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Oppstart av rullering av kommuneplan 2018 - 2030 - Offentlig 
ettersyn og høring av forslag til planprogram 
 
Formannskapet- Vedtak: 
Råde kommune legger forslag til planprogram for kommuneplan for Råde kommune 2018-
2030 ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeid med 
kommuneplanen. 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
Råde kommune legger forslag til planprogram for kommuneplan for Råde kommune 2018-
2030 ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeid med 
kommuneplanen. 
 
 

 
Bakgrunn for saken og historikk:  
Gjeldende kommuneplan ble utarbeidet gjennom et samarbeid mellom kommunene i 
Mosseregionen og vedtatt av kommunestyret i sak KS-028/11. Her ble det enighet om en 
felles samfunnsdel og en egen kommunespesifikk arealdel i den enkelte kommunes versjon 
av kommuneplanen.  
 
Kommunestyret vedtok i juni 2016 (KS-025/16) at Råde kommune skal bestå som egen 
kommune. Kommunene rundt har startet sine kommuneplan rulleringer. Det ligger dermed 
ikke til rette for samarbeid med andre kommuner om en felles samfunnsdel denne gangen. 
 
I følge vedtatt planstrategi for 2015 – 2019 (KS- 055/16) skal kommuneplan rulleres i 
inneværende kommunestyreperiode. Fordi planprosessen igangsettes nå, innebærer det at 
kommuneplan vil bli vedtatt i neste kommunestyreperiode.  
 
Saksopplysninger: 
Med bakgrunn av vedtatt planstrategi har rådmannen utarbeidet et forslag til planprogram for 
rullering av kommuneplan for Råde kommune 2018 – 2030.  
 
For arbeidet med en kommuneplan skal det utarbeides et planprogram (jfr. Plan og 
bygningslovens § 4.1). Et planprogram er en plan for planarbeidet. 



Det foreliggende planprogrammet skal gjelde for både kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel, og skal gjøre rede for: 

· Formålet med planarbeidet 
· Planprosessen med frister og deltakere 
· Opplegget for medvirkning 
· Vurdering av alternativer 
· Behov for utredninger   

 
Hensikten med planprogrammet er å forberede alle aktuelle aktører på den kommende 
planprosessen. 
 
 
 
Formålet med planarbeidet 
Hovedformålet med dette planarbeidet er å lage et styringsdokument som har fokus på Råde 
kommunens utvikling i årene fremover. 
Det er også et mål å få en godt forankret og anvendelig kommuneplan. I planprosessen vil 
det derfor være viktig at det legges til rette for en bred medvirkning fra både politikere, lag og 
foreninger, innbyggerne, næringslivet og kommuneadministrasjonen. 
 
Kommuneplanen er Råde kommunes overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer 
for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.  
Kommuneplanen skal brukes strategisk som en oversiktsplan.  
 
For samfunnsdelen vil arbeidet med å oppdatere og vurdere nye satsningsområder og 
utarbeide gode strategier som ivaretar kommunens visjon, være sentralt. I tillegg vil det bli 
viktig å utarbeide realistiske og gjennomførbare mål for utviklingen. 
 
Arbeidet med arealdelen vil blant annet bestå i å oppdatere og forbedre både plankart og 
bestemmelser for å legge til rette for ønsket fremtidig vekst i kommunen. 
 
Samskaping og samhandling 
I arbeidet med kommuneplanen vil det være viktig å tilegne seg kunnskap, ressurser og 
erfaringer fra innbyggere, lokale foreninger og bedrifter. Derfor er det ønskelig at 
kommuneplanen blir et resultat av et godt samarbeid mellom innbyggere, lag – og foreninger, 
næringsliv og kommunen. Ved å legge vekt på denne typen samskaping, kan man skape 
mer robuste, bærekraftige og treffsikre løsninger på identifiserte komplekse sosiale 
problemer. Samskaping og samhandling vil være et viktig tema som skal være en 
grunnforståelse for medarbeidere i kommunen og gjennomsyre arbeidet med 
kommuneplanen og selve innholdet. 
 
Om planprogrammet 
Planprogrammet utdyper hvilke samfunnsmessige utfordringer og rammer som anses som 
viktig i arbeidet med den nye kommuneplanen. Selve innholdet i kommuneplanen vil bli 
utformet ut i fra innspill og uttalelser som kommer inn gjennom planarbeidet.  
 
Planprosessen legger opp til en organisering som ser slik ut: 
 
Kommunestyret er prosjekteier av kommuneplanen. Kommunestyret bestemmer innholdet i 
planarbeidet og i kommuneplanen. Det fastsetter planprogrammet og vedtar kommuneplan. 
 
Formannskapet er politisk styringsgruppe for prosjektet. Formannskapet legger planprogram 
og planforslag ut på høring og offentlig ettersyn.  De avklarer strategiske retninger og innhold 
i planprosessen. 
 
 



 
 
 
 
Fremdrift 

 
 
 
Rådmannen viser for øvrig til planprogrammet som er vedlagt saken. 
 
Vurdering:  
Forslag til planprogram for kommuneplan 2018 – 2030 gir et godt utgangspunkt for det videre 
planarbeidet. Den skisserer hvilke utfordringer kommunen har for videre utvikling og hvilke 
rammer og føringer kommunen har å forholde seg til.  
 
Planarbeidet legger også opp til en bred medvirkningsprosess med god samskaping og 
samhandling både innad i kommunens organisasjon og utad mot samfunnets aktører.  
 
 



Økonomiske konsekvenser: 
Det er foreslått satt av midler til rulleringen av kommuneplanen i årsbudsjettet for 2019.  
 
Miljømessige konsekvenser: 
Det vil ikke medføre noen miljømessige konsekvenser på dette tidspunkt. Det vil bli 
gjennomført en konsekvensutredning av kommuneplanen. 
 
Personalmessige konsekvenser:  
Planprosessen legger opp til en bred involvering av hele den kommunale organisasjonen. 
Dette kan ha innvirkning på bruken av de ressursene de forskjellige virksomhetene 
disponerer.  
 
Medbestemmelse og konsekvenser for brukerne:  
Det legges opp til omfattende medvirkning og samskaping i planarbeidet. 
 
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Behandling i Formannskapet 21.11.2018: 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak - Formannskapet 21.11.2018: 
Råde kommune legger forslag til planprogram for kommuneplan for Råde kommune 2018-
2030 ut til høring og offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeid med 
kommuneplanen. 
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