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1. Bakgrunn og problemstilling 
 
Fylkesmannen i Buskerud deltar i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) 
prosjekt om «Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer.« 
Første fase av forsøket startet opp i seks fylker i 2013, og videreføres i seks nye fylker med 
samme formål og rammer. FMBU deltar i andre fase av forsøket med oppstart i april 2015 og  
ut 2016. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets forventninger til forsøket: 
målsettingen om forenkling og effektive planprosesser skal oppfylles gjennom færre 
innsigelser, 

 Utvidet rolle for FM som koordinator for statlige innsigelser.   

 FM har avskjæringsmulighet for innsigelser  

 FM har en samordnende funksjon for statlige oppgaver/interesser. 

 Planforum bør brukes tidlig i planprosessene som møteplass med 

kommunene.  

Formålet med forsøket er å få til en mer effektiv og målrettet behandling av arealplaner  
og et bedre samarbeid mellom kommunene og de statlige fagetater. Det er også et mål at 
forsøket vil bidra til å styrke kvaliteten på og gjennomførbarheten av de kommunale 
arealplanene. Regionalt Planforum skal inngå som en viktig del av forsøksordningen. 
Fylkesmannen har valgt å begrense forsøket til å omfatte kommuneplaner og 
kommunedelplaner.  
 
Forsøket innebærer at Fylkesmannen får et samordningsansvar for innsigelser fremmet av 
andre statlige etater. Fylkesmannen skal motta innsigelsene, foreta en samlet vurdering og 
kan gjennom utvidet kompetanse avskjære innsigelser. Forsøket innebærer ikke forlenget 
høringsfrist. Det er forutsatt at forsøket skjer innenfor felles overordnede rammer, men at 
den praktiske gjennomføringen tilpasses forholdene i fylket. Den formelle oppstart av 
forsøket er satt til den 1. april.  
 
I brev datert den 21.4.2015 sendes det informasjon til kommunene og de statlige etatene 
som deltar i prosjektet om de rutiner som Fylkesmannen i samarbeid med fylkeskommunen 
foreslår for gjennomføring av forsøksordningen. Fylkeskommunen inngår kun i prosjektet 
som koordinator og sekretariat for det regionale planforum. 
 
Prosjektets gjennomføringsfase kalles «forsøket».  Forsøket skal i seg selv vise resultater. 
Oppdraget fra departementet er gitt og den fasen FMBU går inn i er «gjennomføringsfasen» 
i hovedprosjektet.  
 
Det prosjektdirektiv som FM lager for Forsøket er å betrakte som et selvstendig arbeids- og 
prosjektdokument med bakgrunn i oppdraget og med de aktiviteter det kreves for å oppfylle 
de angitte hypoteser/mål for Forsøket.  
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2. Målsetting for «Forsøket» - gjennomføringstiden er frem til 31.12.2016. 

 
Prosjektmål – KMD instruks /mandat 
(målsettingen om forenkling og effektive planprosesser skal oppfylles gjennom færre 
innsigelser) 

 Utvidet rolle for FM som koordinator for statlige innsigelser.   

 FM har avskjæringsmulighet for innsigelser.  

 FM har en samordnende funksjon for statlige oppgaver/interesser. 

 Planforum bør brukes tidlig i planprosessene som møteplass med 

kommunene.  

Ønskede resultater for Forsøket / Resultatmål (leveransemål/kvalitetsmål)  

 Utarbeide/utprøve nye rutiner for samarbeid og samordning av kommuneplaner og 
kommunedelplaner for å utvikle raskere prosesser og redusere konflikter.  

 Fylkesmannen skal involveres tidlig i planprosessen og legge til rette for god dialog.  

 De regionale myndigheter og kommunene må inngå forpliktende samarbeid om 
planprosessen for å sikre tidlig dialog. 

 Fylkesmannens rolle i samordning av statlige innsigelser skal utprøves i de igangsatte 
kommuneplaner frem til 2017.   
 

Resultatmål skal uttrykke de konkrete resultatene Forsøket skal levere innen 31.12.2016.  
Resultatmål skal beskrive egenskapene ved Forsøkets resultat. 
Oppnåelse av definerte områder som ønskes forandret og med riktige egenskaper. 
Resultatmål skal være beskrevet i mandatet  

 
Hensikt med Forsøket / Effektmål  

 Tidlig involvering av aktører med innsigelsesmyndighet skal skape en forutsigbar 
planprosess som reduserer antallet innsigelser innen 2017 sammenlignet med 
dagens situasjon. 

 Mer effektiv og målrettet behandling av plansaker skal gi redusert saksbehandlingstid 
i forhold til dagens situasjon.  

 Bedre og forpliktende samarbeid mellom kommunene og de regionale myndigheter 
skal sikre at alle planer drøftes i det regionale Planforum.  

 Gjennom samordning i hele planprosessen skal kvaliteten og gjennomførbarheten av 
de kommunale arealplanene styrkes (her: kommuneplaner og kommunedelplaner) 

 
Effektmål skal uttrykke hensikten med prosjektet og effekten for «brukerne» ved at resultatene oppnås. 
Effektmål er ønskede forbedringer om f.eks. ressursbruk, tjenester/service, styring/kommunikasjon. 
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Effektmål av prosess  

 Skal skape bevissthet om et felles ansvar i planprosesser for å ivareta de lokale, 
regionale og nasjonale interessene.  

 Læreprosess for tydelige og forutsigbare samarbeidsprosesser - gjennom god 
tilrettelegging og forpliktende rutiner for de involverte partene.  

 
Gevinst gjennom prosess (måten forsøket gjennomføres på) effektmål : effekten forsøket skal ha for de som er 
involverte.  

 
Målformulering: målene er gjort konkrete gjennom at de er SMART-sikret i det omfang det er mulig- 

 Spesifikke (formulert konkret, presis og detaljert) 

 Målbare (det kan dokumenteres at målet er nådd. Det skal være «synlige» beviser på at prosjekter er 
lykkes i form av konkrete forandringer) Måleindikatorer? 

 Aksepterte (målene er aksepterte av interessentene og attraktive for de involverte å oppnå) 

 Realistiske (målene kan nås innen den gitte tiden og med de gitte ressurser) 

 Tidsbegrenset (det fremgår når målet skal være nådd) 

 
 

3. Problemformulering 
 
Hvilke muligheter og begrensninger finnes for å kunne redusere antall innsigelser til 
kommune- og kommunedelplaner gjennom å tildele Fylkesmannen utvidet myndighet og å 
utvikle samordningsrutiner og den gode og tidlige dialogen mellom partene. 
Den valgte problemstillingen danner basis for Forsøket i Buskerud fylke og vil være førende 
for hvordan teori, metode, drøfting, resultat og rapportering skal presenteres. 
 

4. Målgruppene 
Målgruppen for prosjektarbeidet/Forsøket er tredelt. 
I hovedsak er det lokalsamfunnet / kommunene som resultater og langsiktige effekter skal gi 
gevinst, i form av større grad av forutsigbarhet i planprosesser og bedre forankring hos de 
regionale myndighetene.  
 
For arbeidet med å etablere et kunnskapsgrunnlag og utvikle samordningsrutiner er det de 
utøvende myndighetene som er målgruppen (utviklingsarbeidet kan komme til nytte i egen 
organisasjon og eget fylke uansett om prosjektresultatet brukes eller ikke brukes som 
grunnlag for endringer i dagens lovverk el.lign. av oppdragsgiver.) 
 
For utviklingen av samordningsrutiner i tråd med departementets forventninger er de 
(andre) regionale/statlige forvaltninger målgruppen. 
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5. Organisering 

 

 
 
 
Forsøksprosjektet tenkes i hovedsak organisert i to grupper, en styringsgruppe og en 
arbeidsgruppe. Forsøket vil inngå i de daglige rutinene for planbehandling. Mesteparten av 
aktivitetene vil bli utført av prosjektleder i samarbeid med fagsjef. Prosjektgruppen vil være 
en gruppe som deltar i oppsummering/vurdering av metodene/resultatene underveis. 
Ressursgruppe 1 er de statlige etater/sektormyndigheter som vil bli direkte involvert 
gjennom konkrete innsigelser. Samlende /koordinerende møter vil bli avholdt med de 
involverte partene.  
 
Fylkesmannens styringsgruppe 
Ass. Fylkesmann Runar Schau Carlsen 
Avdelingsdirektør Bente Nyegaard Fjell 
Fagsjef Eli Kristin Nordsiden 
 
Arbeidsgruppen 
Marianne Hjorth (prosjektleder) 
Brede Kihle 
Kristin Stoknes 
Geir Sørmoen 
 
Arbeidsgruppens resultater og fremdrift rapporteres jevnlig til styringsgruppen. 
Prosjektleder sørger for kontinuerlig forankring av prosjektet mot ledelsen.  
 
Ressursgrupper er de regionale myndighetene: 1)De statlige fagetater og 2)Buskerud 
fylkeskommune. Referansegruppe er de 21 kommunene i Buskerud fylke. 

Runar Schau Carlsen 

Bente Nyegaard Fjell 

Eli Kristin Nordsiden 
Styringsgruppen   

KJUBs plangruppe 

Brede Kihle 

Kristin Stoknes 

Geir Sørmoen  

Geir  Arbeidsgruppen  

Interne og eksterne 
sektormyndigheter 

Ressursgrupper 

Kommunene i 
Buskerud 

Referansegruppe 

Marianne Hjorth 

Prosjektleder 
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6. Metode 
 

Det legges opp til å følge alle kommuneplaner/kommunedelplaner i fylket som settes i gang 
etter i 2015 og ut 2016. Enkelte igangsatte arealplaner vurderes om de skal følges opp i 
Forsøket.  
 
For å belyse problemformuleringen Hvilke muligheter og begrensninger finnes for å kunne 
redusere antall innsigelser til kommune- og kommunedelplaner gjennom å tildele 
Fylkesmannen utvidet myndighet og å utvikle samordningsrutiner og den gode og tidlige 
dialogen mellom partene, er det i Forsøket lagt opp til en metode som analyserer og følger 
opp prosessen (logg-føring) til de aktuelle kommuneplaner og kommunedelplaner i fylket 
som pågår i prosjektperioden. Det essensielle i metoden vil være utprøving av rutiner som 
strammer inn både møtevirksomhet og kommunikasjonsformer spesielt i første del av 
planarbeidet (tidlig dialog) for alle involverte parter. Utvikling av måleindikatorer er 
nødvendig for at det skal være mulig å dokumentere de resultatene som fremkommer i 
prosjektperioden.  
Det er i forprosjektfasen avholdt møte med Fylkesmannen i Vestfold, som er på 3. år i 
prosjektet og nå sitter med en del erfaring om gjennomføring og resultat.  
 
Prosjektet foreslås inndelt i 3 faser med videre underdeling i prosjektspor. Det er de 
igangsatte plansakene som er objekter for utprøving og gjennomføring av Fase 2 og 3.  
 
FASE 1 
Prosjektspor 1 - Oppstart 
Organisering og planlegging av prosjektet. 
Prosjektgruppen i samarbeid. 
 
Innhold:  
Arbeidsdokument 1) PROSJEKTDIREKTIV  
Bakgrunn, problemformulering, målgruppe, organisasjonskart og metode. 
 
Prosjektspor 2 - Kunnskapsgrunnlag 
Klarlegging av muligheter for gjennomføring av Forsøket. Eksisterende situasjon og FMs 
rolle, begrensninger og handlingsrom. 
 
Innhold: 
Arbeidsdokument 2) KUNNSKAPSGRUNNLAG 
Nasjonale og regionale føringer for forsøket, mandatet defineres.  
Kartlegging av erfaring fra igangsatte prosjekt i andre fylker. 
Erfaring hos FM fra praksis i arealplansaker, innsigelser og faglig rådgiving (før/nå). 
Status i praksis/utøvelse av Planforum, ref. BFK. 
Rutiner som er foreslått av FM og FKB i samarbeid ( 21.4.2015) er en del av 
arbeidsgrunnlaget for prosjektspor 3 og 5.  
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FASE 2 
 
Prosjektspor 3 – Kommunikasjonsformer  
Utvikle kommunikasjonsformer fra FM til kommunene, de regionale myndighetene i den 
enkelte saken for oppfølging av prosessen. Herunder Planforum og annen møtevirksomhet.  
Informasjonsmøter for hele prosjektperioden planlegges. 
Innskjerpede og forpliktende samarbeidsformer skal utvikles/utprøves.  
De aktuelle kommunene: de kommunene hvor status i kommuneplanarbeidet ikke er/delvis 
er kjent. 
 
Innhold 
Arbeidsdokument 3A) KOMMUNIKASJON / de aktuelle kommunene. 

 Det utarbeides et informasjonsdokument med oppdatert informasjon om Forsøket 
med FM som prosjekteier. Samordningsrutinene skal fremgå av dokumentet i 
forenklet form og med møteplasser/Planforum i fokus. Dokumentet bør bla. 
inneholde innmeldingsskjema for Planforum og de vedtatte rutinene for samarbeid 
ref. brev av 21.4.2015 fra FM/BFK. 

 Det vurderes for øvrig hvilke type innsats og behov for oppfølging det er i de aktuelle 
kommunene om Forsøket og FMs forventninger til deltakelse.   

 Det vurderes om en spørreundersøkelse til de aktuelle kommunene om 
samarbeidsformer med overordnede regionale myndigheter bør gjennomføres. Her 
kan det vurderes om en undersøkelse bør omfatte alle fylkets kommuner.  
 

Arbeidsdokument 3B) KOMMUNIKASJON / statlige etater 

 De utarbeidede samordningsrutiner mellom FM og de statlige etatene evalueres – 
(høringsinstansene etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.) De statlige 
etatenes høringsuttalelser i praksis må vurderes i Forsøket. Her må det rettes særlig 
fokus på tydelig hjemmel, begrunnelse og konkret angivelse av nasjonale interesser 
fra fagetatens ansvarsområde.  

 
Arbeidsdokument 3C) KOMMUNIKASJON / Buskerud fylkeskommune 

 Det utarbeides rutiner for samarbeid mellom FM og fylkeskommunen, spesielt med 
fokus på det regionale Planforums funksjon og praksis. Den tidlige dialog og 
møtepraksis i fylkeskommunens regi vil være i fokus.  
 

 
Prosjektspor 4 – Plansaken - loggføring 
Registrering av handlingsforløpet i den enkelte kommuneplan/kommunedelplan av 
plansaksbehandlingen gjennom loggføring. Loggføringen skal ha spesielt fokus på de 
områdene som Forsøket skal inneholde.  
 
Innhold 
Arbeidsdokument 4) LOGGFØRING 

 Det utarbeides loggskjema for føring av alle aktiviteter i plansaken. 
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FASE 3 
 
Prosjektspor 5 – Den gode planprosessen  
Kartlegge fylkeskommunens og de statlige etaters aktiviteter / rutiner og prosesser i 
arealplanarbeid. Se på tiltak som kan utvikles for å gi bedre grunnlag for råd og veiledning til 
kommunene i planlegging og styring av prosess.  
Innhold 
Arbeidsdokument 5) PLANPROSESSEN  
Utarbeides i samarbeid med den enkelte instans med bakgrunn i utprøvde 
samordningsrutiner. Bygge opp kunnskap og bevissthet om nødvendige samordningsrutiner 
også etter Forsøksperioden, i fagmiljøene.  De aktuelle kommunene kan her inngå som 
høringsinstans. 
 
Prosjektspor 6 – SAMMENSTILLING  
Sammenstilling av kunnskap og erfaringer i Forsøket. 
Evaluere prosjektsporene og arbeidet i Forsøket. 
Evaluere resultatene og metoden. 
Sammenstille metoden som verktøy med evaluering. 
Sammenstille Forsøket, oppsummere og anbefale.  
 
Innhold 
Dokument 6) RAPPORTERING  
Erfaringer og anbefalinger om Forsøkets effekter og videreutvikling av kunnskap om 
planprosessen generelt og innsigelsesinstituttet. 
 
 

7. AKTIVITETER og FREMDRIFT  

Måned/år Aktiviteten - Plansaken 

2 0 1 5 

August 2015 Prosjektbeskrivelse og avklaring av direktivet i ledergruppen 
 

Sept. 2015 Forsøket starter  Igangsatte og nye arealplaner: kommune- og 
kommunedelplaner: Samordning skjer løpende i hele 
prosjektperioden. 
Loggføring (del av fase 2) løpende. 
Fase 1 Prosjektdirektivet/roller i Forsøket fastsettes. 

Okt. 2015 Samordning 
Brev til kommunene om status planarbeid 
Fase 1 Kunnskapsgrunnlag 
Møte i KMD  
Møte med statlige etater 

Nov. 2015 
 

Samordning 
Fase 1 Kunnskapsgrunnlag 
Fase 2 Kommunikasjonsformer (3A) 
Intromøte i kommunene vurderes 
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Des. 2015 
 

Samordning 
Møte med kommunene – informasjon gis i seminar i des.  
Fase 2 Kommunikasjonsformer (3B + C) 
Delrapportering til KMD 

2 0 1 6  

Januar 2016 
 

Samordning 
Fase 2 Kommunikasjonsformer (3B + C) 
Evaluering underveis 
Fase 3 Oppstart – Den gode planprosessen 

Februar 2016 Samordning 
Spørreundersøkelse til kommunene 

Mars 2016 
 

Samordning 

April 2016 
 

Samordning 

Mai 2016 
 

Samordning 

Juni 2016 
 

Evaluering underveis 
Møte med statlige etater 
Samordning 

Juli 2016 
 

Ferietid 

August 2016 
 

Samordning 

September 2016 
 

Samordning 

Oktober 2016 
 

Samordning 
 

November 2016 
 

Fase 3 Oppstart rapportering / Sammenstilling 

Desember 2016  
 

Resultatrapport sendes til KMD 

 

 
8. Leveranse til KMD 

 
Kunnskapsgrunnlag for videre planverk rettet mot offentlig forvaltning (Fase 1).  
Klarlegging og anbefalinger for utviklingspotensialet ved ulike tiltak i planprosesser  
og arbeidsmetoder (Fase 2).  
En rapport med beskrivelse av erfaringer og anbefalinger fra forsøksprosjektet med 
bakgrunn i departementets målformulering (Fase 3). 


