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Oppstart kommunal planstrategi 2016 - 2020
Forslag til innstilling
Bodø bystyre vedtar oppstart av arbeidet med ny kommunal planstrategi 2016-2020. Behovet for
revisjon av kommuneplanens samfunnsdel sees som en del av arbeidet med planstrategi.
Bodø bystyre ber om at det utarbeides en egen sak om oppstart og planprogram for
kommuneplanens arealdel.

Sammendrag
Bodø kommune er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å utarbeide og vedta en kommunal
planstrategi minst en gang i hver valgperiode. Planstrategien skal vedtas innen ett år etter at nytt
bystyre er konstituert.
Ved behandlingen av planstrategien skal bystyret ta stilling til om kommuneplanen samfunnsdel og
arealdel skal videreføres eller revideres (helt eller delvis).
Planstrategien består av et kunnskapsgrunnlag-/statusmelding og en strategi for hvilke planer som
skal prioriteres i valgperioden.
Kunnskapsgrunnlaget omfatter status, utviklingstrekk til samfunnsutvikling, herunder langsiktig
arealbruk, miljøutfordringer og levekår.

Saksopplysninger
Bodø kommune er gjennom plan- og bygningsloven pålagt å utarbeide og vedta en kommunal
planstrategi minst en gang i hver valgperiode. Planstrategien skal vedtas innen ett år etter at nytt
bystyre er konstituert.
Planstrategien skal ikke angi konkrete utviklingsstrategier, men være en prioritering for
kommunens planlegging i planperioden.
Planstrategien er en arena hvor både politisk ledelse og administrasjon får anledning til å diskutere
status, utviklingstrekk og utfordringer i kommunesamfunnet og organisasjonen. Videre vurderes
kommunens plansystem, planressurser og det samlede planbehovet i valgperioden.
Forrige Kommunal planstrategi 2012-2016 ble vedtatt 21. juni 2012. Hovedgrepet i planstrategien
den gang var at det skulle utarbeides ny Strategisk samfunnsdel av kommuneplanen for Bodø og
revisjon av arealdelen.
Strategisk samfunnsdel 2014-2026 ble vedtatt 13. februar 2014. Kommuneplanens arealdel 20142026 ble vedtatt 11. september 2014. Samfunnsdelen med arealdel er kommunens overordnede
planer og gir retningslinjer for kommunens langsiktige utvikling. Samfunnsdelen peker på 3
hovedmål og 6 satsningsområder for Bodøsamfunnet.

Vurderinger
Gjeldende planstrategi har følgende elementer:
1.

Statusmelding med redegjørelse for utviklingstrekkene ved kommunens miljø- og
samfunnsutvikling, samt en oversikt over gjeldende planverk og strategier.

2.

Utfordringsdokument utformet på bakgrunn av statusmeldingen. Dokumentet inneholder
en diskusjon av kommunens sentrale utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen, definering
av sentrale fokusområder, samt prioritering av konkrete planoppgaver for å løse dette. Det
må også tas stilling til behov for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

I arbeidet med ny planstrategi vil det være viktig å se på de erfaringene som er gjort i arbeidet med
gjeldende planstrategi. Dette gjelder både arbeidet med statusmelding og utfordringsdokument men
også hvordan planstrategien er fulgt opp. Det vil også være viktig å ha fokus på de mål og
satsninger som er vedtatt gjennom kommuneplanens samfunnsdel.
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er svært tidkrevende. Erfaringene fra sist
valgperiode viser at det er fornuftig å starte arbeidet med kommuneplanprosess så tidlig som mulig.
Bodø kommune er en kommune i vekst og endringer. Kommuneplanens arealdel bør derfor
revideres hvert 4. år. Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig at arbeidet med ny
kommuneplanens arealdel starter så tidlig som mulig.
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2014. Det var ved vedtak, politisk enighet om de store
linjene i planen. Det som det ble registrert diskusjon rundt var hovedmål 1 – 70 000 innbyggere.
Det er gjort et godt arbeid fra både politisk og administrativt hold i å implementere samfunnsdelen
som et godt arbeidsverktøy. Eksempelvis har samfunnsdelen vært tema på kommunens
ledertreningsprogram der alle lederne i Bodø kommune har jobbet med denne planen. 2015 er også
første året at handlingsdelen til samfunnsdelen er utarbeidet. Dette er gjort som et eget innledende
kapitel til økonomiplanen.

På nåværende tidspunkt vet vi ikke utfallet av kommunereformen. Hvis det skulle bli en
kommunesammenslåingsprosess der Bodø er delaktig vil det i neste valgperiode måtte gjøres et
stort arbeide på plansiden. Det vil i den sammenheng være nærliggende å anta at det må utarbeides
en helt ny samfunnsdel med målsetninger som passer den nye kommunen. Rådmannen vurderer det
dithen at det vil være ugunstig å sette i gang en revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Det er
ønskelig at hovedstrukturer i samfunnsdelen beholdes, men at det tas en gjennomgang av de ulike
mål og strategier og at dette gjøre i sammenheng med planstrategiarbeidet.
Prosess:
Det er nedsatt en administrativ arbeidsgruppe med representanter fra alle avdelingene.
Arbeidsgruppen er ansvarlig for fremdrift i arbeid. Arbeidet ledes av Nærings- og
utviklingsavdelingen.
Arbeidsgruppen foreslår følgende tentative fremdriftsplan
 Statusmelding inklusive oversikt over erfaringene fra forrige valgperiode fremlegges i
komiteene i januar.
 Utkast til planstrategi legges ut på høring i april/mai.
 Vedtak av planstrategi gjøres i juni 2016.

Konklusjon og anbefaling
Rådmannen anbefaler at arbeidet med kommunal planstrategi startes opp i henhold til dette
saksfremlegget. Da alle komiteene er berørt av dette arbeidet bes det om at det opprettes en politisk
styringsgruppe for arbeidet som består av lederne for de tre komiteene. Styringsgruppene skal
fungere som politiske diskusjonspartnere for arbeidsgruppen i mellom komite-/bystyremøtene.
Rådmannen anbefaler at behovet for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel sees som en del av
arbeidet med planstrategi.
Rådmannen anbefaler at det utarbeides en egen sak om oppstart og planprogram for
kommuneplanens arealdel, og at denne prosessen kjøres parallelt med planstrategiprosessen.
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