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0. Bakgrunn 

Fellesnemda for nye Molde kommune vedtok i møte 22.02.2019, sak 4/19 å utar-
beide samfunnsplan for nye Molde kommune. 
 
Ansvar for planen er lagt til Sektor for teknisk, plan, næring og miljø og er organisert 
som prosjekt med en dedikert stilling for gjennomføring av oppgaven.  
 
Parallelt med arbeidet for kommuneplanens samfunnsdel for Molde kommune skal 
det utarbeides en ny planstrategi som baserer seg på samme kunnskapsgrunnlaget.  
 
Planen følger de overordnete kravene i nasjonale forventninger og plan- og byg-
ningsloven samt alle lover og retningslinjer som er naturlig del av dette planarbeidet.  
 
 
1. Hensikt 

Målsetning for arbeidet er å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel for Molde kom-
mune i samsvar med kravene i norske lov og retningslinjer. 
 
Kommunen er iht. loven forpliktet å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel som 
overordnet styringsdokument for hele kommunen. Med sammenslåing av kommunene 
Nesset, Midsund og Molde er dette det ideelle tidspunktet å sette i gang arbeidet for 
en ny samfunnsplan. 
 
FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for arbeidet. Med bakgrunn i dette velger kom-
munalsjefen å fremme et planprogram uten egendefinerte mål. FNs 17 bærekraftsmål 
ble vedtatt i FN i 2015 og gjelder alle land og skal sikre en global innsats for bærekraftig 
utvikling.  
 

 
Figur 1: FNs bærekraftsmål 
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Norge har forpliktet seg å nå bærekraftsmålene innen 2030. Det betyr at alle nivåer i 
Norge må jobbe samlet for å kunne nå målene. Molde kommune må ta ansvar og bidra 
innenfor sitt ansvarsområde. Ideen «Think global, act local» som oppstå rundt 1915 
og som har blitt mer kjent gjennom 60- og 70-tallet må være en del av arbeidet Molde 
kommune har satt i gang. 
 
De 17 globale bærekraftsmål med sine 169 delmål er velformulerte og kommunalsjefen 
ser derfor ingen grunn at kommunal målsetting skal avvike fra disse overordnete mål-
settinger. Molde kommune ser heller ikke behov for tilpasninger i målformuleringene i 
begynnelsen av planarbeidet, men må i det videre arbeidet med samfunnsplanen ta 
utgangspunkt i lokale utfordringer og prioritere målsetningen ut fra dette.  
 
Hovedoppgaven blir å velge ut og prioritere handlingsområder som samfunnet Molde 
kommune må prioritere for å få et mer bærekraftig samfunn. Her vil det i prosessen 
sikkert være nødvendig å formulere konkrete lokale delmål og strategier. 
 
Ifølge loven (pbl. § 11-3) skal samfunnsplanens handlingsdel gi grunnlag for kommu-
nens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer 
tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer.  
 
Siden plandokumentet skal prioritere bærekraftsmål for det videre arbeidet i kommu-
nen vil det være mål og strategier knyttet til de utvalgte mål som må innarbeides i 
handlingsprogrammet, budsjett og økonomiplan i kommunen. 
 

 
Figur 2: Integrert kommuneplanlegging 
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2. Planprosess 

 

2.1 Organisering av planarbeidet 
 
Prosjektet er organisert i sektor for teknisk, plan, nøring og miljø (TPNM) med kom-
munalsjefen som prosjekteier. Arbeidet er utformet med en arbeidsgruppe med re-
presentanter fra sektor TPNM (2), analyse- og utviklingsavdelingen (2), SmartBy 
Molde prosjektet (1), kommunikasjonssjef og prosjektleder som tilhører TPNM. 
 
Kommunedirektørens toppledergruppe er styringsgruppe og får månedlig oppdate-
ring av status og bidrar med innspill. Enhetsledelsen er involvert i arbeidet gjennom 
sine sektorer.  
 
Det er opprettet en arbeidsgruppe ledet av prosjektlederen for å forberede og gjen-
nomføre deltagelsesprosessen med barn og unge i kommunen. Gruppen består av 
representanter fra analyse- og utviklingsavdelingen (2), sektor for oppvekst, kultur 
og velferd (2), avdeling samfunn og plan (1), leder i ungdomsrådet (1) og prosjekt-
leder. 
 
Andre arbeidsgrupper vil etableres senere i prosessen og deltagelsen tilpasses 
spørsmålsstilling og behov. 
 
 
 

 

Figur 3: Organisering av arbeidet 
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2.2 Fase 1: Kunnskapsgrunnlag, visjon og verdier 

I første fase av arbeidet skal prosjektet samle inn alt kunnskapsgrunnlag som er nød-
vendig for å finne kommunens fremtidige utfordringer og gjøre de nødvendige priorite-
ringer. Kunnskapsgrunnlaget består av data fra flere hovedkilder: 

▪ Statistisk kunnskapsgrunnlag  
▪ Bærekraftsindikatorene 
▪ Utfordringer identifisert av administrasjonen 
▪ Resultater fra medvirkningsprosesser 
▪ Gamle eller eksisterende planer, avtaler, målsettinger 
▪ Nasjonale, regionale, lokale føringer, planer, lover, retningslinjer 

 
I denne fasen skal Molde kommune også arbeide med formulering av en visjon for 
samfunnsutviklingen og et verdigrunnlag for organisasjonen. Det er viktig at visjon og 
verdier er realistiske og knyttet til utfordringene og prioriteringene. Det skal også leg-
ges vekt på at disse kan leves og handles etter både av samfunnet og organisasjonen 
i stedet for å være et kunstnerisk formulert slagord uten fundament. 
Gjennom deltagelse som pilotkommune i U4SSC (United 4 Smart Sustainable Cities) 
vil Molde kommune få en verifisert utredning av bærekraftsindikatorene for kommunen. 
Disse inngår i kunnskapsgrunnlaget.  
 
 
2.2 Fase 2: Prioriteringer 

I denne fasen vil kunnskapsgrunnlaget brukes til å prioritere bærekraftsmål for arbeidet 
i planperioden. Siden det ikke er mulig å gi alle 17 bærekraftsmål samme prioritet vil 
resultatene fra fase 1 hjelpe med å velge prioriteringer.  

 
2.3 Fase 3: Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 

Forslaget fremmes til offentlig ettersyn i august 2020.  

 
2.4 Kobling til kommunens planstrategi 

Kommunen skal utarbeide en planstrategi i løpet av 2020. Planstrategien baserer seg 
på samme kunnskapsgrunnlaget som kommuneplanens samfunnsdel. Det er etablert 
et tett samarbeid mellom samfunnsplanen og planstrategien for å koordinere proses-
sen og for å unngå dobbelt arbeid. Dette skjer bl.a. gjennom deltagelse av represen-
tanter fra begge arbeidsgrupper i alle prosesser. 
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3. Medvirkning 
 

Planen skal gjennomføres med så bred medvirkning som mulig, både internt i organi-
sasjonen og i samfunnet. 
 
Medvirkningen vil skje bl.a. på følgende måter (endringer kan skje underveis i pro-
sessen hvis det anses som hensiktsmessig): 
 
Kunnskapsgrunnlaget/Utfordringsdokument: 

• Involvering av alle ledd i organisasjonen med konkrete spørsmål til utfordrings-
bildet i samfunnet med et tverrfaglig perspektiv også utenfor organisasjonen 

• Folkemøter i de tre gamle kommunesentra rundt visjon, identitet og priorite-
ringer (ble gjennomført i november 2019) 

• Organisasjonsintern prosess vedr. verdier og identitet 
 
Bærekraftsmål og prioritering: 

• Folkemøter i de tre gamle kommunesentre knyttet til tema bærekraft, bære-
kraftsmål og prioriteringer. 

• Medvirkning barn og unge i kommunen gjennom skolene. Det er satt ned en 
arbeidsgruppe for å utarbeide et opplegg som skal finne de riktige spørsmål 
og metoder, slik at resultatene gir planen relevante innspill. 

• Medvirkning i organisasjonen rundt bærekraftsmål og prioriteringer. 
• Workshop i de tre politiske hovedutvalg. Tema som skal behandles var ikke 

bestemt til tidspunktet planprogrammet legges fram til behandling. 
• Arbeidsgruppe – Formulering av verdigrunnlag for organisasjonen (Intern pro-

sess) 
• Arbeidsgruppe – Visjon for kommunen (sammensetting av gruppen ikke klar, 

barn- og unge skal være representert) 
• Arbeidsgruppe – Prioritering av bærekraftsmål (sammensetting av gruppen 

ikke klar, barn- og unge skal være representert) 
• Arbeidsgrupper knyttet til konkrete spørsmål. Sammensetning etter behov. 
• Det vurderes digitale metoder for medvirkning fortløpende 
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4. Fremdrift 
 
28.01.2020 Planprogram til politisk behandling med vedtak om offentlig ettersyn 

29.02.2020 Kunnskapsgrunnlag og utfordringsdokument utarbeidet 

18.03.2020 Bærekraftsmål og prioriteringer – medvirkning avsluttet 

14.05.2020 Visjon og verdier formulert, bærekraftsmål prioritert 
  Politisk vedtak om visjon, verdier og prioriteringer 

26.05.2020 Endelig vedtak av planprogram 

19.06.2020 Alle arbeidsgrupper avsluttet 

31.07.2020 Plandokument ferdigstilt 

18.08.2020 Politisk vedtak om offentlig ettersyn 

12/2020 Endelig vedtak av planen i kommunestyret 

 

5. Utredningsbehov 
 
▪ Fremstilling av demografisk profil, både på alder, bosted og andre relevante 

faktorer. 
▪ Kunnskapsgrunnlaget som klargjør kommunens og samfunnets utforderinger. 
▪ Utrede og verifisere bærekraftsindikatorene knyttet til FNs 17 bærekraftsmål. 

 
 


