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Kommuneloven § 1 - Formål

• Formålet med loven er å fremme det kommunale 
og fylkeskommunale selvstyret og legge 
nødvendige rammer for det. Loven skal legge til 
rette for det lokale folkestyret og et sterkt og 
representativt lokaldemokrati med aktiv 
innbyggerdeltakelse.

• Loven skal legge til rette for at kommuner og 
fylkeskommuner kan yte tjenester og drive 
samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven 
skal også legge til rette for kommunenes og 
fylkeskommunenes utøvelse av offentlig 
myndighet. Videre skal loven bidra til at 
kommuner og fylkeskommuner er effektive, 
tillitskapende og bærekraftige.





Den røde tråden i plan- og styringssystemet



• Demografiske utfordringer - flere eldre og færre unge

• For høyt driftsnivå og strukturelle utfordringer

• Behov for handlingsrom for å ivareta samfunnsutviklerrollen

KØB-modellen bidrar til gode beslutninger og langsiktig styring
• Gjør økonomisk informasjon forståelig.

• Langsiktig styring gir handlingsrom til politiske veivalg

• Gir forutsigbare kommunale tjenester

• Styrker kommunens samfunnsrolle

Utfordringer





Fra Vista-rapporten 2021 om arealplanlegging (sammendrag)

«Noen av kommunene uttrykte at tidkrevende arealplanlegging skapte 
utfordringer for tillitt mellom næringsliv og kommune. 

Realisering av arealbehov gjennom kravene i plan- og bygningsloven er 
så tid-krevende at næringslivets representanter ofte blir utålmodige og 
synes kommunen bruker for lang tid. 

Normalt tar en planprosess minst ett år. Motsatt opplever 
administrasjonen i mange kommuner at næringslivet melder inn sine 
arealbehov for sent, og at de mangler forståelse for at kommunenes 
planarbeid må ta tid. 

De største kommunene samt de med størst påtrykk fra etablerere 
beskrev at de hadde utfordringer med tillitt fra næringslivet.» 

Fra Vista-rapporten 2021 om arealplanlegging (Rana-undersøkelse)

«Effektivitet i byggesaksbehandling og konkret bistand til realisering av 
prosjekter er blant de områdene som trekkes fram som mer 
utfordrende. 

Likevel har virksomhetene som har besvart ikke i veldig stor grad vært i 
kontakt med kommunens ansvarlige for næringsutvikling.» 

Vista-analyse arealplanlegging



8Kommunen og boligmarkedet
Møte Arene for samarbeid 13.05.22

Kirkeakse Meierikvartal Sjøfront Havmannplass

Nytorget Jernbanepark Talvikpark Nordlandstorg

Planlegging Prosjektering Parkering Opprydding

Byutvikling



9Kommunen og boligmarkedet
Møte Arene for samarbeid 13.05.22

Flyplass Sykehus Campus Studentboliger

Dypvannskai Battericellefabrikk FV810 Bustneslia E6 Mo i Rana

Næringstomter Boligtomter Bygginvesteringer Infrastrukturinvesteringer

Samfunnsutvikling



Suksessfaktorer

✓ Felles ståsted – enige om hvordan verden ser ut.

✓ Holdninger og kultur

✓ Kontinuitet – impulskontroll. 

✓ Etablerte møtepunkter

✓ Kommunikasjon! Kommunikasjon! Kommunikasjon!

✓ Langsiktighet – spesielt investeringer. 

✓ HAR prioritet

➢ Ledelsen går i front – både politisk ledelse og administrativ ledelse


