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Hvilke planer styres Gjerdrum kommune etter i dag?

• Oversikt over dagens planer i Gjerdrum

• Kommunens plansystem (sammenhengene mellom planene)

• Politisk styring gjennom planer – hvilke planer trenger politisk 

behandling?



Ny planstrategi 
på høring

Virksomhetsplaner 
for skolene



Fire strategier
Alle vedtatt politisk

Ca 20 temaplaner
Ca halvparten 
vedtatt politisk

To handlingsplaner
Én vedtatt politisk



Type dokument Foreløpig kategorisering av samfunnsplaner

Strategier • Overvannsstrategi 2019 • Kulturplan 2014

• Strategisk ledelse i Gjerdrumskolen for et trygt og godt 
skolemiljø med høyt læringstrykk

2019 • KDP for folkehelse 2014

Temaplaner • Kommunale legetjenester • Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2020-2030 2020

• Fysio- og ergoterapiplan • Interkommunal veteranplan 2019

• Frivilligstrategi • Smittevernplan 2019

• Strategi for oppvekst • Digital samhandlingsstrategi for Gardemoregionen 2019

• Progresjonsplan Gjerdrum barnehage • Barn som pårørende 2017

• Årsplan Gjerdrum barnehage 2021 • Trafikksikkerhetsplan 2013

• Handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner 2020 • Boligsosial temaplan 2013

• Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 • KDP for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013

• Mål og strategi 2020-25, HMO 2020 • Plan for kommunal eiendomsforvaltning 2011

• Overordnet kurs- og kompetanseplan 2020-25, HMO 2020 • Hovedplan veg 2010

• Plan for håndtering av demens 2020-25 2020 • Energi- og klimaplan 2009

Handlingsplaner • Handlingsplan for arbeidet mot krenkelser i skolene i Gjerdrum 2021 • Handlingsplan energi- og klima 2010

• Rusmiddelpolitisk handlingsplan (utgått) 2010

Planer for 
administrativ
organisering

• Arbeidsgiverpolitikk, lønnspolitikk, seniorpolitikk • Beredskapsplan for vann og avløp
• Overordnet beredskapsplan
• Plan for psykososial beredskap

2020
2019
2019

• Arkivplan 2020 • Strategisk kompetanseplan 2015

Planrelaterte 
dokumenter som 
ikke er planer

• Felles renovasjonsnorm for Romerike • V/a-norm for Nedre Romerike 2019

• Folkehelseoversikt 2020 • Felles kommunal veinorm 2019

• Overordnet ROS-analyse 2019 • Kulturminnevernplan 2002

• Veilysnorm for kommunene på Romerike 2019

Kursiv: Under utarbeiding Rødt: Politisk vedtatt



Samfunnsdelen er godt innarbeidet i organisasjonen, blir brukt, 

men favner bredt

• Sammenhengen mellom samfunnsdel, 

strategier/temaplaner og økonomiplan er i 

varierende grad innarbeidet hos sektorene.

• Samfunnsdelen er bred og gir dermed lite 

føringer for hva administrasjonen skal 

vektlegge i oppfølgingen

• Samla sett har Gjerdrum et godt 

utgangspunkt for et sammenhengende 

plansystem



Videre utvikling av Gjerdrums planer

• De tre store tjenesteområdene (helse, oppvekst, teknisk) bør trolig ha overordna politisk 

vedtatte strategier/temaplaner som rulleres etter behov

• I flere av sektorene synes det å være behov for overordnede politisk vedtatte strategier 

og ikke tunge temaplaner med tiltak. Dette samsvarer også med politisk organisering i 

Gjerdrum (ikke hovedutvalg)

• Kommunestyret bør årlig, ved behandling av økonomiplanen, ta stilling til behovet for nye 

strategier og temaplaner og hvilke som skal utgå (kommunens planportefølje)

• I oversikten over kommunens planer må det tydelig skilles mellom politisk vedtatte 

strategier og temaplaner og administrative styringsdokumenter (virksomhetsplaner, 

rutiner osv.) 



Planbehovet framover

• Oppvekst

• Andre planbehov som har vært løftet fram

• Samfunnsdelen i neste valgperiode



Oppvekst

• Påbegynt strategi for oppvekst bør vurderes å utvides til en overordna strategi for oppvekst, 
evt. inkludert rus og psykisk helse. 

• Behov for beslutningsgrunnlag om framtidig skolebehov før større investering i ny skole.

• Spørsmål om dette også reiser en diskusjon om skolestruktur 

• Skolestruktur berører en rekke samfunnsområder, og det reiser igjen spørsmål om det er 
behov for medvirkning og prosess

• En tilnærming kan være at det legges fram et drøftingsnotat for kommunestyret som trekker 
opp problemstillingene med alternative løp for videre saksbehandling:

• Utredning

• Skolebruksplan (fysiske anlegg)

• Overordna plan for skole



Andre planbehov som har vært løftet fram

• Strategi for helse, mestring og omsorg. Bearbeidet versjon av dagens plan kan trolig 

videreføres som virksomhetsplan

• Arbeidsgiverstrategi (påbegynt)

• Frivillighetsstrategi

• Kulturmiljø (kulturminner og kulturlandskap)

• Næring

• Øvrig planarbeid bør prioriteres på bakgrunn av satsingsområder i ny samfunnsdel i 

neste periode



Behov for diskusjon om samfunnsdelen i det første året av 

valgperioden
Et godt sammenstilt og spisset 

utfordringsbilde med oppdatert 

folkehelseoversikt bør utarbeides 2022/23. 

Dette vil gi grunnlag for at det nye 

kommunestyret raskt kan vedta ny 

planstrategi og diskutere behov for 

endringer i samfunnsdelen



Forutsetninger

• Samfunnsdelen må gi tydelig retning 

• Må være forankret i og reflektere det nye 

kommunestyrets politikk

• Oppfølgingen av samfunnsdelen er et 

ledelsesansvar

Innhold

• Visjon og lange linjer 

• Satsingsområder for valgperioden

• Hva mener kommunestyret skal ha særlig prioritet i 

valgperioden – ikke hvordan

• Satsingsområdene må ha samfunns- og 

innbyggerperspektiv – ikke sektor

Kobling samfunnsdel-økonomiplan setter krav til samfunnsdelen

• Spørsmål om samfunnsdelen for Gjerdrum bør ha tydeligere satsinger 



Spørsmål til diskusjon

1. Hvilke type planer er det behov for å få til politisk behandling, og

hvilke planer bør prioriteres nå?

2. Erfaringer fra andre kommuner er at det er viktig å få til en tidlig

politisk diskusjon om føringer, veivalg og satsinger i en planprosess, 

f.eks. gjennom politiske verksteder. 

Kan dette være en god modell for Gjerdrum, eller er andre

arbeidsmåter som kan sikre tidlige politisk føringer i et planarbeid?


