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1. Innledning  

I plan- og bygningslovens § 4-1 står det at planprogrammet "skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold 
til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger".  

Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig 
med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Forslaget skal gjøres tilgjengelig gjennom 
elektroniske medier, og fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal basere seg på overordnede føringer (fra 
statlige og regionale planmyndigheter), samt eksisterende planer og tidligere vedtak. De viktigste 
planene m.m. som gir bakgrunn for planarbeidet er: 

 Kommunal planstrategi – vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2020 

 Kommuneplanens samfunnsdel – vedtatt av Gran kommunestyre 18. juni 2015 

 Regional plan for Hadeland – vedtatt av Oppland fylkesting 17.-18. februar 2015 

 Nasjonale forventninger – vedtatt ved kongelig resolusjon 14. april 2019 

 

2.  Overordnede føringer 
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: 

Plan- og bygningslovens § 6-1 fastslår at hvert fjerde år skal regjeringen legge fram nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging. Nåværende regjering la fram nye nasjonale 

forventninger i juni 2019, for perioden 2019-2023, der de legger vekt på at vi står overfor 

følgende fire store utfordringer: 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk 

og en forsvarlig ressursforvaltning 

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

 Å skape et trygt samfunn for alle 
 

I de nasjonale forventningene presiserer regjeringen at de forventer at kommunene skal legge 

FNs bærekraftmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen.  

FNs bærekraftmål: 

Stadig flere kommuner og fylkeskommuner følger nå regjeringens oppfordring om å ta 

utgangspunkt i FNs bærekraftmål i sitt planarbeid, og følge strukturen i denne. Det finnes allerede 

mange gode eksempler på hvordan dette er løst på en god måte, og dette er noe Gran kommune 

bør følge opp, spesielt i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel:  
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3.  Gran kommunes hovedutfordringer  
 

Hvilke spørsmål som skal tas opp i kommuneplanens samfunnsdel er i stor grad opp til 

kommunestyret selv. Men det er naturlig og vanlig at kommunene tar opp temaer som er omtalt i 

overordnede føringer som nasjonale forventninger fra regjeringen og regionale planer.  
 

De utfordringer som Gran kommune vil stå overfor i sitt planarbeid ble omtalt og definert i 
Kommuneplanens samfunnsdel (kommunestyret juni 2015). Viktige utfordringer for Hadelands-
regionen og Gran kommune er også omtalt og drøftet i Regional plan for Hadeland, vedtatt av 
fylkestinget i februar 2015. Innlandsstrategien, som ble vedtatt av Innlandet fylkesting i juni 2020, 
tar opp viktige utfordringer for hele Innlandssamfunnet. 
 

I kommunal planstrategi, vedtatt i juni 2020, definerte Gran kommunestyre en ny oversikt over 
utfordringer for kommunen, satt opp i disse 7 hovedpunktene:  

 

1. Innledning 
2. Grans plassering i verden  
3. Befolkningsutvikling 
4. Samferdsel 
5. Kommunale tjenester 
6. Klima og miljø 
7. Arealstrategi 

 

 (se mer om disse punktene I kommunal planstrategi, som fer vedlegg til dette planprogrammet) 
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Rådmannen vil framheve noen spørsmål som i løpet av de siste månedene har blitt ytterligere 

aktualisert. Disse må det legges spesielt vekt på i Gran kommunes overordnede planarbeid: 

 

 Beredskap – sett i lys av pandemisituasjonen, aktuelt for alle kommunale tjenester (pkt. 5 

ovenfor), dette arbeidet må kobles opp mot arbeidet med en overordnet ROS-analyse. 

 Befolkningsutvikling (pkt. 3 ovenfor)– sett i lys av den bekymringsfulle utviklingen de siste 

årene og ny framskriving fra SSB (august 2020), konsekvenser for de enkelte tjenestene. 

 Fylkestilhørighet (pkt. 2 ovenfor) – dersom det er politisk vilje til å drøfte dette spørsmålet 

må dette gjøres i løpet av kommunestyreperioden, aktualisert ved Jevnakers nylige vedtak. 

 

 

4. Behov for analyser og utredninger  
 
De siste årene har det i Hadelandsregionen og på fylkesnivå blitt gjennomført mange planarbeider 

og utredninger som tar opp temaer som viktige for Grans kommuneplanarbeid. Dette gjelder bl.a. 

arbeider som er gjennomført i regi av regionrådet og grunnlagsarbeider i arbeidet med 

kommunereformen. Også flere av Oppland og Innlandet fylkeskommunes planer, tar opp temaer 

som vil være sentrale for Gran kommunes utvikling. Flere av Gran kommunes egne planarbeider 

de siste årene vil også danne et viktig grunnlag for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 

Rådmannens vurdering er at vi har mye faglig materiale å ta utgangspunkt i når vi nå skal arbeide 

med kommuneplanens samfunnsdel. Det foreslås derfor ikke å sette i gang mange nye analyser og 

utredninger i denne revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel, men å konsentrere arbeidet 

om følgende analyser og grunnlagsarbeider: 

A. Befolkningsframskriving:  

Det er viktig å finne ut av hva som er årsakene til at Gran kommune har opplevd en negativ 

befolkningsutvikling de siste par årene. Det bør utarbeides en analyse med følgende 

utgangspunkt og hovedtemaer: 

- Analysen baseres på SSBs nye befolkningsframskrivinger. 

- Sammenligning mellom faktisk befolkningsutvikling de siste årene og framskrivingene for 

Gran kommune og nabokommunene og andre sammenlignbare kommuner. 

- Analyse/vurdering av hvilke drivere og trender som har påvirket og vil påvirke utviklingen. 

- Arbeidet kan enten gjøres i egen regi eller i samarbeid med regionrådets sekretariat og de 

andre Hadelandkommunene, for å se likheter og ulikheter i utviklingen. 

- Deler av arbeidet må også fokusere på geografiske variasjoner innad i kommunen.  

- Som del av dette arbeidet må det vurderes hvilke tiltak kommunen (og regionen) bør 

sette i verk for å øke attraktivitet og innflytting, jfr. regionens arbeide med prosjektet 

«Hadeland – nært og naturlig» 
 

B. FNs bærekraftmål:  

Gjennomgang av det arbeidet andre kommuner har gjort for å implementere 

bærekraftmålene i kommuneplanarbeidet. Erfaringen fra andre kommuner viser at dette 

grepet kan gi en ny og spennende vinkling på samfunnsplanarbeidet. Det må vurderes 



 
 

6 

 
 

hvilken løsning som passer best for Gran kommune og de utfordringene kommunen 

forventes å stå overfor i årene framover. 

C. Beredskap: 

Gran kommune må utarbeide en ny overordna ROS-analyse, som må baseres på en 

oppdatert vurdering av situasjonen, der bl.a. erfaringer fra arbeidet med pandemien vil være 

en viktig del. Det mest hensiktsmessige ville være å gjennomføre dette arbeidet i samarbeid 

med Lunner kommune, f.eks. ved å benytte samme konsulent og koordinere bl.a. den delen 

av arbeidet som omhandler brann, redning og tilgrensende områder.   Under den overordna 

ROS-analysen må det etableres en struktur for risiko- og sårbarhetsarbeidet for de enkelte 

fagområdene. Dermed kan det overordna ROS-arbeidet knyttes sterkere til ROS-arbeidet i 

f.eks. kommuneplanens arealdel, tekniske tjenester (flom/overvann/ naturskade) og 

informasjonssikkerhet/GDPR. 

D. Folkehelseprofiler:  

Oppfølging av arbeidet med folkehelseprofilene, helseinformasjon og helseindikatorer, og 

vurdering av disse opp imot befolkningsanalysene. Konklusjonene fra helseoversikten, 

folkehelseprofil og oppvekstprofil må innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel. 

Vurdering av hvordan dette vil påvirke de enkelte kommunale tjenestene. 

E. Arealstrategi og arealanalyse: 
 

I et eget punkt i samfunnsdelen skal det fastsettes noen overordnede prinsipper for 

arealbruk (arealstrategi). Her bør det avklares noen hovedprioriteringer i samfunnsdelen som 

skal følges opp og konkretiseres i arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. To 

viktige stikkord for en slik arealstrategi vil være arealbehov og areal-ROS.  

I planstrategien ble det omtalt flere temaer som vil ha direkte innvirkning på arbeidet med 

arealdelen – f.eks. fortettingspotensialet i sentrumsnære områder, vurdering av gamle 

planer/planreserver, aktuelle utbyggingsområder vurdert i forhold til infrastruktur m.m., mer 

vekt på klimakonsekvenser og ROS-analyse og en vurdering av om det skal tas inn spesielle 

verneområder/hensynssoner i kommuneplanens arealdel.  

Oppstart av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel bør starte opp tidlig i 2021. 

Det tas sikte på en mer effektiv planprosess enn ved de to tre siste revisjonene. Arbeidet bør 

prosjektorganiseres i administrasjonen for å sikre en mer effektivt faglig arbeid med planen. 

Planutvalget må være styringsgruppe for arbeidet (jfr. bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven) og holdes løpende orientert om arbeidet. 
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5.  Medvirkning  
 

I arbeidet med samfunnsdelen har Gran kommune ambisjoner om å få til bedre og bredere 

medvirkning enn det vi har klart i kommunens samfunnsplanarbeid de siste åra. Ideen er at 

medvirkning og engasjement rundt kommunens utviklingsarbeid bør bli et viktig tema i 

kommuneplanens samfunnsdel. Utfordringen ved å få god medvirkning i slike planprosesser er å 

engasjere ulike grupper, slik at innspillene dekker et bredt lag av befolkningen. Det foreslås et 

medvirkningsopplegg med fire hovedideer/ambisjoner: 

 En prosess der vi ser på en overordnet strategi for kommunens utvikling og nye/kreative 

ideer for kommuneplanarbeidet. I tillegg bør vi få fram ideer for noen konkrete tiltak på 

utvalgte steder i bygda. I dette arbeidet kan det bli aktuelt å trekke inn personer e.l. med 

spesiell kompetanse eller erfaring, og en kan invitere konkrete grupper, lag og foreninger inn 

i dette arbeidet. 

 Brede medvirkningsmøter der de viktigste temaene og utfordringene som det pekes på i 

planstrategien blir diskutert. Ideer og temaer fra prosessen under pkt. 1 ovenfor bør også tas 

opp i møtene, som kan arrangeres på f.eks. tre ulike steder i kommunen: et sted i Viggadalen, 

et sted nord i bygda (for nordre del + vestsida) og et møte for området 

Tingelstadhøgda/Vestre Gran.  

 Det er også viktig at rådene (ungdomsrådet, eldrerådet og råd for likestilling av mennesker 

med nedsatt funksjonsevne) trekkes sterkere inn i arbeidet med samfunnsdelen. Samtidig må 

både kommunens planutvalg og formannskapet være aktivt med i hele prosessen. 

 Gran kommune har gjennom mange år arbeidet med konkrete planprosesser og 

utviklingsprosjekter for ulike delområder i kommunen. Resultater og konklusjoner fra disse 

planprosjektene bør samles og kobles opp imot arbeidet med samfunnsdelen. Tanken er at 

dette kan supplere både medvirkningsarbeidet og arbeidet med konkrete ideer og 

utfordringer i samfunnsdelen. Noen eksempler på slike planarbeider er tettstedsprosjekter 

og planarbeider i Brandbu sentrum og Gran sentrum, og ulike former for stedsutviklings- og 

planprosjekter på Granavollen, Røykenvik, Lygnaområdet, Bjoneroa og Vestre Gran. 

 

6. Arbeidsopplegg og framdriftsplan 
 

For å unngå at planprosessen trekker for mye ut er det viktig å få en tydelige prioritering av 

arbeidet, både politisk og administrativt. Det er også et viktig mål å få vedtatt en samfunnsdel så 

tidlig i kommunestyreperioden at en kan få gjennomført konkrete tiltak og oppgaver i 

inneværende periode. Målet er å gjennomføre prosessen i løpet av 2021, og få et endelig vedtak 

enten helt på slutten av 2021 eller eventuelt i første kvartal 2022. 

Rådmannen vil være ansvarlig for gjennomføring av den administrative delen av prosessen, og det 

må vurderes hvilken ansvarsfordeling det skal være mellom formannskapet, planutvalget og 

kommunestyret i arbeidsprosessen.  
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Her er et foreløpig forslag til framdriftsplan for kommuneplanens samfunnsdel: 

1. Oppstart av planarbeid / planprogram 

- Varsel om oppstart og behandling av planprogram: desember 2020 

- Høringsrunde: desember 2020 – januar 2021 

- Vedtak planprogram i kommunestyret: februar/mars 2021 

2. Arbeid med forslag til kommuneplanens samfunnsdel 

- Administrativt arbeid med forslag til plan: desember 2020 – april 2021   

- Arbeidsmøter, workshops eller lignende (PLU, FSK og KST): mars – mai 2021 

- Medvirkningsmøter m.m.: mars – mai 2021 

- Foreløpig forslag til plan presenteres for og diskuteres i PLU/FSK/KST: mai eller juni 

3. Behandling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel 

- Behandling i PU/FSK/KST: august/september 2021 

- Høringsrunde: september – november 2021 

- Sluttbehandling i kommunestyret: desember 2021 (evt. februar 2022) 
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