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Hva er Pbl (2008)? Sektorovergripende prosesslov

• En felles arena for sektorer og interesser: 
• Hvor kartlegging og avveining mellom hensyn skal skje
• Skal sikre samordning og helhetsvurderinger
• Balansere lokaldemokratiet – nasjonalt demokrati – og 

private interesser (fellesskapsinteresser, byrdefordeling, 
effektivitet)

• Strategisk politisk styring: 
• Planlegging som redskap for folkevalgte forsamlinger 

(medvirkning)
• Utvikling skal skje gjennom plan – ikke sporadiske 

enkeltavgjørelser
• Forene samfunnsplanlegging og arealplanlegging + økonomi

• Hva skal man styre mot? Bærekraftig utvikling



Mer ambisiøse politiske mål for den bærekraftige utviklingen: 
Klimavennlige (kompakte) byer og tettsteder

Regional plan
for areal og 
transport i Oslo
og Akershus

Byvekstavtaler

Fornebubanen
som spleiselag

Sykkelsatsing

Kollektivsatsing

Klimalov 1.1.2018



Mer ambisiøse politiske mål for den bærekraftige utviklingen: 
Menneskevennlige byer og tettsteder

Sosialt bærekraftige byer og lokalsamfunn 
(pbl 2008)

Folkehelsefremmende (folkehelseloven 2011):
- Hverdagsaktiviserende omgivelser,

både fysisk og sosialt
- Utjevne forskjeller i helse



Kommunal 
planlegging
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Koblingen mellom pbl (2008) og folkehelseloven

FOLKEHELSELOVEN § 1-1
• «Formålet med denne loven er å 

bidra til en samfunnsutvikling som 
fremmer folkehelse, herunder 
utjevner sosiale helseforskjeller.
• Loven skal sikre at kommuner, 

fylkeskommuner og statlige 
helsemyndigheter setter i verk 
tiltak og samordner sin virksomhet 
i folkehelsearbeidet på en 
forsvarlig måte. Loven skal legge til 
rette for et langsiktig og 
systematisk folkehelsearbeid»

Pbl § 1.1 
• «Loven skal fremme bærekraftig 

utvikling til beste for den enkelte, 
samfunnet og framtidige 
generasjoner.
• Planlegging etter loven skal bidra til 

å samordne statlige, regionale og 
kommunale oppgaver og gi grunnlag 
for vedtak om bruk og vern av 
ressurser.
• § 3-1,f. «fremme befolkningens helse 

og motvirke sosiale helseforskjeller, 
samt bidra til å forebygge 
kriminalitet»

f)



Tre dimensjoner ved sosial bærekraft

BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR

Individuelle, 
grunnleggende 
behov

Prinsipper 
interaksjon 
individ-samfunn

Lokalsamfunnets 
karakter

Omfang av sosial kapital, 
sosial tilhørighet, 
samhørighet

Hvordan grunnleggende
behov og muligheten 
til å oppleve livskvalitet 
og trivsel er fordelt i 
befolkningen eller i et 
lokalsamfunn

Materielle behov, 
immaterielle behov 
og psykososiale behov 
(livskvalitet)





Det systematiske 
folkehelsearbeidet –
skal ta i bruk planlegging!

• Kunnskapsoversikt, 
positive og negative 
påvirkningsfaktorer

• Prioriteringer og 
beslutninger i 
planstrategi og løpende 
planlegging



Funn fra evalueringen
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1. Ivaretas folkehelsehensynet?

Kommunale plansjefers vurdering av planleggingens ivaretakelse av § 3-1 i 
PBL:

• Generelle folkehelsehensyn er blant de hensynene som ivaretas i størst 
grad:

Ø«gode oppvekst- og levekår»

Ø «gode bomiljøer» 

Ø«fremme folkehelse» 

BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR



• MEN å «motvirke sosiale helseforskjeller» har i liten grad slått 
igjennom som hensyn i planleggingen

• Skåren i surveyen for «svært stor grad/stor grad» er kun 15 prosent

BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR

1. Ivaretas folkehelsehensynet?



Andel kommuner som oppgir at prioriteringer i oversikten har blitt fulgt opp. 2014 og 2017. 
Prosent. N=2014:109 og 2017:203. Fra Helgesen et al 2017:67

BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR



2. URBS og CIVITAS må i større grad forenes

URBS = den fysiske byen CIVITAS = bysamfunnet



2. URBS og CIVITAS må i større grad forenes

• Loven er tuftet på en tung arv fra 
arealplanleggingen, som fremdeles dominerer

• Samfunnsplanleggingen er blitt styrket – både i 
loven og i praksis
• Skjedd lovutvikling for mange samfunnshensyn, 

som naturmangfold, folkehelse, klima. 
• Mange av disse samfunnshensynene ble nedfelt i 

pbl (2008), og integreres i kommunenes planlegging

• Likevel trenger planinstrumentene tilpasses for 
å sikre enda bedre koblinger mellom 
arealplanlegging og samfunnsplanlegging

Sentrums-
formål

arealformålene i 
arealdelen bør 

kunne kombineres

Innføre 
planbestemmelser 

som tillater 
prosesskrav 

(deltakelse i senere 
faser av prosjektet)



Byfellesskapet

Bydelsfellesskapet

Fellesskapet i 
nabolaget

Fellesskapet 
i bygården

Internasjonal forskning understreker betydningen 
av fellesskap for sosial bærekraftige samfunn



BYEN : Attraktivitetstilbud, servicestilbud, styrke 
mangfold, sammenheng i by, koble områder 
(mobilitet)

BYDELEN: Attraktivitetstilbud, styrke mangfold, 
offentlige rom som møteplasser, (service)tilbud som 
møteplasser, bibliotek som bystuer, 

NABOLAGET

• Nærmøteplasser åpne for alle

• Grøntområder

• Aktiviteter – hvordan stimulere? (lekeplass, 
fotball, grilling, henge rundt sammen)

BYGÅRDEN/BOLIGKOMPLEKSET

• Lukkede areal (gir frihet til barn)

• Felles arenaer ute – kobling privat og semiprivat
(sitteplasser, fellesgrill)

• Kollektive løsninger inne – bygge tillit, gjensidig 
nytte

• Variasjon i boligtyper – hvem skal inngå i 
fellesskapet? (Barnefamilier, eldre, yngre, 

Byfellesskapet

Bydelsfellesskapet

Fellesskapet i 
nabolaget

Fellesskapet i 
bygården

Ulike fellesskap trenger for eksempel ulike offentlige rom 
(urbs+civitas)



BYEN : Attraktivitetstilbud, servicestilbud, styrke 
mangfold, sammenheng i by, koble områder 
(mobilitet)

BYDELEN: Attraktivitetstilbud, styrke mangfold, 
offentlige rom som møteplasser, (service)tilbud som 
møteplasser, bibliotek som bystuer, 

NABOLAGET

• Nærmøteplasser åpne for alle

• Grøntområder

• Aktiviteter – hvordan stimulere? (lekeplass, 
fotball, grilling, henge rundt sammen)

BYGÅRDEN/BOLIGKOMPLEKSET

• Lukkede areal (gir frihet til barn)

• Felles arenaer ute – kobling privat og semiprivat
(sitteplasser, fellesgrill)

• Kollektive løsninger inne – bygge tillit, gjensidig 
nytte

• Variasjon i boligtyper – hvem skal inngå i 
fellesskapet? (Barnefamilier, eldre, yngre, 

Byfellesskapet

Bydelsfellesskapet

Fellesskapet i 
nabolaget

Fellesskapet i 
bygården

Bibliotek 
– som 

bystuer

Ulike fellesskap trenger for eksempel ulike offentlige rom 
(urbs+civitas)



Folkehelse fordrer at samfunnsplanlegging og arealplanlegging 
er godt koblet sammen



3. Pbl (2008) reflekterer en strategisk vending: 
planer må i større grad brukes som lokaldemokratiets redskap

• Strategisk politisk styring er styrket i 
kommuners og fylkeskommuner 
planlegging

• Men politikerne er ikke nødvendigvis 
dypt involvert i utformingen

• I mange kommuner trenger folkevalgte 
organs evne til å ta strategiske grep i 
planleggingen styrkes

• Skal planer være en «politisk muskel» 
så må de rulleres etter valg
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3.1 Behov for sterkere incentiver til å oppdatere og modernisere 
kommuneplanen



3.2 Kommuneplanenes samfunnsdelen 
- bør styrkes som strategisk styringsinstrument i kommunene



3.2 Kommuneplanenes samfunnsdelen 
- bør styrkes som strategisk styringsinstrument i kommunene

• Som en overordnet paraply over plan-, strategivirksomhet og 
økonomiplanen i kommunen 
• Gjennom å bli et kort, enkelt og godt forankret planinstrument 
• Må kommunisere ut til befolkingen



3.3 Samfunnsdelen bør også inneholde en tydelig bro til arealdelen: 
krav om arealstrategi



3.4 Mer helhetlig plan- og økonomistyringssystem med ny 
kommunelov?

Kommuneloven 2018Plan- og bygningsloven 2018

28.11.2018 27

Kommuneplanlegging (pbl) og økonomisk planlegging 
(kom lov) er ofte to verdener i kommunen
• Plan og budsjett 
• Blir støtet mellom de to verdenene mindre kraftig etter 

den nye kommuneloven: Nå som økonomiplanen kan 
inngå/utgjøre kommuneplanens handlingsdel?

• Mer helhetlig plan- og økonomistyringssystem nå?



3.5 Å bruke planer til strategisk politisk styring 
– krever en mer aktiv medvirkningspraksis

• Strategisk politisk styring gir tydelige prioriteringer
• Må bygge på lokalkunnskap (hvilken retning skal 

samfunnsutviklingen gå, gitt potensialet vårt)
• Må i større grad forankres i befolkningen

à Altså blir MEDVIRKNING enda viktigere!
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Planansvarlige i alle kommuner, 202 svar, 2018



4. Behov for krav om mer systematisk bruk av medvirkning

• Som kunnskapsgrunnlag – fange taus kunnskap for å styrke sosial bærekraft
• For å forklare og forankre den valgte retningen for samfunnsutviklingen
• For å mobilisere kunnskapsbærere og ressurser i næringsliv, kulturliv og 

sivilsamfunn

• Bør være krav om: 
• Medvirkningsstrategi: kanalisere lokalkunnskap, preferanser og behov 
• Dialogarenaer i planprosessene (ikke kun annonsering av oppstart, høring, 

offentlig ettersyn)
• Barnekonsekvensanalyser (med barnetråkk)



Barnekonsekvensanalyser
• Kunnskap om konsekvensene av 

kommunens samlede innsats for barn –
både av tjenestetilbud og arealpolitikken –
må ligge til grunn for ny samfunns- og 
arealplanlegging. 

• Barnekonsekvensanalyser skal belyse 
konsekvenser av kommunens politikk for 
barn og unge 

• Hva har det å si at biblioteket får redusert 
åpningstid på ettermiddagen – dersom den 
fungerer som «bystue» eller «tettstedsstue» 
for barn og unge fra sårbare familier?

• Hva vil en områderegulering ha for effekt for 
nærnaturen til barnehagen, og deres evne 
til å ta barn med på hverdagsturer?



Det ordinære 
boligmarked

Boliger for 
vanskeligstilte

Innbyggere 
med «vanlige 

inntekter»

(Plathe/Asplan viak 2018)

5. Behov for flere instrumenter for å sikre sosial bærekraftig utvikling

Individers tilgang til boligmarkedet



NORGE AVVIKER FRA VÅRE NABOLAND: 

• I Danmark kan kommunene fastsette andelen «allmennyttige» boliger

• I UK har kommunene i 25 år hatt rett til å kreve at utbygger bidrar ved at opp til 30 % av 
boligene tilbys under markedspris

• I Stockholm, Göteborg og Malmø bygges mellom 60 og 80 % av alle nye boliger på tomt 
solgt fra kommunen

• Tyskland gir kommunene rett til å kreve 30 % rimelig boliger.

5. Behov for flere instrumenter for å sikre sosial bærekraftig utvikling



5. Behov for flere instrumenter for å sikre sosial bærekraftig utvikling

• Pbl (2008) begrenser kommunens autoritet i forhold til å sikre sosial 
boligbygging, inkludering, varierte boligområder

• Behov for bedre virkemidler for å ta sterkere boligpolitiske grep
• Disposisjonsform
• Endre bestemmelser om utbyggingsavtaler slik at kommunene kan kreve 

boligpolitiske bidrag
• Men også jobbe mer aktivt innenfor dagens lovverk: 

Bruke eiendomsbesitterrollen til dette formål



6. Kompetanse og kapasitet – forutsetninger

«det skorter på kapasitet til å gjøre en 
jobb. Jeg tror i alle fall administrasjonen 
ser at planer er et godt styringsverktøy, 
men det har jo vært sagt mange ganger i 
møte med oss; «vi har ikke kapasitet til 
det» (fylkesmannsembete)

«fra det å ha planene på plass og det 
ser fint ut, til at det blir et politisk 
styringssystem der er det, det er to 
forskjellige ting» (fylkesmannsembete)



Fylkeskommunen (region)
Samferdsel, videregående, planlegging, regional utvikling etc.

KMD 

Direktorater

Regional stat (FM)

Helse

Direktorater

Regional stat (FM)

Landbruk

Direktorater

Regional stat 
(Mattilsynet, FM)

Næring

Direktorater

Regional stat 
(Innovasjon Norge, 

SIVA)

Kommuner

Sam-
ferdsel

Direktorat, sf

Vegvesenets regioner

Regionalt folkevalgt nivå som bindeledd og 
samordner gjennom sin politikkutforming

- understøtter kommunene

6. Kompetanse og kapasitet –
kan styrking av den regionale samfunnsutviklerrollen hjelpe?



Regionale planer bør styrkes som instrumentet for å sikre samordning på tvers av kommunegrenser 
for å få til bærekraftig bo- areal og transportutvikling, som sees i sammenheng med folkehelse, 
utdanning, kompetanseutvikling, næringsutvikling og innovasjon



Takk for oppmerksomheten!

groha@oslomet.no

mailto:groha@oslomet.no

