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Innledning
Innledning
AIie kommuner
kommuner skal
skal ha
ha en
en kommuneplan
kommuneplan som
som omfatter
omfatter samfunnsdel
samfunnsdel med
med handlingsdel
handlingsdel
Alle
{budsjett og
og økonomiplan)
og en
en arealdel,
jf. pbl
pbl §
$ 11-1.Kommuneplanen
er
(budsjett
økonomiplan) og
arealdel, jf.
11-1. Kommuneplanen er
kommunens overordnede
overordnede plan
plan og
og viktigste
viktigste politiske
politiske styringsdokument.
styringsdokument. Den
Den skal
skal gi
kommunens
gi
langsiktige rammer
rammer for
for utvikling
utvikling av
kommunen som
som helhet
helhet og
og bruken
bruken av
av arealressurser.
arealressurser.
langsiktige
av kommunen

Plan og
og bygningslovens
bygnings/ovens §11-2:
§11-2:
Plan
Kommuneplanens samfunnsdel
samfunnsdel skal
ta stilling
stilling til
til langsiktige
langsiktige utfordringer,
utfordringer, mål
mål og
og
Kommuneplanens
skal ta
strategier for
for kommunesamfunnet
kommunesamfunnet som
som helhet
helhet og
og kommunen
kommunen som
organisasjon. Den
Den bør
bør
strategier
som organisasjon.
inneholde en
en beskrivelse
beskrivelse og
og vurdering
vurdering av
av alternative
alternative strategier
strategier for
for utviklingen
utviklingen ii
inneholde
kommunen.
kommunen.
Kommuneplanens samfunnsdel
samfunnsdel skal
være grunnlag
grunnlag for
for sektorenes
sektorenes planer
planer og
og virksomhet
virksomhet ii
Kommuneplanens
skal være
kommunen. Den
Den skal
skal gi
gi retningslinjer
retningslinjer for
for hvordan
hvordan kommunens
kommunens egne
egne mål
mål og
og strategier
strategier skal
skal
kommunen.
gjennomføres ii kommunal
kommunal virksomhet
virksomhet og
og ved
ved medvirkning
medvirkning fra
fra andre
andre offentlige
offentlige organer
organer og
og
gjennomføres
private.
private.
Kommunedelplaner for
for temaer
temaer eller
eller virksomhetsområder
virksomhetsområder skal
ha en
en handlingsdel
handtingsdel som
som
Kommunedelplaner
skal ha
angir hvordan
hvordan planen
planen skal
skal følges
følges opp
opp de
de fire
fire påfølgende
påfølgende år
år eller
eller mer.
mer. Handlingsdelen
Handlingsdelen skal
skal
angir
revideres årlig.
årlig.
revideres
Gjeldende
samfunnsdel for
for Hægebostad
Hægebostad kommune
kommune ble
ble vedtatt
vedtatt 2013
2013 for
for perioden
perioden 20132013Gjeldende samfunnsdel
2023.
2023.
Planprogramets funksjon
funksjon jf.
jf. plan
plan og
og bygningslovens§
bygningslovens§ 4-1:
4-1:
Planprogramets
«Planprogrammet skal
skal gjøre
gjøre rede
rede for
for formålet
formålet med
med planarbeidet,
planarbeidet, planprosessen
planprosessen med
med
«Planprogrammet
frister og
og deltakere,
deltakere, opplegget
opplegget for
for medvirkning,
medvirkning, spesielt
spesielt ii forhold
forhold til
til grupper
grupper som
som antas
antas å
å
frister
bli særlig
berørt, hvilke
hvilke alternativer
alternativer som
som vil
vil bli
bli vurdert
vurdert og
og behovet
behovet for
for utredninger.
utredninger. Forslag
Forslag
bli
særlig berørt,
til planprogram
planprogram sendes
sendes på
på høring
høring og
og legges
ut til
til offentlig
offentlig ettersyn
ettersyn normalt
normalt samtidig
med
til
legges ut
samtidig med
varsling av
av planoppstart.
planoppstart. Planprogrammet
Planprogrammet fastsettes
fastsettes ordinært
ordinært av
av planmyndigheten.»
planmyndigheten.»
varsling

Kommunal
planstrategi
Kommunal planstrategi
II kommunal
kommunal planstrategi
planstrategi vedtatt
vedtatt ii 2021
2021 er
er kommuneplanens
kommuneplanens samfunnsdel
samfunnsdel prioritert
prioritert ii
2021-2022. Kommunen
Kommunen er
er med
med ii et
et opplegg
opplegg der
der fylkeskommunen
fylkeskommunen gir
tett oppfølging
oppfølging av
av
2021-2022.
gir tett
et
knippe mindre
mindre kommuner.
kommuner. Samfunnsdelen
Samfunnsdelen er
er derfor
derfor skjøvet
skjøvet litt
litt frem
frem ii tid
tid ii forhold
forhold til
til
et knippe
det som
som var
var skissert
skissert ii planstrategien,
planstrategien, for
for å
å kunne
kunne få
få mest
mest mulig
mulig ut
ut av
av denne
denne tette
tette
det
oppfølgingen fra
fra fylkeskommunen.
fylkeskommunen. II planstrategien
planstrategien er
det lagt
lagt til
til grunn
at det
det skal
skal
oppfølgingen
er det
grunn at
vurderes om
om det
det er
er behov
behov for
for rullering
rullering av
av arealdelen
arealdelen etter
etter at
at samfunnsdelen
samfunnsdelen er
er vedtatt.
vedtatt.
vurderes

Oppstart av
Oppstart
av kommuneplanprosessen
kommuneplanprosessen
Oppstart av
Oppstart
av arbeidet
arbeidet med
med kommuneplanens
kommuneplanens samfunnsdel
samfunnsdel blir
blir annonsert
annonsert ii avis,
avis, på
på
hjemmesiden og
og på
på Facebooksiden
Facebooksiden til
til kommunen.
kommunen.
hjemmesiden
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Varslingen vil
vil inkludere
inkludere formål,
formål, viktige
viktige problemstillinger
problemstillinger og
og framdriftsplanen
framdriftsplanen for
for
Varslingen
planarbeidet.
pla na rbeidet.

Kommuneplanen
sin samfunnsdel
Kommuneplanen sin
samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel
samfunnsdel skal
skal sette
sette de
de langsiktige
langsiktige målene
målene for
for Hægebostad
Hægebostad kommune.
kommune.
Kommuneplanens
Samfunnsdelen
skal også
også beskrive
beskrive utfordringsbilde,
utfordringsbilde, definere
definere mål
mål og
og beskrive
beskrive hvordan
hvordan
Samfunnsdelen skal
målene
målene skal
skal nås.
nås. Handlingsdelen
Handlingsdelen angir
angir hvordan
hvordan planen
planen skal
skal følges
følges opp.
opp.
Den årlige
årlige rulleringa
rulleringa av
av handlingsdelen
handlingsdelen til
til kommuneplanen
kommuneplanen skal
skal forankres
forankres ii kommunestyre
kommunestyre
Den
og administrasjon
administrasjon for
for å
å gi
eierskap og
og holde
holde fokus
fokus på
på målene
målene ii planen.
planen. Handlingsdelen
Handlingsdelen av
av
og
gi eierskap
planen kan
kan være
være budsjett
budsjett og
og økonomiplan
eller en
egen handlingsplan.
handlingsplan.
planen
økonomiplan eller
en egen
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Høring
og vedtak
vedtak
Høring og
Forslag til
til kommuneplanen
kommuneplanen sin
sin samfunnsdel
samfunnsdel blir
blir sendt
sendt på
på høring
høring og
og lagt
lagt ut
ut til
offentlig
Forslag
til offentlig
ettersyn. Det
Det blir
blir kunngjort
kunngjort ii avis,
avis, på
på kommunen
kommunen sine
sine hjemmesider
hjemmesider og
og kommunens
kommunens
ettersyn.
Facebooksider. Fristen
Fristen for
for å
til kommuneplanen
kommuneplanen vil
vil være
være minst
minst seks
seks uker.
uker.
Facebooksider.
å gi
gi innspill
innspill til
Forslaget skal
skal vise
vise virkningene
virkningene av
av planen
planen og
og hvordan
hvordan innkomne
innkomne innspill
innspill til
til planforslaget
planforslaget er
er
Forslaget
vurdert og
og vektlagt.
vektlagt. Planen
Planen skal
skal også
også vise
vise hvordan
hvordan nasjonale
nasjonale og
og regionale
regionale hensyn
hensyn er
er
vurdert
ivaretatt.
ivaretatt.
Kommunestyret ii Hægebostad
Hægebostad vedtar
vedtar kommuneplanen.
kommuneplanen.
Kommunestyret
Planen skal
skal kunngjøres
kunngjøres og
og gjøres
tilgjengelig på
på kommunens
kommunens hjemmesider
hjemmesider og
og sendes
sendes til
til
Planen
gjøres tilgjengelig
statsforvalter og
og fylkeskommune.
fylkeskommune. Kommunestyret
Kommunestyret sitt
sitt vedtak
vedtak om
om kommuneplanen
kommuneplanen kan
kan ikke
ikke
statsforvalter
påklages.
påklages.

Visjon
Visjon
Kommuneplanen 2013
2 0 1 3 -- 2023
2023 har
har følgende
følgende visjon:
visjon:
Kommuneplanen
«Saman om
om ei
ei positiv
positiv utvikling»
utvikling»
«Saman
Hægebostad kommune
kommune er
er ein
ein stolt
stolt og
og samla
samla kommune
kommune som
får vekst
vekst basert
basert på
på samspel
samspel
Hægebostad
som får
mellom fortid
fortid og
og framtid
framtid
mellom
Det ble
ble arbeidet
arbeidet mye
mye med
med visjon
visjon ii prosessen
prosessen med
med gjeldende
samfunnsdel, og
og den
den kommende
kommende
Det
gjeldende samfunnsdel,
planprosessen vil
vil avklare
om visjonen
visjonen bør
bør endres
endres eller
eller videreføres.
videreføres.
planprosessen
avklare om

Mål
Mål
Kommuneplanen 2013
2 0 1 3 -- 2023
2023 har
har følgende
følgende overordnede
overordnede mål:
mål:
Kommuneplanen
«Hægebostad
skal gjennom
gjennom målretta
målretta arbeid
vera ein
ein attraktiv
attraktiv tilflyttingskommune
tilflyttingskommune med
med
«Hægebostad skal
arbeid vera
minimum 2%
2% befolkningsvekst
befolkningsvekst kvart
kvart år,
og med
med spesielt
spesielt fokus
fokus på
på tilflytting
tilflytting av
av yngre
yngre
minimum
år, og
kvinner.»
kvinner.»
Gjennom
planprosessen utarbeides
utarbeides det
det et
et nytt
nytt overordna
overordna mål
mål for
for den
den neste
neste planperioden.
planperioden.
Gjennom planprosessen
Ved utarbeidelse
utarbeidelse av
nytt overorda
overorda mål
mål vil
vil det
det være
være fokus
fokus på
på knytte
knytte dette
Ved
av nytt
dette ttili l
bærekraftsmålene.
berekraftsmälene.

Føringer for
for planarbeidet
Føringer
planarbeidet
Nasjonale
Nasjonale forventninger
forventninger
De nasjonale
nasjonale forventningene
forventningene vil
vil være
være retningsgivende,
retningsgivende, ved
ved utarbeiding
utarbeiding av
av regionale
regionale og
og
De
kommunale planer.
planer. De
De skal
skal bidra
bidra ttil
i l at
at planleggingen
planleggingen blir
blir målrettet
målrettet og
og ikke
ikke mer
mer omfattende
omfattende
kommunale
enn
nødvendig.
enn nødvendig.
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Regjeringen legger
legger hvert
hvert fjerde
fjerde år
fram nasjonale
nasjonale forventninger
forventninger ttil
i l regional
regional og
og kommunal
kommunal
Regjeringen
år fram
planlegging for
for å
fremme en
en bærekraftig
bærekraftig utvikling
utvikling ii hele
hele landet.
landet. II «Nasjonale
«Nasjonale forventninger
forventninger til
til
planlegging
å fremme
regional
og
kommunal
planlegging
2019-2023
(vedtatt
ved
kongelig
res.
14.
mai
2019)
heter
regional og kommunal planlegging 2019-2023 (vedtatt ved kongelig res. 14. mai 2019) heter
det:
det:
«Regjeringen legger
vekt på
på at
at vi
vi står
står overfor
overfor fire
fire store
store utfordringer:
utfordringer:
«Regjeringen
legger vekt
Å skape
•• Å
skape et
et bærekraftig
bærekraftig velferdssamfunn
velferdssamfunn
•• Å
skape et
et økologisk
økologisk bærekraftig
bærekraftig samfunn
samfunn gjennom
gjennom blant
blant annet
annet en
en offensiv
offensiv
Å skape
klimapolitikk og
og en
en forsvarlig
forsvarlig ressursforvaltning
ressursforvaltning
klimapolitikk
•• Å
skape et
et sosialt
bærekraftig samfunn
samfunn
Å skape
sosialt bærekraftig
•• Å
skape et
et trygt
trygt samfunn
for alle»
alle»
Å skape
samfunn for
Statlige
føringer for
for gode
og effektive
planprosesser:
Statlige føringer
gode og
effektive planprosesser:

••
••
••

Medvirkning
Medvirkning
Forenkling
Forenkling og
og effektivisering
effektivisering
Digitalisering
Digitalisering

Regionale
Regionale forventninger
forventninger
«Regionplan
Agder 2030»
2030»
«Regionplan Agder

Planen
Planen har
har fem
fem tema
tema som
som skal
skal være
være hovedsatsingsområder
hovedsatsingsområder fram
fram mot
mot 2030:,
2030:,
•• Attraktive
Attraktive og
og livskraftige
livskraftige byer
byer tettsteder
tettsteder og
og distrikter
distrikter
•• Verdiskaping
og bærekraft
bærekraft
Verdiskaping og
•• Utdanning
og kompetanse
kompetanse
Utdanning og
•• Transport
Transport og
og kommunikasjon
kommunikasjon
•• Kultur
Kultur
Regionplan lister
lister 2030
2030
Regionplan
Regionplanen har
har samme
samme temainndeling
temainndeling som
som Regionplan
Regionplan Agder
Agder 2030.
2030.
Regionplanen
Hovedsatsingsområdene ii planen
planen følger
følger ii store
store trekk
trekk satsingsområdene
satsingsområdene ii Regionplan
Regionplan
Hovedsatsingsområdene
Agder:
Agder:
•• Attraktive
Attraktive og
og livskraftige
livskraftige byer,
byer, tettsteder
tettsteder og
og distrikter.
distrikter. Kultur
Kultur
•• Verdiskaping,
bærekraft og
og likestilling
likestilling
Verdiskaping, bærekraft
samfunnssikkerhet
•• Transport,
Transport, kommunikasjon
kommunikasjon og
og samfunnssikkerhet
•• Utdanning,
kompetanse og
og tjenesteinnovasjon
tjenesteinnovasjon
Utdanning, kompetanse

Innhold
Innhold ii kommuneplanen
kommuneplanen
Innholdet ii kommuneplanen
kommuneplanen skal
skal dekke
dekke lovpålagte
lovpålagte krav,
krav, praksis
praksis og
og erfaringer
erfaringer fra
fra tidligere
tidligere
Innholdet
planer
ønsker fra
planer og
og ønsker
fra politikere
politikere og
og administrasjon.
administrasjon.
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Tema ii planarbeidet
Tema
planarbeidet
Basert på
på regionplan
regionplan lister
lister 2030
2030 blir
blir samfunnsdelen
samfunnsdelen 2023-2035
2023-2035 inndelt
tematisk:
Basert
inndelt tematisk:
••
••
••
••

Attraktive
Attraktive og
og livskraftige
livskraftige tettsteder
tettsteder og
og distrikter
distrikter
Verdiskaping, bærekraft
bærekraft og
og likestilling
likestilling
Verdiskaping,
Transport, kommunikasjon
Transport,
kommunikasjon og
og samfunnssikkerhet
samfunnssikkerhet
Utdanning,
Utdanning, kompetanse
kompetanse og
og tjenesteinnovasjon
tjenesteinnovasjon

Gjennomgående
perspektiv for
for alle
alle satsingsområdene:
satsingsområdene:
Gjennomgående perspektiv
••
••
••
••
••

Folkehelse
Folkehelse
Likestilling
Likestilling
Energi og
og klima
klima
Energi
Samfunnstrygghet
og beredskap
beredskap
Samfunnstrygghet og
FNs
FNs Bærekraftsmål
Baerekraftsmäl

Samfunnsdelens handlingsplan
handlingsplan
Samfunnsdelens
Handlingsplanen til
til kommuneplanen
kommuneplanen er
er budsjett
budsjett og
og økonomiplan.
Dette vil
vil sikre
sikre en
en årlig
Handlingsplanen
økonomiplan. Dette
årlig
gjennomgang
og rullering
rullering av
av handlingsdelen.
handlingsdelen.
gjennomgang og

Medvirkning
og dialog
Medvirkning og
dialog
Planarbeidet skal
skal legge
legge til
til rette
rette for
for at
at hele
hele kommunen
kommunen blir
blir involvert
involvert på
på en
en god
måte.
Planarbeidet
god måte.
Involvering er
en forutsetning
forutsetning for
for innbyggernes
innbyggernes eierskap
til, og
og for
for gjennomføring
av planen.
planen.
Involvering
er en
eierskap til,
gjennomføring av
Medvirkning blir
blir ivaretatt
formell høring
høring av
av planprogram,
planprogram, planutkast
planutkast og
og
Medvirkning
ivaretatt gjennom
gjennom formell
handlingsprogram ii henhold
henhold til
til planplan- og
og bygningsloven,
bygningsloven, og
og gjennom
aktiv involvering
involvering av
av
handlingsprogram
gjennom aktiv
innbyggere, organisasjoner,
organisasjoner, næringsliv,
næringsliv, frivilligheten,
frivilligheten, administrasjon
administrasjon og
og politikere.
politikere. Det
Det blir
blir
innbyggere,
lagt til
til rette
rette for
for barn
barn og
og unges
mulighet for
for medvirkning
medvirkning ii planprosessen.
planprosessen.
lagt
unges mulighet
Aktuelle former
former for
medvirkning og
og politisk
involvering:
Aktuelle
for medvirkning
politisk involvering:
••
••
••
••
••
••
••

Barneträkk -- for
for å
mer kunnskap
kunnskap om
om hva
hva som
som er
viktig for
for barn
barn
Barnetråkk
å innhente
innhente mer
er viktig
Dybdeintervjuom utvalgte
gjør at
Dybdeintervju- for
for å
å få
få mer
mer kunnskap
kunnskap om
utvalgte temaer
temaer som
som f.eks.
f.eks. hva
hva som
som gjør
at
unge flytter
ut og
unge
flytter ut
og hva
hva som
som er
er viktig
viktig for
for de
de som
som blir
blir værende/de
værende/de som
som flytter
flytter tilbake.
tilbake.
Bruke
Bruke rådmannens
rådmannens ledergruppe
ledergruppe og
og faste
faste møtestrukturmøtestruktur- for
for orientering
orientering og
og involvering
involvering
av
kommunens administrasjon.
administrasjon.
av kommunens
Politisk medvirkningmedvirkning- formannskap
formannskap og
og kommunestyremedlemmer
kommunestyremedlemmer blir
blir invitert
invitert til
til
Politisk
arbeidsverksteder
arbeidsverksteder
Bruke
Bruke etablerte
etablerte møteplassermøteplasser- for
for medvirkning
medvirkning og
og dialog
dialog
Innbyggerundersøkelse
Innbyggerundersøkelse
Innbyggerpanel
Innbyggerpanel
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Organisering
Organisering
Administrativt
Administrativt
Arbeidet blir
blir organisert
organisert som
som et
et prosjekt,
prosjekt, med
med kommunen
kommunen sin
sin ledergruppe
ledergruppe representert
representert ved
ved
Arbeidet
rådmannen er
er prosjekteier.
prosjekteier.
rådmannen
Ledergruppen er
er sammen
sammen med
med arbeidsgruppen
arbeidsgruppen prosjektgruppe
prosjektgruppe for
for samfunnsdelen.
samfunnsdelen. Arbeidet
Arbeidet
Ledergruppen
med samfunnsdelen
samfunnsdelen skal
skal være
være tema
tema på
på alle
alle møter
møter ii ledergruppen
ledergruppen ii planperioden.
planperioden.
med
Arbeidsgruppen består
består av
av enhetsleder
og rådgivere
rådgivere på
på planplan- og
og drift.
Arbeidsgruppen
enhetsleder og
drift.
Både ledergruppe
ledergruppe og
og arbeidsgruppe
arbeidsgruppe får
får ansvar
ansvar for
for medvirkning
medvirkning ii administrasjon
administrasjon og
og politiske
politiske
Både
utvalg,
mens arbeidsgruppa
arbeidsgruppa har
har ansvar
ansvar for
for medvirkning
medvirkning fra
fra ungdom,
ungdom, frivillige,
frivillige, næringsliv
næringsliv og
og
utvalg, mens
andre
aktuelle grupper
kommunen.
andre aktuelle
grupper ii kommunen.

Det
å arrangere
temamøte på
Det kan
kan bli
bli aktuelt
aktuelt å
arrangere temamøte
på tvers
tvers av
av administrasjon,
administrasjon, politikk,
politikk, næringsliv
næringsliv og
og
organisasjoner rundt
rundt ulike
ulike tema,
tema, og
og å
å sette
sette ned
ned mindre
mindre arbeidsgrupper
arbeidsgrupper for
for å
jobbe videre
videre
organisasjoner
å jobbe
med innspillene
innspillene som
som kommer
kommer inn.
med
inn.
Politisk
Politisk
Kommunestyrerepresentantene blir
blir sentrale
sentrale medspillere
medspillere ii medvirkningen
medvirkningen ii prosjektet.
prosjektet.
Kommunestyrerepresentantene

Møtestruktur
Mtestruktur
Deltakere
Deltakere
Kommunestyre, formannskap,
formannskap, råd
råd for
for
Kommunestyre,
eldre/råd
eldre/råd for
for personer
personer med
med nedsatt
nedsatt
funksjonsevne/ungdomsråd
funksjonsevne/ungdomsråd

Formannskapet
Formannskapet
Rådmannens ledergruppe
ledergruppe
Rådmannens
Intern framdrift
framdrift og
og statusmøter
statusmøter
Intern
Møter med
med interne
interne enheter
enheter
Møter
Møter med
med innbyggerne
innbyggerne
Møter
Møter med
med næringsliv,
næringsliv, organisasjoner
organisasjoner
Møter
Dialog med
med statlige
statlige og
og regionale
regionale
Dialog
myndigheter.
myndigheter.

Planprogram samfunnsdel
samfunnsdel
Planprogram

Innhold
Innhold
Orientering
og vedtak
vedtak av
av planprogram,
planprogram,
Orientering og
oppdateringer og
og avklaringer
avklaringer underveis,
underveis,
oppdateringer
deltakelse ii medvirkningsprosess
medvirkningsprosess og
og
deltakelse
arbeidsverksted. Kommunestyret
Kommunestyret skal
skal
arbeidsverksted.
vedta endelig
endelig plan.
plan.
vedta
Er styringsgruppe
styringsgruppe for
for planarbeidet
planarbeidet
Er
Statusoppdatering om
om framdrift
framdrift og
og
Statusoppdatering
justering av
av innhold
og prosess
prosess
justering
innhold og
Ukentlige møter/etter
m t e r / e t t e r behov
behov
Ukentlige
Informasjon og
og møter
møter underveis
underveis etter
etter
Informasjon
behov
behov
Bruke etablerte
etablerte møteplasser/
møteplasser/
Bruke
møtearenaer, gjennomføres
gjennomføres etter
etter behov
behov
møtearenaer,
Bruke etablerte
etablerte møteplasser/
møteplasser/
Bruke
møtearenaer, gjennomføres
gjennomføres etter
etter behov
behov
møtearenaer,
Regionalt planforum
planforum benyttes
benyttes ved
ved
Regionalt
behov.
behov.
Kommunen
Kommunen har
har en
en ttett
e t t oppfølgingen
oppfølgingen fra
fra
fylkeskommunen
i
planprosessen
med
fylkeskommunen i planprosessen med
samfunnsdelen
samfunnsdelen
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Fremdriftsplan
Fremdriftsplan
Fremdriftsplan kommuneplanens
kommuneplanens samfunnsdel
Fremdriftsplan
samfunnsdel

2022
2022
M a r Apr
Apr
Mar

Mai Juni
Mai
Juni Juli
Juli

Aug Sept
Sept Okt
Okt
Aug

Nov des
des
Nov

Planprogram høring
høring
Planprogram

Planprogram
Planprogram vedtak
vedtak
Medvirkning/utarbeiding
Medvirkning/utarbeiding
planutkast
planutkast

2023
2023
Jan
Jan

Feb
Feb

Mar
Mar

Apr
Apr

M a i Juni
Mai
Juni Jun
Jun

Medvirkning/utarbeiding
Medvirkning/utarbeiding
planutkast
planutkast
Høring
Høring utkast
utkast samfunnsdelen
samfunnsdelen
Vedtak samfunnsdelen
samfunnsdelen
Vedtak

Vedlegg:
Vedlegg: Kunnskapsgrunnlag/statistikk
Kunnskapsgrunnlag/statistikk

Planprogram samfunnsdel
samfunnsdel
Planprogram
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