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Høring og offentlig ettersyn - Planforslag til kommuneplanens 
samfunnsdel 2021-2032 
 
 
Sammendrag 
 
I forbindelse med FoU prosjektarbeid sammen med KS og Asplan Viak og fem andre kommuner, 
holder Hvaler kommune på med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret i sak 68/20 den 19.11.2020. Planforslaget som legges 
frem nå baserer seg på det fastsatte planprogrammet og tilbakemeldinger man har fått fra regionale 
og statlige myndigheter, innspill fra interesserorganisasjoner og publikum.  
 
Nå i planarbeidet med planforslaget har rådmannen lagt inn mer informasjon rundt utfordringsbildet, 
og komprimert kapitlet, oppdatert kunnskapsgrunnlag, endret på hovedmål, delmål og strategier etter 
de relevante innspill og uttalelser som har kommet inn. 

 
Rådmannens vurdering er at planforslaget til kommuneplanens samfunnsdel er godt nok 
gjennomarbeidet til å sende det til høring og offentlig ettersyn. Kommunestyret skal nå prioritere 
satsingsområde, hovedmål og delmål før planforslaget sendes til høring og offentlig ettersyn. 
 
 
Saksopplysninger 
 
I forbindelse med FoU prosjektarbeid sammen med KS og Asplan Viak og fem andre kommuner, 
holder Hvaler kommune på med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel.   
 
Hvaler kommune startet i begynnelsen av 2020 med planarbeidet til kommuneplanens samfunnsdel, 
med planstrategien som en del av oppstartsdokumentet (planprogrammet), jf.  plan- og bygningsloven 
§§ 10-1, 11-13 og 4-1. 
 

Saksnr 2020/1132 - Kommuneplanens 
samfunnsdel - Doknr 34 

Arkivkode L10 
Saksbehandler Aleksander Andreassen 
 



Ved utarbeiding av planforslaget til samfunnsdelen har rådmannen integrert de 17 bærekraftsmål og 
synliggjort dette med å dele opp dokumentet inn i tre satsingsområder, Miljø og klima, Sosiale forhold 
og økonomisk bærekraft.  Innenfor hvert satsingsområde har han belyst aktuelle utfordringer og 
utviklingstrekk i Hvaler og på denne bakgrunn satt mål og strategier for gjennomføring. 
Samfunnsdelen vil være et tydelig strategisk styringsverktøy for den ønskede samfunnsutviklingen på 
Hvaler, for politikerne, for organisasjonen og lokalsamfunnet.  
 
Varsel om oppstart og høring av oppstartsdokumentet ble vedtatt den 07.05.2020, og dokumentet har 
vært på høring og til offentlig ettersyn fra 27.05.2020 til 20.08.2020.  Det ble bestemt å legge ut 
oppstartsdokumentet en måned lengre fordi fellesferien i juli var midt i høringsperioden.  
 
Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret i sak 68/20 den 19.11.2020. Planforslaget som legges 
frem nå baserer seg på det fastsatte planprogrammet og tilbakemeldinger vi har fått fra regionale og 
statlige myndigheter, og innspill fra interesserorganisasjoner og publikum.  
 
Nå i planarbeidet med planforslaget har rådmannen lagt inn mer informasjon rundt utfordringsbildet, 
oppdatert kunnskapsgrunnlag, endret på hovedmål, delmål og strategier etter de relevante innspill og 
uttalelser som har kommet inn.  Innhold og prioritering fra samfunnsdelen vil gjennom god politisk 
forankring, og forankring i administrativ ledelse sørge for en god kobling til i handlings- og 
økonomiplanen. 
 
Hovedendringer - hva som ble tatt med videre inn i planforslaget: 

 De endringer som er ble gjort innholdsmessig i planprogrammet er videreført til planforslaget. 
 Lagt til informasjon om organisasjon og verdigrunnlaget til Hvaler kommune.  
 Fra det fastsatte planprogrammet er det lagt inn forslag til ny visjon, lagt inn ett nytt hovedmål 

for hvert satsingsområde, delmål og strategier som er videreført inn til planforslaget. 
 De politiske føringer fra fastsetting av planprogrammet er videreført inn i planforslaget 
 Planforslaget er mer kompakt og trekker mer konklusjoner i utfordringsbildet.  
 Intern høring i administrasjonen og noen endringer i fakta i utfordringsbildet i de tre 

satsingsområdene og arealstrategien.  
 
 
 
Vedlegg 
Planforslag – Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032, sist revidert 25.01.2021. 
 
 
Innkomne merknader 
Ved høring og offentlig ettersyn av planprogrammet til samfunnsdelen kom det inn 18 uttalelser og 
innspill til planarbeidet. Ved fastsetting av planprogrammet har rådmannen kommentert og vurdert 
innspillene som har kommet inn, og lagt disse inn i planarbeidet.  
 
 
Hjemmelsgrunnlag 
Plan- og bygningsloven § 11-14. Politisk delegeringsreglement for Hvaler kommune, vedtatt i sak 
117/19 den 12.12.2019.  
 
 
Vurdering  
 
Utfordringsbildet som er delt inn i de forskjellige satsingsområder viser hva som er dagens situasjon i 
Hvaler kommune og legger grunnlaget for å utvikle visjon og mål for   sikre en god samfunnsutvikling.  



Den nye oppdelingen av hovedmål innenfor hvert av satsingsområdene, samt delmål og strategier for 
gjennomføring viser at en tatt for seg de ønsker fra politisk hold og behov fra rådmannens 
administrasjon.  
 
Målene og strategiene tar også for seg behovet fremover og løsninger på dagens og framtidige behov. 
Men det er slik at dette hovedsakelig være et politisk dokument, hvor den politiske plattformen fra 
posisjonen skal synes. Da må man prioritere hvilke satsingsområder, hovedmål, delmål og strategier 
man vil skal fremheves. Vise hva som skal prioriteres i økonomiplanen fremover for å sikre at 
politikerne kan styre samfunnsutviklingen i ønsket retning.  
 
Planforslaget er godt politisk styringsverktøy, og kan brukes videre i planleggingen av 
hvalersamfunnet. Rådmannens vurdering er at planforslaget til kommuneplanens samfunnsdel er godt 
nok gjennomarbeidet til å sende det til høring og offentlig ettersyn. 
 
I kommunestyret skal politikerne prioritere de hovedmål og delmål, og strategier som ligger i 
planforslaget. Endelig prioritering skal vedtas ved sluttbehandling av planforslaget. Dette gjøres for å 
få en bedre politisk forankring av samfunnsdelen, etter FoU prosjektet med KS og Asplan Viak, 
"Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy".  
 
Rådmannen mener at planforslaget er godt nok gjennomarbeidet, representerer de politiske og 
administrative føringer, og kan sendes til høring og offentlig ettersyn. 
 
Saken skal til utvalgene til orientering og de kan ev. komme med uttalelser. Formannskapet innstiller til 
kommunestyret.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Kommunestyret sender planforslaget til samfunnsdelen til høring og offentlig ettersyn i 7 uker fra 
vedtaksdato, jf. pbl § 11-14.  
 
Hvaler kommune, 22.01.2020 
 
Geir Kvisten 
Kst. rådmann  
 
 
Behandling i Eldrerådet 02.02.2021: 
Roald Faraasen, (Pensjonistforbundet Østre Hvaler), fremmet følgende forslag til vedtak: 
Eldrerådet ber kommunen utrede mulighet for å prosjektere seniorboligsamfunn, seniorleiligheter på 
Stokken. 
 
Votering: 
Forslaget fra Roald Faraasen fikk en stemme og falt. 
Rådmannens forslag ble deretter enstemmig vedtak. 
 
Vedtak i Eldrerådet 02.02.2021: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Behandling i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 02.02.2021: 
Jan Torp Pharo (Hørselshemmedes landsforbund) fremmet følgende forslag til vedtak: 
I arbeidet med planen må universell utforming være en primær oppgave. 



Saken tas ellers til orientering. 
 
Votering: 
Forslaget fra Jan Torp Pharo ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 02.02.2021: 
I arbeidet med planen må universell utforming være en primær oppgave. 
Saken tas ellers til orientering. 
 
 
 
 
Behandling i Utvalg for plan- og byggesaker 03.02.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalg for plan- og byggesaker 03.02.2021: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Behandling i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.02.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Utvalg for tjenester og oppgaver 03.02.2021: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Behandling i Administrasjonsutvalget 04.02.2021: 
 
Votering: 
Enstemmig 
 
Vedtak i Administrasjonsutvalget 04.02.2021: 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Behandling i Formannskapet 04.02.2021: 
 
Votering: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 



 
Innstilling fra Formannskapet 04.02.2021: 
Kommunestyret sender planforslaget til samfunnsdelen til høring og offentlig ettersyn i 7 uker fra 
vedtaksdato, jf. pbl § 11-14.  
 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret 18.02.2021: 
 
Votering: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak i Kommunestyret 18.02.2021: 
Kommunestyret sender planforslaget til samfunnsdelen til høring og offentlig ettersyn i 7 uker fra 
vedtaksdato, jf. pbl § 11-14.  
 
 
 
 


