Nye Asker – Delprosjekt A/P1

Gjennomføringsplan
Kommuneplanprosessen fram til 1.1.2020
v/Per Morstad

Nye Asker
- 93.000 innbyggere
- 2500 hytter ++
- 152 km strandlinje
- Asker 59 km
- Røyken 30 km
- Hurum 63 km

Skift bunntekst via menyen "Sett inn" -> "Topptekst og bunntekst"
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Kommuneplan
Hva er en kommuneplan?
Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den
skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av
arealer i kommunen.

11-1 Kommuneplan
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med
handlingsdel og arealdel.
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål,
interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i
kommunen.

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og
strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.
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Metodikken tar utgangspunkt i prosjektveiviseren fra Difi www.prosjektveiviseren.no

Delprosjekt A/P1:

Delprosjekt A/P1, Kommuneplan,
inngår i prosjektorganiseringen
av nye Asker som vist i figuren:

Kommuneplan

Kommuneplanen
Fellesnemnda kommuneplanutvalg
Strategi samfunnsutvikling

Strategi tjenesteutvikling

FN Bærekrafts mål

Kunnskapsgrunnlag
Mål
strategier

Kunnskapsgrunnlag
Mål
strategier

Rammeverk for lokal
samfunnsutvikling

Areal delen for nye Asker kommune utredes og behandles etter 2020

Delprosjekt A/P1:

Underutvalg:
FN´s bærekraftmål

Kommuneplan
Underutvalg:
Samfunnsutvikling

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

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

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

FN´s bærekraftmål legges til grunn for
arbeidet.

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)

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

De valgte mål og strategier i
samfunnsutviklingen legges til for arbeidet
med Planprogram for ny kommuneplan,
samt arbeidet med samfunnsdelen og
arealdelen

Delprosjekt A/P1:

Kommuneplan

Planprosess fram til ny kommune er etablert

Delprosjekt A/P1, fase 1, 2 (og 3)
Underprosjekt i delprosjekt A/P1

Politisk ansvar

• Kunnskapsgrunnlaget

KP

•

Gjennomføringsplan

KP

•

FNs Bærekraftmål

BK / KP / FN

•

Visjon for nye Asker
(koordineres med delprosjekt P2)

P2 / KP / FN

•

Strategi for tjenesteutvikling

TU / KP / FN

•

Strategi for samfunnsutvikling

SU / KP / FN

•

Planprogram for kommuneplan

KP / FN

•

Samfunnsdelen med arealstrategi

KP / FN

•

Arealdelen med bestemmelser

Nye Asker

•

Regionalt samarbeid

Nye Asker

2017

2018

2019

Fase 1
3/17

4/17

2020

Fase 2

1/18

2/18

3/18

4/18

1/19

2/19

Fase 3
3/19

4/19

1/20

2/20

Høring

Høring

Høring
og
varsling

Høring

Høring

Delprosjekt A/P1:

Kommuneplan
2017

Delprosjekt A/P1, fase 1

2018
Fase 1

Aug.

Underprosjekt i delprosjekt A/P1

Politisk ansvar

• Kunnskapsgrunnlaget

KP

•

Gjennomføringsplan

KP

•

FN´s bærekraftmål

BK / KP / FN

•

Visjon for nye Asker
(koordineres med delprosjekt P2)

P2 / KP / FN

•

Strategi for tjenesteutvikling

TU / KP / FN

•

Strategi for samfunnsutvikling

SU / KP / FN

•

Planprogram for kommuneplan

KP / FN

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Febr.

Mars

April

Mai

Juni

KP FN
BK/KP FN
P2

FN

Høring

TU/KP FN

Høring

SU/KP FN

Delprosjekt A/P1:

Kommuneplan

Planprosess fase 1 (høst 2017, vår 2018)
FN= Fellesnemda
KP= Kommuneplanutvalget (Fellesnemda)
BK= Underutvalg FN´s Bærekraftmål
TU= Underutvalg tjenesteutvikling
SU= Underutvalg samfunnsutvikling
P2= Delutvalg felles kultur, identitet, symboler (FKIS)

Tjenesteutvikling
Hvordan gripe an arbeidet med tjenesteutvikling:
• Fokus på tjenesteutviklingen i kommuneplansammenheng mer fremtredende nå enn
tidligere
• Hva skal en strategi for tjenesteutvikling fokusere på?
• Skal være et innspill til – gi retning for det videre arbeidet med kommuneplanen
• Hva er det da viktig å beskrive – løfte frem i en strategi nå?
• Si noe om sentrale utviklingstrekk?
• Hva er utfordringsbilde – ikke bare i dag – men 10 og 15 år frem i tid?
• Løfte fram noen strategier som legger føringer på fremtidens tjenesteutvikling.
• Forholdet til de administrative delprosjektene – dvs Oppvekst – Helse- og omsorg osv
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Tjenesteutvikling
Møter høst 2017:
• 16. august – workshop FNs bærekraftsmål – bli kjent med målene – hvilke mål er
relevante for nye Asker.
• 11. oktober – presentasjon av arbeidet som er gjennomført i de administrative
delprosjektene – innenfor – Oppvekst – Helse og omsorg mv
• 22. november – underutvalget starter diskusjon om innholdet i strategi for
tjenesteutvikling - drøfter sentrale utviklingstrekk som påvirker tjenestene – hva er løftet
fram i intensjonsavtalen osv
Møter vår 2018:
• 25. januar 2018 – hva er de viktigste utfordringene i dagens/fremtidens samfunn?
• Ungdom med utfordringer – psykisk helse
• Flere eldre – eldre
• Forebygging og tidlig innsats

• Kan vi finne frem til noen overordnede prinsipper for tjenesteutvikling
• Nærhetsprinsippet – nær brukeren – på lavest mulig nivå – lett tilgjengelig
• Balanseprinsippet – balanse mellom kommunale, private og ideelle aktører - + frivillige aktører
• Miljøprinsippet – tjenestene utføres på en mest mulig miljø- og klimavennlig måte – med lavest mulig
ressursforbruk og klimagassutslipp
• Helhetlig
• Dialog
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Tjenesteutvikling
Møter vår 2018:

• Neste møte 15. mars
• Ett møte i mai
• Skal ha et koordinerende møte i de tre underutvalgene 7. juni
• Skal presentere/overlevere de tre underutvalgenes produkter til fellesnemnda 20. juni

14

Kommuneplanprosessen

Ny, samlet
kommuneplan

nyeasker.no

