel for nye Asker. Samfunnsdelen
vil, basert på FNs bærekraftmål, fastsette mål og strategier for
samfunnsutviklingen, bl.a. for befolkningsutvikling, boligutbygging,
næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel, miljø, kultur,
frivillighet, for samfunnssikkerhet og beredskap, og for kommunens egen
virksomhet, demokrati, tjenesteutvikling og innovasjon. Samfunnsdelen,
inklusive handlingsdel og arealstrategi, forutsettes vedtatt i løpet av 2019.
Samtidig setter man sammen gjeldende arealdel av kommuneplanen for
h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, til én samlet arealplan for nye
Asker.
6. Utarbeide Kommuneplanens juridiske arealdel med bestemmelser og
retningslinjer for nye Asker. Arbeidet med arealdelen igangsettes
1.1.2020.

7. Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jf. regionreformen.
Delprosjekt A/P1 skal koordineres med prosjekt for utarbeidelse av Visjon for nye
Asker.

Forslag til organisering av delprosjekt A/P1, Kommuneplan for nye
Asker
Rådmennene har under vist to alternative organiseringer av delprosjektet, et der
fellesnemda selv er "kommuneplanutvalg", og et der "kommuneplanutvalget"
rapporterer til fellesnemda.
Alt. 1;
Fellesnemda er "kommuneplanutvalg", og skal lede arbeidet i delprosjekt AP1.
Arbeidet omfatter:
1. Utarbeide en plan for organisering av kommuneplanprosessen, og en
strategi for gode medvirkningsprosesser i alle faser av
kommuneplanarbeidet. Prosessplanen skal sendes til uttalelse i
planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, forut for
godkjenning av Fellesnemda. Prosessplanen skal legge til rette for bred
medvirkning av planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner
i alle faser av kommuneplanprosessen.
2. Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet.
3. Utarbeide rammeverk og metodikk for å sikre ivaretakelse av FNs
bærekraftmål.
4. Utarbeide en felles visjon for nye Asker, i samarbeid med delprosjekt P 2.
5. Utarbeide planprogram for kommuneplanarbeidet for nye Asker. Arbeidet
gjennomføres i 2018.
6. Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplanen for nye Asker. Arbeidet
gjennomføres i 2019. Sette sammen gjeldende arealdel av
kommuneplanen for h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, til én
samlet arealplan for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2019.
7. Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jf. regionreformen.
Alt. 2;
Det etableres et eget "kommuneplanutvalg" som skal lede arbeidet i delprosjekt
AP1. Utvalget rapporterer regelmessig til Fellesnemda.
Arbeidet omfatter:
1. Utarbeide en plan for organisering av prosessen, og en strategi for gode
medvirkningsprosesser i alle faser av kommuneplanarbeidet.
Prosessplanen skal sendes til uttalelse i planutvalgene i h.h.v. Hurum,
Røyken og Asker kommuner, og deretter godkjennes av Fellesnemda forut
for videre arbeid i delprosjekt A/P1. Prosessplanen skal legge til rette for
bred medvirkning av planutvalgene i h.h.v. Hurum, Røyken og Asker
kommuner i alle faser av kommuneplanprosessen.
2. Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet.

3. Utarbeide rammeverk og metodikk for å sikre ivaretakelse av FNs
bærekraftmål.Gi innspill til felles visjon for nye Asker. Hovedansvaret for å
utarbeide en felles visjon for nye Asker tilligger Fellesnemda.
4. Utarbeide planprogram for kommuneplanarbeidet for nye Asker. Arbeidet
gjennomføres i 2018.
5. Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplanen for nye Asker. Arbeidet
gjennomføres i 2019. Sette sammen gjeldende arealdel av
kommuneplanen for h.h.v. Hurum, Røyken og Asker kommuner, til én
samlet arealplan for nye Asker. Arbeidet gjennomføres i 2019.
6. Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jf. regionreformen.

