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Kommunale planer i Framsikt
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Tema

Kommunale planer – ny programvare for 

kommunal samfunnsplanlegging

• Hvilke behov har pilotene 

• Hvilken funksjonalitet er særlig viktig

• Hvordan vil ny programvare forbedre kvaliteten i kommunens 
planlegging



Agenda

Innledning 

Horten seniorrådgiver Helge Etnestad 

Nye Asker rådmann i Røyken, Per Morstad 

Nesodden arealplanlegger Jarle Gunnes 



Innledning 



Bakgrunn

Idé: Behov for et verktøy for kommunenes planarbeid

Behov plan: Bedre verktøy for å utarbeide planer og gjøre dem 
tilgjengelige 

Ønske fra økonomi: Forankre økonomiplanen sterkere i kommunens øvrige 
planverk

Krav i ny kommunelov: Økonomiplanen skal ta utgangspunkt i kommunens 
langsiktige og overordnede planverk, herunder 
samfunnsdelen. 

Tro på at dette vil skape merverdi både for kommunene og for Framsikt! 



Prosjektet

• Oppstart 12. september 2019

• Løper ut 2020

• Skattefunn 

• Innovasjon Norge tilskudd 

• Asker 

• Gausdal

• Horten

• Luster 

• Nesodden 

• Nordre Follo 

• Steinkjer 

• Ålesund 



Effektmål

I. Utvikle et fagsystem for kommunale planer som hjelper 
kommunene til å gjøre planer til et bedre ledelsesverktøy og som 
rasjonaliserer arbeidet med å lage, forvalte og implementere 
planer. 

A. Bedre og mer standardiserte planer 
B. Mer tilgjengelig plansystem, planprosess og enkeltplaner for 

innbyggere, politikere og administrasjonen
C. Rasjonalisere planarbeidet 
D. Gi bedre sammenheng i planverket

• Sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og øvrige planer
• Knytte handlingsdelen og økonomiplanen til kommunens langsiktige og 

overordnede planer. 

E. Sikre at vedtatt tiltak i planer faktisk blir vurdert i kommunens 
budsjettprosesser

F. Skape forankring, forpliktelse og oppfølging i hele organisasjonen



Horten 



Helge Etnestad
Seniorrådgiver
Enhet for kommuneutvikling



• Framsikt er allerede nyttig verktøy til 

helhetlig virksomhetsstyring 

• Ser potensialet til Framsikt som plattform for 

flere sentrale funksjoner

• Det har vært et definert behov. Vi har ikke 

sett tilsvarende løsninger andre steder.

Hvorfor vi har engasjert oss i prosjektet



Kommunens behov

• Planprosesser oppleves som krevende - både for fag- og 

politisk miljø 

• Vanskelig å holde oversikt over totalt planverk, nivåer og 

innhold

• Planstrategien - Dette er utfordringsbildet: Har vi de planene 

vi trenger for å løse dette? 

• Økt tilgjengelighet både underveis og når planene er ferdige.

• Planer må lages nærmest de som har ansvar for utførelse, 

samtidig som struktur og plantype må inngå i et tydelig 

system

• Planavdelinger kan dermed lettere veilede og koordinere, 

ikke nødvendigvis lage alle planene «for de andre»



Kommunens behov forts.

• Vanskelig for både innbyggere, politikere, medier, fagmiljøer og 

administrasjon  «å finne» vedtatte planer

• Utydelighet i planhierarkiet. Hva er politiske plansaker og hva er 

fagplaner, forankret i lover, oppdrag og rammer? Hva/ hvem 

autoriserer de ulike plantypene?

• Politiske bestillinger delvis uten forankring i planstrategien

– «Vilkårlighet» -? Vi vil legge til rette for økt forutsigbarhet og oversikt 

• Åpenhet viktig for lokaldemokratiet



Nytteeffekter vi vil oppnå

• Se sammenhenger i planhierarkiet, helhet i 
relaterte temaer på tvers i organisasjonen

• Tydeliggjøre forskjell på politisk vedtatt planer og 
fagplaner

• Når nye planer bestilles eller etterspørres

– Enklere å se om temaet er behandlet i andre planer

– Nødvendig med en helt ny plan, eller kan temaet 
tilføyes i allerede vedtatt plan? 

• Rask oversikt over økonomiske konsekvenser av nye 
planer. 
– Direkte overføring til kommende økonomiplaner. Bidra til 

tydeligere og enklere politisk prioritering

• Reell reduksjon i antall planer



Takk for 

oppmerksomheten!



Asker 



Askers motivasjon for 

deltagelse i pilotprosjekt

for planmodulen

V/Per Morstad og 

Randi Sandli



Asker kommune ønsker at 

planmodulen er et godt redskap for 

virksomhetsstyring.

Planmodulen bør derfor henge 

sammen med modul for 

virksomhetsplaner.

Virksomhetsstyring



• Planstrategien

• Kommuneplanens samfunnsdel

• (Handlingsprogrammet)

Planer som foreslås lagt inn i piloten 
først fra Asker
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For å sikre helhetlig planlegging og effektiv styring i tråd med FNs 

bærekraftsmål skal planene i Asker kommune bygges opp med helhetlig og 

gjennomgående målstruktur. 

Det skal være en rød tråd fra de overordnede målene i kommuneplanen, til 

mer konkrete strategier og tiltak i underliggende planverk. 

Målstruktur



For hvert satsingsområde er det 

definert hovedmål, delmål og 

strategier som er forankret i 

forslaget til kommuneplan. 

Totalt består kommuneplanen og 

handlingsprogrammet av 28 

delmål. 

16  av delmålene bygger på FN-

delmålene, men er tilpasset og 

gjort relevante for Asker. 

De øvrige 12 delmålene er egne 

Asker- delmål relatert til øvrige 

utfordringer som Askersamfunnet

står overfor

Satsingsområder i kommuneplanen



Kan planmodulen sikre sammenheng mellom 
kommunale planer



Vi gleder oss til å bli  
med i arbeidet ☺



Nesodden  



Framsikts planmodul 
Erfaringer, ønsker og forventninger som pilotkommune



Framsikts planmodul 27

1. Hvorfor har vi engasjert oss som pilotkommune?

2. Hva ønsker vi oss av et nytt verktøy?

3. Hvilke nytteeffekter kan et nytt verktøy ha?

Hovedtema



Framsikts planmodul 28

• En kommune skal alltid være i utvikling

• Vi får være med å påvirke

• Vi får tilgang på en viktig programvare tidlig

• Vi får samhandlet og løst utfordringer sammen med andre kommuner

• Vi får sette spørsmålstegn til all planlegging og oppfølging i kommunen

• Vi har gode erfaringer fra Framsikt

Hvorfor er vi pilotkommune?



Framsikts planmodul 29

• Ett sted for alle samfunnsplaner

• En alt i ett løsning som ikke griper over for mye

– Ønsker ikke en kombinertløper, men en utøver med Egebergs ærespris

• Et sted for innbyggerne

• Et rapporteringsverktøy

• En samarbeidsplattform

Hva ønsker vi oss av et nytt 
verktøy?



Framsikts planmodul 30

• Oversikt

– Medvirkning blir enklere

– Videreføring av mål i alle planer

– Behovsstyrt planlegging

• Kontroll

– Følger vi planstrategien?

– Er kvaliteten på planene gode nok?

– Er det klart hvem som har ansvar for å utarbeide og følge opp planer?

• Effektivitet

Hvilke nytteeffekter kan verktøyet ha?



Spørsmål?

#Brukerforum2019 @Framsikts brukerforum 2019
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