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PS 1/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste



 

 Arkivreferanse: 2019/101-2 
 Arkivkode: 141 
 Saksbehandler: Linn Øysæd Gyland 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 16.01.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Planutvalget 23.01.2020 2/2020 

 

Prosjektplan for arbeidet med ny kommuneplan 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
Arbeidet med Kommuneplanen gjennomføres i henhold til «Prosjektplan for arbeidet med ny 
kommuneplan» 

 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Arbeidet med ny kommuneplan organiseres som et eget prosjekt. Det består av to hoveddeler; 
Samfunnsdelen og arealdelen. Disse to prosessene er tett knyttet sammen, men det kreves ofte en del 
flere prosesser knyttet til arealdelen.    
 

SAKSFRAMLEGG
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Organisering: 

 

Styringsgruppe: Planutvalget  

Prosjektgruppe: Kommunalsjefer og rådmann + Ann Karin Fuglestad 

Prosjektleder: Linn Gyland 

Tverrsektorielle arbeidsgrupper:  
 Livskvalitet og levekår 
 Innovasjon og samskaping 
 Klima, miljø og Beredskap 
 Kommuneplanens arealdel 

Arbeidsgruppe Visjon nedsettes som en blandet administrativ og politisk gruppe. Dette behandles i egen 
sak i planutvalget.  

 

Medvirkning og aktiviteter  

Prosessen for arbeidet med kommuneplanen er lagt opp som en kombinert politisk og administrativ 
prosess, samt involvering og medvirkning. Som figuren under illustrerer er politiske verksted sentrale i 
prosessen. Dette er viktig for å sikre kommuneplan som politisk styringsverktøy. Prosessen starter med 
politisk verksted. Resultatet fra dette danner grunnlag for de medvirkningsprosesser og det 
administrative arbeidet som er skissert. Resultatet fra medvirkningen og administrasjonen blir så 
presentert for politikerne og arbeidet videre med i politisk verksted i. 

 

  
 

Politisk verksted 1

• Felles 
administrativt/politisk

• Output: Felles forståelse 
av utfordringer og 
retning

Samskaping

• Samskaping/ 
Medvirknignsprosesser

• arbeidsgrupper
• Output: Innspill til 

politisk verksted 2

Politisk verksted 2

• Utforme politikk (Mål 
og strategier) på 
bakgrunn av 
arbeidsgruppenes / 
medvirknings innspill
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Overordnet fremdriftsplan: 
 

  2020 

Måned> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Styringsgruppe x   x  x       

Prosjektgruppe x x x x x x       

Arbeidsgrupper 
  

x x x 
 

            

Politiske verksted      x   
 

 x             

Ungdoms- og eldre medvirkning   
 

x x   x               

Gjestebud      x x  x               

Forslag til kommuneplanens 
samfunnsdel vedtas 

          
 

     x       

Høring og offentlig ettersyn av 
samfunnsdel 

            
  

   x  x   

Samfunnsdel vedtas av 
kommunestyret 

                
 

     x 

 
 
 
 
Vurdering: 
 
For å sikre at kommuneplanen blir et godt politisk styringsverktøy er det lagt opp til en trinnvis 
prosess, der politikere er sentrale i å peke på utfordringer og ønsket retning, samt mål og strategier. For å 
sikre tverrsektorielle løsninger er det foreslått arbeidsgrupper basert på de tverrsektorielle 
satsingsområdene utarbeidet fra blant annet FNs bærekraftsmål beskrevet i planprogrammet; 
«livskvalitet og levekår», «Innovasjon og samskaping» og «Klima, miljø og beredskap». I tillegg må 
arbeidsgiverpolitikken inkluderes i samfunnsdelen. 
Det nedsettes egen arbeidsgruppe for kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel skal være et 
resultat av kommuneplanens samfunnsdel. Det er viktig å synliggjøre en arealstrategi i samfunnsdelen.   
Det nedsettes en kombinert politisk og administrativ arbeidsgruppe også for visjonsarbeidet. Denne 
arbeidsgruppen har oppgaver som det er hensiktsmessig med bred politisk og administrativ forankring.  
Arbeidsgruppen har ansvar for å sikre bred involvering og medvirkning. 
 
Det har vært et tydelig politisk signal at medvirkning fra ungdom og eldre skal sikres på en særs god måte. 
Dette har lagt føringer for hvordan medvirkningsprosessene er lagt opp. I tillegg til å gjøre den generelle 
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medvirkningen lett tilgjengelig via digitale muligheter, gjennomføres gjestebud. Dette blir i flere veiledere 
foreslått som en mer treffsikker måte å få reell medvirkning på enn tradisjonelle åpne folkemøter. 
 
Overordnet fremdriftsplan ivaretar koblingen mellom samfunnsdel og økonomiplan samtidig som det 
muliggjør effektive medvirkningsprosesser. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

1 Vedlegg - Prosjektplan for arbeidet med ny kommuneplan 
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  LYNGDAL KOMMUNE 1

PROSJEKTPLAN FOR ARBEIDET 
MED NY KOMMUNEPLAN 
 

 

1. 0 Organisering 
 

Arbeidet med ny kommuneplan organiseres som et eget prosjekt. Det består av to hoveddeler; Samfunnsdelen   
og arealdelen. Disse to prosessene er tett knyttet sammen, men det kreves ofte en del flere prosesser knyttet til 
arealdelen.    

1.1 Styringsgruppe: Planutvalget  
Mandat: 

- Gi styringssignaler og følge opp fremdrift i prosjektet. 
- Fatte vedtak underveis i prosjektet 

1.2 Prosjektgruppe: Kommunalsjefer og rådmann + Ann Karin Fuglestad 
Mandat:  

- Fordele oppgaver og ansvar 
- Følge opp arbeidsgrupper 
- Sørge for at tidsplan overholdes  
- Sikre kvalitet i prosjektet og et godt sluttresultat 

 

1.3 Prosjektleder: Linn Gyland 
Mandat:   

- Koordinere prosessen  
- Koordinere arbeidsgruppenes arbeid 
- Saksforberedelse til planutvalg 
- Ansvar for ferdigstillelse av kommuneplan og  

 

1.4 Tverrsektorielle arbeidsgrupper basert på satsingsområder beskrevet i planprogram 
Mandat: 

- Ansvar for prosess innen definerte område. Trekke inn andre ressurspersoner /etablere undergrupper 
ved behov. 

- Foreslå strategier og operasjonalisere samfunnsmålene til konkrete målsettinger (Hvordan gjør vi 
det?) 

- Presentere forslag / forberede til politisk verksted nr. 2. 
- Tiltak kommer i administrative planer.  

 

8



2 LYNGDAL KOMMUNE

Praktisk:  

Leder: Ansvar for innkalling og referat 

Antall i gruppene: Virksomhetsledere og avdelingsledere er sentrale i arbeidsgruppene. Andre 
nøkkelpersoner/tillitsvalgte/andre grupper kan være aktuelle.  

Jobber i perioden mellom de politiske verksted: fra 2/3.mars til 10. mai 

1.4.1Satsingsområde-Livskvalitet og levekår:  

Leder: Linn Gyland 

Henriette Pettersen, Marianne A. Salvesen, Linda Skagestad, Irlin F. Frigstad, Terje Litland                        

1.4.2 Satsingsområde-Innovasjon og samskaping:  

Leder: Ronny Bjørnevåg 

Anne Grete Løland, Jan Seland, Ann Karin Fuglestad, Anne S Kvinen  

1.4.3 Satsingsområde-Klima, miljø og Beredskap:  

Leder: Birger Abrahamsen 

Jane Arnesen, Hildegunn Vik Risnes, Zvezdana Malbasa (Kristine Valborgland) 

1.4.4 Organisasjon:  

Hvordan knytter vi arbeidsgiverpolitikken inn i samfunnsdelen? 

Leder: Isabella Sikel 

1.5 Arbeidsgruppe Kommuneplanens arealdel 
Leder: Kristine Valborgland   

Torhild Eikeland, Terje Ågedal, Jon Lende 

1.6 Arbeidsgruppe Visjon 
Rapporterer direkte til styringsgruppa 

 Ronny Bjørnevåg og Ann Karin Fuglestad+ politikere  

Politikere velges av Planutvalg 

2.0 Medvirkning, aktiviteter og ansvar 
Prosessen for arbeidet med kommuneplanen er lagt opp som en kombinert politisk og administrativ prosess, 
samt involvering og medvirkning. Som figuren under illustrerer er politiske verksted sentrale i prosessen. Dette 
er viktig for å sikre kommuneplan som politisk styringsverktøy. Prosessen starter med politisk verksted. 
Resultatet fra dette danner grunnlag for de medvirkningsprosesser og det administrative arbeidet som er 
skissert. Resultatet fra medvirkningen og administrasjonen blir så presentert for politikerne og arbeidet videre 
med i politisk verksted.  
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  LYNGDAL KOMMUNE 3

 

2.1 Politiske verksted: 

• Målet med politisk verksted er å sikre eierskap til utfordringene, prosessene, mål og strategier 
som inngår i kommuneplanens samfunnsdel. 

• Viktig for å sikre kommuneplan som politisk styringsverktøy 

• Verksted 1; (2 eller3. mars): Blandet verksted administrasjon og politikere. Mål: Etablere 
felles forståelse om utfordringene og retning.  

• Politisk verksted 2: Sammenfaller med strategikonferanse Juni: Mål: Utforme politikk (Mål og 
strategier) på bakgrunn av arbeidsgruppenes / medvirknings innspill 

2.2 Ungdomsmedvirkning:  

• Ansvar: Linn Gyland og Ann Karin Fuglestad 

• Ønsket ekstra fokus fra politikerne 

• Fra Levekårssatsingen har Lyngdal og Lister fått 600 000 til videre analyse av ungdata og 
påfølgende dialog med ungdom. Det er avklart med virksomhetsleder ungdomsskole at det 
legges til rette for aktiviteter i skolehverdagen knyttet til medvirkning fra ungdom. 

• Ungdomsrådet sentralt i planlegging, men det er viktig å nå bredere via elevråd og 
skoleklassene.  

• Digitale prosesser 

• Output: Økt kunnskap + Konkrete innspill til politisk verksted 

2.3 Gjestebud:  

 Ansvar: Avdeling for innovasjon og samskaping 
 Bygge på erfaringer fra andre kommuner 

• Forhåndsdefinere hvilke områder det er ønskelig med innspill 

• Særdeles viktig å sikre at vi når de mest sårbare og de som ikke er mobile. 

• Output: Konkrete innspill til politisk verksted 

 

Politisk verksted 1

• Felles 
administrativt/politisk

• Output: Felles forståelse 
av utfordringer og 
retning

Samskaping

• Samskaping/ 
Medvirknignsprosesser

• arbeidsgrupper
• Output: Innspill til 

politisk verksted 2

Politisk verksted 2

• Utforme politikk (Mål 
og strategier) på 
bakgrunn av 
arbeidsgruppenes / 
medvirknings innspill
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4 LYNGDAL KOMMUNE

2.4 Eldre medvirkning:  

 Ansvar: Avdeling for innovasjon og samskaping 
 Ønsket ekstra fokus fra politikerne 

• Særdeles viktig å sikre at vi når de mest sårbare og de som ikke er mobile. 

• Knyttes til reformen «leve hele livet» 

• Output: Konkrete innspill til politisk verksted 

2.5 Generell medvirkning:  

Ansvar: Prosjektleder.  

Høring og offentlig ettersyn samt kontinuerlig tilbakemelding via kommunenes nettside. Her foreligger et 
enkelt tilbakemeldingsskjema hvor vi også kan stille enkle spørsmål.  

 

3.0 Fremdrift 
 

  2020 

Måned> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Styringsgruppe x   x  x       

Prosjektgruppe x x x x x x       

Arbeidsgrupper 
  

x x x 
 

            

Politiske verksted      x   
 

 x             

Ungdoms- og eldre medvirkning   
 

x x   x               

Gjestebud      x x  x               

Forslag til kommuneplanens 
samfunnsdel vedtas 

          
 

     x       

Høring og offentlig ettersyn av 
samfunnsdel 

            
  

   x  x   

Samfunnsdel vedtas av 
kommunestyret 

                
 

     x 
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 Arkivreferanse: 2020/379-1 
 Arkivkode: 034 
 Saksbehandler: Linn Øysæd Gyland 
 Adm.enhet: Plan og næring 
 Dato: 16.01.2020 
 
 

 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Planutvalget 23.01.2020 3/2020 

 

Nedsettelse av arbeidsgruppe for "Visjon ny kommune" 

 
Kommunedirektørens anbefaling: 
 
1.Det nedsettes en arbeidsgruppe med følgende mandat: 
 
Utarbeide forslag til Visjon for ny kommune innen 15.5.2020 
 

2.Som politiske representanter til arbeidsgruppe «Visjon for ny kommune» velges: 
- 
- 
- 
 

3.Som administrative ansatte til arbeidsgruppe «Visjon for ny kommune» velges: 
 

- Ronny Bjørnevåg, kommunalsjef Samskaping og innovasjon 
- Ann Karin Fuglestad, rådgiver Samskaping og innovasjon 
 
 
Planutvalget fungerer som styringsgruppe for prosjektet.  

 
 
 
Bakgrunn for saken: 

SAKSFRAMLEGG
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Fellesnemda har vedtatt at arbeidet med ny visjon igangsettes med kommuneplanarbeidet for ny 
kommune.   
 
Vi vil – vi våger er i fellesnemda vedtatt som slagord for nye Lyngdal kommune. Verdiordene fra Nye 
Lyngdal prosjektet fornye, forbedre, forenkle og forene skal også videreføres.  
 
En god visjon skal peke ut en retning for fremtiden. Den skal identifisere et felles mål å strekke seg mot, 
og samtidig bidra til å bygge stolthet og identitet. Den skal si noe om hvem vi er og hvem vi ønsker å 
være, og den skal ligge til grunn for viktige beslutninger som blir tatt. 
 
Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal forberede og gjennomføre prosessen knyttet til ny visjon for 
kommunen. Arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med kommuneplanarbeidet. 
 
Arbeidsgruppens mandat: 
 
-Utarbeide forslag til Visjon for ny kommune innen 15.5.20 
 
Videre forventes det at arbeidsgruppen legger særlig til rette for medvirkning.  
 
Planutvalget fungerer som styringsgruppe for prosjektet, og arbeidsgruppen rapporterer direkte til 
styringsgruppen. 
 
Som administrative ansatte til arbeidsgruppe «Visjon for ny kommune» foreslås: 

 
- Ronny Bjørnevåg, kommunalsjef samskaping og innovasjon 
- Ann Karin Fuglestad, rådgiver Samskaping og innovasjon 
 
Det er opp til kommunestyret å foreslå politiske representanter 
Arbeidsgruppen konstituerer seg og velger selv leder. 
 
 
Vurdering: 
 
Denne arbeidsgruppen har oppgaver der det er hensiktsmessig med bred politisk og administrativ 
forankring.  Det foreslås at arbeidsgruppen består av 3 politikere og 2 administrativt ansatte. 
Arbeidsgruppen har ansvar for å sikre bred involvering og medvirkning. 
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