Felles gruppelederforum 12. mai 2017

Nye Asker kommune
Prosjekt A/P1, Kommuneplanprosessene
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Kommuneplan
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Fellesnemda =
kommuneplanutvalg

Kommuneplan

Delprosjekt A/P1:

Kommuneplan

Fellesnemda =
kommuneplanutvalg

3 underutvalg:

FN´s
Bærekraftmål

Samfunnsutvikling

Tjenesteutvikling

Delprosjekt A/P1:

Kommuneplan

Fellesnemda:
Delprosjekt A/P 1
Kommuneplan
Mandat:
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 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.
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FNs bærekraftmål.

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
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Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jf. regionreformen.
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Utarbeide en plan for organisering av kommuneplanprosessen,
og en strategi for gode medvirkningsprosesser i alle faser av
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5.
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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.
Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jf. regionreformen.
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FN´s
bærekraftmål

Underutvalg:
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Delprosjekt A/P1:

Underutvalg:
FN´s bærekraftmål
Viktige politikkområder:
(listen er ikke uttømmende)
• Utvikle bærekraftkonseptet
(bærekraftmålene som rammer
for nye Asker; etisk,
demokratisk, for samfunn,
tjenester, organisasjon, osv.
• Avklare metodikk for
konseptutvikling, medvirkning,
prioritering, implementering etc.
• Tilrettelegge for implementering
av målene i kommuneplanen
Det forutsettes et samspill mellom
utvikling av bærekraftmålene og
arbeidet med en visjon for nye
Asker.
Forslag til bærekraftkonsept gir
grunnlag for arbeidet med
samfunnsutvikling og
tjenesteutvikling.

Kommuneplan

Underutvalg:
Samfunnsutvikling

Underutvalg:
Tjenesteutvikling
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Underutvalg:
FN´s bærekraftmål
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Underutvalg:
Samfunnsutvikling

Viktige politikkområder:
(listen er ikke uttømmende)

Viktige politikkområder:
(listen er ikke uttømmende)

• Utvikle bærekraftkonseptet
(bærekraftmålene som rammer
for nye Asker; etisk,
demokratisk, for samfunn,
tjenester, organisasjon, osv.
• Avklare metodikk for
konseptutvikling, medvirkning,
prioritering, implementering etc.
• Tilrettelegge for implementering
av målene i kommuneplanen

Utarbeide grunnlagsdokument
for samfunnsutviklingen, bl.a.:
• Befolkningsutvikling
• Boligbygging
• Næringsutvikling
• Areal- og stedsutvikling
• Samferdsel
• Energi/klima, kultur-/naturmiljø
• Samfunnssikkerhet
• Regional utvikling

Det forutsettes et samspill mellom
utvikling av bærekraftmålene og
arbeidet med en visjon for nye
Asker.

FN´s bærekraftmål legges til
grunn for arbeidet.

Forslag til bærekraftkonsept gir
grunnlag for arbeidet med
samfunnsutvikling og
tjenesteutvikling.

Som grunnlag for arbeidet
utarbeides et kunnskapsgrunnlag,
(fakta, prognoser, scenarioer)
De valgte mål og strategier i
samfunnsutviklingen legges til for
arbeidet med Planprogram for ny
kommuneplan, samt arbeidet med
Samfunnsdelen og arealdelen.

Underutvalg:
Tjenesteutvikling
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FN´s bærekraftmål
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Underutvalg:
Tjenesteutvikling

Viktige politikkområder:
(listen er ikke uttømmende)

Viktige politikkområder:
(listen er ikke uttømmende)

Viktige politikkområder:
(listen er ikke uttømmende)

• Utvikle bærekraftkonseptet
(bærekraftmålene som rammer
for nye Asker; etisk,
demokratisk, for samfunn,
tjenester, organisasjon, osv.
• Avklare metodikk for
konseptutvikling, medvirkning,
prioritering, implementering etc.
• Tilrettelegge for implementering
av målene i kommuneplanen

Utarbeide grunnlagsdokument
for samfunnsutviklingen, bl.a.:
• Befolkningsutvikling
• Boligbygging
• Næringsutvikling
• Areal- og stedsutvikling
• Samferdsel
• Energi/klima, kultur-/naturmiljø
• Samfunnssikkerhet
• Regional utvikling

Det forutsettes et samspill mellom
utvikling av bærekraftmålene og
arbeidet med en visjon for nye
Asker.

FN´s bærekraftmål legges til
grunn for arbeidet.

Utarbeide grunnlagsdokument
for tjenesteutviklingen, bl.a.:
• Tjenester, service, velferd,
kvalitet og standard, kostnader
og økonomi
• Innovasjon, digitalisering og
organisering
• Samspill, medvirkning
Demokratiske ordninger
• Trygghet, samfunnssikkerhet
og beredskap

Forslag til bærekraftkonsept gir
grunnlag for arbeidet med
samfunnsutvikling og
tjenesteutvikling.

Som grunnlag for arbeidet
utarbeides et kunnskapsgrunnlag,
(fakta, prognoser, scenarioer)
De valgte mål og strategier i
samfunnsutviklingen legges til for
arbeidet med Planprogram for ny
kommuneplan, samt arbeidet med
Samfunnsdelen og arealdelen

FN´s bærekraftmål legges til
grunn for arbeidet.
Som grunnlag for arbeidet
atarbeides et kunnskapsgrunnlag,
(fakta, prognoser, scenarioer)
De valgte mål og strategier i
samfunnsutviklingen legges til for
arbeidet med Planprogram for ny
kommuneplan, samt arbeidet med
samfunnsdelen og arealdelen
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Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Prosessbeskrivelse fra mandat

Faser i arbeidet for A/P1

2017
Q1

Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for
medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de
politiske organer i dagens kommuner

1)

Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet

1)

Utarbeide en felles visjon for nye Asker

1)

Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av
FN´s bærekraftmål
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging,
næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel,
teknikk og miljø
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet,
tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati,
samfunnssikkerhet og beredskap
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker

1)

Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr.
regionreformen

2)

Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker

3)

1)
2)
3)

1)
1)
1)

Vedtak treffes av fellesnemda
Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker

Q2

Q3

2018
Q4

Q1

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4
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Formelle prosesser i hht PBL

Faser i arbeidet for A/P1

2017
Q1

Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for
medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de
politiske organer i dagens kommuner

1)

Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet

1)

Utarbeide en felles visjon for nye Asker

1)

Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av
FN´s bærekraftmål
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging,
næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel,
teknikk og miljø
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet,
tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati,
samfunnssikkerhet og beredskap
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker

1)

Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr.
regionreformen

2)

Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker

3)

1)
2)
3)

Q2

Q3

2018
Q4

Q1

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4

1)
1)
1)

Vedtak treffes av fellesnemda
Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker

Planprogram
Samfunnsdel
Areal
del
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Formelle prosesser i hht PBL

Faser i arbeidet for A/P1

2017
Q1

Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for
medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de
politiske organer i dagens kommuner

1)

Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet

1)

Utarbeide en felles visjon for nye Asker

1)

Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av
FN´s bærekraftmål
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging,
næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel,
teknikk og miljø
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet,
tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati,
samfunnssikkerhet og beredskap
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker

1)

Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr.
regionreformen

2)

Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker

3)

1)
2)
3)

1)

Q2

Q3

2018
Q4

Q1

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4

1. gangsbehandling sommer 2017
Høring sommer/høst
2. gangsbehandling 2017/2018

1)
1)

Vedtak treffes av fellesnemda
Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker

Planprogram
Samfunnsdel
Areal
del
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Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Formelle prosesser i hht PBL

Faser i arbeidet for A/P1

2017
Q1

Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for
medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de
politiske organer i dagens kommuner

1)

Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet

1)

Utarbeide en felles visjon for nye Asker

1)

Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av
FN´s bærekraftmål
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging,
næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel,
teknikk og miljø
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet,
tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati,
samfunnssikkerhet og beredskap
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker

1)

Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr.
regionreformen

2)

Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker

3)

1)
2)
3)

1)

Q2

Q3

2018
Q4

Q1

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4

1. gangsbehandling sommer 2018
Høring sommer/tidlig høst
2. gangsbehandling desember 2018

1)
1)

Vedtak treffes av fellesnemda
Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker

Planprogram
Samfunnsdel
Areal
del
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Formelle prosesser i hht PBL

Faser i arbeidet for A/P1

2017
Q1

Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for
medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de
politiske organer i dagens kommuner

1)

Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet

1)

Utarbeide en felles visjon for nye Asker

1)

Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av
FN´s bærekraftmål
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging,
næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel,
teknikk og miljø
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet,
tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati,
samfunnssikkerhet og beredskap
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker

1)

Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr.
regionreformen

2)

Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker

3)

1)
2)
3)

1)

Q2

Q3

2018
Q4

Q1

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4

1. gangsbehandling sommer 2019
Høring sommer/tidlig høst
2. gangsbehandling desember 2019

1)
1)

Vedtak treffes av fellesnemda
Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker

Planprogram
Samfunnsdel
Areal
del
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Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Formelle prosesser i hht PBL

Faser i arbeidet for A/P1

2017
Q1

Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for
medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de
politiske organer i dagens kommuner

1)

Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet

1)

Utarbeide en felles visjon for nye Asker

1)

Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av
FN´s bærekraftmål
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging,
næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel,
teknikk og miljø
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet,
tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati,
samfunnssikkerhet og beredskap
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker

1)

Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr.
regionreformen

2)

Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker

3)

1)
2)
3)

1)

Q2

Q3

2018
Q4

Q1

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4

1. gangsbehandling høst 2020
Høring vinter 2021
2. gangsbehandling 2021

1)
1)

Vedtak treffes av fellesnemda
Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker

Planprogram
Samfunnsdel
Areal
del

Delprosjekt A/P1:

Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Prosessplan for kommuneplan

Faser i arbeidet for A/P1

2017
Q1

Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for
medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med
de politiske organer i dagens kommuner

1)

Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet

1)

Utarbeide en felles visjon for nye Asker

1)

Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av
FN´s bærekraftmål
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging,
næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel,
teknikk og miljø
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet,
tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati,
samfunnssikkerhet og beredskap
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker

1)

Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr.
regionreformen

2)

Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker

3)

1)
2)
3)

1)
1)
1)

Vedtak treffes av fellesnemda
Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker

Q2

Q3

2018
Q4

Q1

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4

Prosessplan for organisering
av og medvirkning i arbeidet
med kommuneplan fram til
1.1.2020 vedtas av
fellesnemda 17. november

Delprosjekt A/P1:
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Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

FN´s Bærekraftmål

Faser i arbeidet for A/P1

2017
Q1

Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for
medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de
politiske organer i dagens kommuner

1)

Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet

1)

Utarbeide en felles visjon for nye Asker

1)

Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av
FN´s bærekraftmål
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging,
næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel,
teknikk og miljø
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet,
tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati,
samfunnssikkerhet og beredskap
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker

1)

Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr.
regionreformen

2)

Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker

3)

1)
2)
3)

1)
1)
1)

Vedtak treffes av fellesnemda
Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker

Q2

Q3

2018
Q4

Q1

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4

Utkast til bærekraftmål og
visjon for nye Asker legges
fram for fellesnemda 17.
november

Delprosjekt A/P1:

Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

FN´s Bærekraftmål

Faser i arbeidet for A/P1

2017
Q1

Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for
medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de
politiske organer i dagens kommuner

1)

Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet

1)

Utarbeide en felles visjon for nye Asker

1)

Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av
FN´s bærekraftmål
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging,
næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel,
teknikk og miljø
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet,
tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati,
samfunnssikkerhet og beredskap
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker

1)

Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr.
regionreformen

2)

Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker

3)

1)
2)
3)

1)
1)
1)

Vedtak treffes av fellesnemda
Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker

Q2

Q3

2018
Q4

Q1

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4

Utkast til bærekraftmål og
visjon for nye Asker legges
fram for fellesnemda 17.
november
Utkastet bearbeides i dialog
med utvalgene for
samfunnsutvikling og
tjensteutvikling våren 2018
Utvalget avslutter sitt arbeid
med fellesnemdas vedtak
sommer 2018

Delprosjekt A/P1:

Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Samfunns- og tjenesteutvikling

Faser i arbeidet for A/P1

2017
Q1

Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for
medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de
politiske organer i dagens kommuner

1)

Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet

1)

Utarbeide en felles visjon for nye Asker

1)

Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av
FN´s bærekraftmål
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling,
boligutbygging, næringsutvikling, areal- og
tettstedsutvikling, samferdsel, teknikk og miljø
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet,
tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati,
samfunnssikkerhet og beredskap
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker

1)

Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr.
regionreformen

2)

Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker

3)

1)
2)
3)

1)
1)
1)

Vedtak treffes av fellesnemda
Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker

Q2

Q3

2018
Q4

Q1

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4

Kunnskapsgrunnlag
utarbeides høst 2017, i
samarbeid med resten av
prosjektorganisasjonen

Delprosjekt A/P1:

Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Samfunns- og tjenesteutvikling

Faser i arbeidet for A/P1

2017
Q1

Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for
medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de
politiske organer i dagens kommuner

1)

Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet

1)

Utarbeide en felles visjon for nye Asker

1)

Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av
FN´s bærekraftmål
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling,
boligutbygging, næringsutvikling, areal- og
tettstedsutvikling, samferdsel, teknikk og miljø
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet,
tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati,
samfunnssikkerhet og beredskap
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker

1)

Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr.
regionreformen

2)

Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker

3)

1)
2)
3)

1)
1)
1)

Vedtak treffes av fellesnemda
Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker

Q2

Q3

2018
Q4

Q1

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4

Kunnskapsgrunnlag
utarbeides høst 2017, i
samarbeid med resten av
prosjektorganisasjonen
Grunnlagsdokumentene
utarbeides i dialog mellom
utvalgene og utvalg for
bærekraftmål våren 2018
Utvalgene avslutter sitt
arbeid med fellesnemdas
vedtak sommer 2018

Delprosjekt A/P1:

Kommuneplan

En helhetlig matrise som koordinerer alle prosjekter er utarbeidet
Prosjekt A/P 1: Kommuneplan

AP1-Behandling i FN

Prosjekt A/P 1: Kommuneplan

AP1-Utarbeide en felles visjon for nye Asker

Prosjekt A/P 1: Kommuneplan

AP1-Utarbeide felles planprogram

Prosjekt A/P 1: Kommuneplan

Prosjekt A/P 1: Kommuneplan

17.11.2017

42856

43259

Førstegangsbehandling sommeren
2018
Annengangsbehandling desember
2018

01.05.2017

31.12.2018

AP1-Underutvalg - Grunnlagsdokument for FNs
bærekraftsmål - rammer og metodikk.

Viktige politikkområder: (listen er ikke
uttømmende)
- Utvikle konsept
-Avklare metodikk
- Implementering av målene i
kommuneplanen

01.05.2017

08.06.2018

AP1-Underutvalg - Grunnlagsdokument for
samfunnsutvikling

Viktige politikkområder: (listen er ikke
uttømmende)Samferdsel

01.05.2017

08.06.2018

01.05.2017

08.06.2018

01.10.2017

01.06.2021

Prosjekt A/P 1: Kommuneplan

AP1-Underutvalg - Grunnlagsdokument for
tjenesteutvikling

Prosjekt A/P 1: Kommuneplan

AP1 - Arealdel

Næring
Bolig
R
i politikkområder:
l t ikli
Viktige
(listen er ikke
uttømmende)
-Innovasjon og digitalisering
-Kvalitet og standard
-Service og medvirkning
-Kostnadseffektivitet

Delprosjekt A/P1:

Kommuneplan

Delprosjekt A/P1: Kommuneplan

Prosessrekkefølgen

Faser i arbeidet for A/P1

2017
Q1

Utarbeide plan for organisering av prosess, og strategi for
medvirkning i kommuneplanarbeidet, herunder dialog med de
politiske organer i dagens kommuner

1)

Utarbeide kunnskapsgrunnlag for kommuneplanarbeidet

1)

Utarbeide en felles visjon for nye Asker

1)

Utarbeide rammeverk og metodikk for implementering av
FN´s bærekraftmål
Utarbeide strategier for befolkningsutvikling, boligutbygging,
næringsutvikling, areal- og tettstedsutvikling, samferdsel,
teknikk og miljø
Utarbeide strategier for kommunens egen virksomhet,
tjenesteutvikling og innovasjon, frivillighet, demokrati,
samfunnssikkerhet og beredskap
Utarbeide planprogram for kommuneplan for nye Asker

1)

Utarbeide samfunnsdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide arealdelen av kommuneplan for nye Asker

2)

Utarbeide en strategi for regionalt samarbeid, jfr.
regionreformen

2)

Fullføre kommuneplanarbeidet i Hurum, Røyken og Asker

3)

1)
2)
3)

1)
1)
1)

Vedtak treffes av fellesnemda
Vedtak treffes av kommunestyret i nye Asker kommune
Vedtak treffes av kommunestyret i henholdsvis Hurum, Røyken og Asker

Q2

Q3

2018
Q4

Q1

Q2

Q3

2019
Q4

Q1

Q2

Q3

2020
Q4

Delprosjekt A/P1:

Første milepæl:
16 august 2017

Kommuneplan

