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1. Innledning
Kommunal planstrategi skal avklare prioriterte planbehov for kommunestyreperioden 2019-2023.
Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte
opp eller videreføre for å legge til rette for ønsket utvikling av kommunen. Planstrategien gir politisk
prioritering av planinnsatsen, og er et viktig verktøy for å sikre en ressurseffektiv og målrettet planlegging.
Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre
planarbeidet. Fordi planstrategien ikke er en plan skal den heller ikke inneholde mål og strategier.
Kommunal planstrategi skal utarbeides minst én gang i hver valgperiode og vedtas senest innen ett år
etter kommunestyrets konstituering. Planstrategien gir kommunestyret mulighet for å vurdere og ta
stilling til hvilke planoppgaver som er viktige å arbeide med i kommunestyreperioden.
Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av
kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og en vurdering av
kommunenes planbehov i valgperioden. Strategien bør inneholde:
• redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø,
• drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (prinsipper for romlig
utvikling), både for å ivareta samordning, utbygging og vern av områder),
• vurdering av sektorenes planbehov, og
• vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel.

Det er i hovedsak opp til den enkelte kommune å bestemme hvor omfattende og detaljert planstrategien
skal være, ut fra de behov som foreligger. Omfanget og detaljeringsgraden skal ikke være mer omfattende
enn nødvendig for å ta stilling til om gjeldende kommuneplan fortsatt skal gjelde uten endringer, eller om
den skal revideres helt eller delvis.
Enebakk kommune benytter i hovedsak planstrategien til å avklare planbehov i inneværende
kommunestyreperiode. Dette inkluderer en nærmere vurdering av status og behov for kommuneplanen.
Mer detaljert status om kommunens ulike avdelinger og enheter og finnes i andre dokumenter (f.eks
årsberetning, handlingsprogram m.m.). Overordnede mål og strategier vil framkomme ved rullering av
kommuneplanens samfunnsdel. Til slutt i dette dokumentet finnes en oversikt over kommunens planer
som avklarer om den enkelte plan skal rulleres, videreføres eller utgå i kommunestyreperioden, samt nye
planer som skal utarbeides.
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2. Overordnede føringer som har betydning for kommunens
planlegging
I dette kapittelet følger en gjennomgang av overordnede føringer som har innvirkning på kommunens
planbehov og legger føringer for kommunens planlegging.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Regjeringen skal hvert fjerde år legge fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet, jf. plan- og bygningsloven § 6-1. De nasjonale
forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer
og legge til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 legger regjeringen vekt på at vi
står overfor fire store utfordringer:
-

å skape et bærekraftig velferdssamfunn
å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en
forsvarlig ressursforvaltning
å skape et sosialt bærekraftig samfunn
å skape et trygt samfunn for alle

Regjeringen har i dokumentet satt klare forventninger til hva blant annet kommunene må følge opp.
Dette er punkter det er viktig å følge opp videre i kommunens planarbeid, og rullering av
kommuneplanen.
De regionale og kommunale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse oppgavene.
Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske
hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at
bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.
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Dette er FNs bærekraftsmål:

https://www.fn.no/Undervisning/VGS/FNs-baerekraftsmaal#&gid=1&pid=1

Bærekraftsmålene skal være et bidrag for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe
klimaendringene innen 2030. Målene kan deles inn i bærekraftig utvikling innenfor sosiale forhold,
økonomi, og klima og miljø. I forslag til klima- og miljøplan foreslår rådmannen at Enebakk kommune skal
slutte seg til bærekraftsmålene og skal innarbeide disse i kommunens planlegging og forvaltning. Dersom
kommunestyret slutter seg til dette er det viktig at målene innarbeides i kommuneplanen og andre
relevante planer.

Statlige planretningslinjer og planbestemmelser
Statlige planretningslinjer brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og
markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen.

Gjeldende statlige planretningslinjer
Navn

Endringer i perioden

Rikspolitiske retningslinjer for vernede
vassdrag (1994)

Oppdateres i forhold til gjeldende lover. Det gjøres ikke
innholdsmessige endringer.

Rikspolitiske retningslinjer for barn og
planlegging (1995)

Oppdateres i forhold til gjeldende lover. Det gjøres ikke
innholdsmessige endringer.

Statlige planretningslinjer for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning (2018)

Opprettholdes uforandret.
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Statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen
(2011)

Evaluering gjennomført. Retningslinjene blir revidert i
2020. Berører kun kystkommuner.

Statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)

Opprettholdes uforandret.

I tillegg skal det utarbeides nye statlige planretningslinjer for fjellområdene og statlige planretningslinjer
for planlegging i sjøområder. Det er for tiden ingen statlige planbestemmelser og det vurderes heller
ingen nye.

Regional planstrategi for Viken fylkeskommune
Viken er i gang med å utarbeide en regional planstrategi som skal gjelde for perioden 2021-2030. Regional
planstrategi skal være den sentrale prosessen for utforming av nye mål og strategier for Vikensamfunnet
og Viken fylkeskommune. Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøy for
samfunnsutviklingen og det er gjennom planstrategien en definerer ytterligere planbehov. Regional
planstrategi for Viken er forankret i FNs bærekraftsmål og skal fungere som en driver for utvikling av
arbeidet med bærekraftsmålene i Viken. Viken fylkeskommune har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som
vil benyttes i arbeidet med regional planstrategi for å forme mål og strategier for utviklingen av Vikensamfunnet, og for å utvikle våre tjenester til det beste for våre innbyggere. Kunnskapsgrunnlaget heter
“Vi i Viken - kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig framtid.”

Regionale planer
Frem til nye planer blir vedtatt i Viken fylkeskommune gjelder planene som er vedtatt i tidligere fylke.
-

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 - Aktivitetsløftet (2016)
Regional plan for handel, service og senterstruktur (2018)
Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025
Regional plan for klima og energi i Akershus (2018)
Spor for framtiden - Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018
(2007)
Regional plan for masseforvaltning i Akershus (2016)
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021
Kunnskapsgrunnlag - Regional plan for kompetanse i Akershus (ferdigstilt 2019)

Disse planene (eller planer som erstatter disse) bør legges til grunn for relevant planarbeid i Enebakk
kommune.
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Fylkesmannens forventningsbrev
Gjennom sine forventningsbrev setter Fylkesmannen i Oslo og Viken fokus på sentrale oppgaver for
kommunene. Følgende punkter løftes fram i Fylkesmannens forventningsbrev for 2020:
- ny kommunelov
- valg av medlemmer til forliksråd
- kommunestruktur
- god økonomiforvaltning
- samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren
- kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
- tidlig innsats - kommunens arbeid med barn og unge
- det kommunale barnevernet
- kommunens arbeid med helse og sosial
- kommunens arbeid med samfunns- og arealplanlegging (inkl. oppfølging av nasjonal
jordvernstrategi)
- forutsetninger for gode tjenester til innbyggerne (IKT-løsninger og digitalisering som virkemiddel
for effektivisering)
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3. Utviklingstrekk og utfordringer i Enebakk kommune
Enebakk kommune har 11 110 innbyggere (pr. 1.1.2020), og den årlige befolkningsveksten har over siste
femårsperiode vært i gjennomsnitt 0,6 %. Gjennom kommuneplanens samfunnsdel er det fattet vedtak
om en ønsket vekst på 1,5 % pr. år. Kommunen har en høyere andel barn og unge i aldersgruppen 0-19 år
(25,8 %) enn både fylket og landet. Antallet barn og unge er forventet å synke noe framover, men vil stige
utover i perioden hvis utbygging av nye boliger tiltar. Andel eldre fra 67 år og oppover ligger lavere enn
fylket og landet, men antallet i denne aldersgruppen vil øke vesentlig i årene framover.
Befolkningsveksten i årene som kommer vil påvirkes av utbyggingstakten. Det har blitt bygget relativt få
nye boliger i kommunen over flere år, men det er nå mange ferdig regulerte boligområder (inkludert
områder hvor utbygging har startet opp). Befolkningsprognoser kan ses på side 11-12.

Den høye andelen barn og unge gjenspeiles i at flesteparten av boligene i Enebakk er eneboliger og andre
typiske familieboliger, mens et lite antall er leiligheter og blokkbebyggelse. Kommunen har flere vedtatte
reguleringsplaner hvor det er muligheter for å bygge leiligheter og blokker.

Enebakk kommune har gjennom flere år hatt en anstrengt økonomi. Årsaken til denne situasjonen er
sammensatt. Noe forenklet ligger forklaringen i lovreguleringer, vedtatt statsbudsjett og lavere
befolkningsvekst enn forventet. Veksten i de frie inntektene, skatt og rammetilskudd dekker ikke
økningen i lønn og prisstigning. Rammene i handlingsprogram for kommende 4-årsperiode viser at den
økonomiske utviklingen forventes å fortsette i negativ retning.

Enebakk kommune er en effektiv kommune som hvert år har klart å levere høy kvalitet på tjenestene med
en av landets laveste enhetskostnader i driften. Svært kompetente og motiverte medarbeidere gjør dette
mulig, noe som er avgjørende for at kommunen skal klare å levere gode tjenester fremover. Samtidig blir
det stadig mer krevende å ta ut ytterligere effektiviseringsgevinster, og innsparingstiltak vil derfor i større
grad tvinge frem endringer i tjenestetilbudet.

For å sikre et godt økonomisk handlingsrom og overholde økonomiske handlingsregler, er det behov for
omstilling, effektivisering og økte inntekter i årene som kommer. Rådmannen har satt i gang et arbeid
med en overordnet økonomiplan for de neste 10 årene slik at man får en langsiktig plan for å klare å nå
målene.

I kommunestyreperioden vil kommunen, selv med vedtatt vekst, ha nok kapasitet på skolene og i
barnehagene. Det er forventet at hovedutfordringene for helse og omsorg de kommende årene vil være:
1. Demografiske endringer, med en kraftig vekst i antall eldre personer. Det gir
kapasitetsutfordringer.
2. Oppgaveoverføring fra spesialist til kommunehelsetjeneste
Dette vil videre avstedkomme to hovedutfordringer for kommunen som tjenesteleverandør:
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1. Kapasitet i helse- og omsorgstilbud. Det planlegges bygging av flere omsorgsboliger og utvidelse
av sykehjemskapasiteten i årene som kommer.
2. Rekruttere og beholde nødvendig kompetanse
Arbeidet med å identifisere og innfase ulike velferdsteknologiske løsninger i avdelingen er også et viktig
satsningsområde i årene som kommer.

Befolkningsutvikling, utbygging og næring
Pr. 1. januar 2020 bodde det 11 110 mennesker i Enebakk kommune. Tabellen under viser
befolkningsendringene de senere årene.
År

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Folkemengde
pr. 1.1.

10 760

10 870

10 927 10 945

11 026 11 110

Vekst ant.
personer, pr.
år

134

110

57

18

81

84

Vekst i %, pr.
år

1,26

1,02

0,52

0,16

0,74

0,76

Hvis man ser på tettstedene/delområdene i kommunen er det kun Ytre Enebakk (delområdet inkluderer
Gran og Rausjø) som har hatt vekst over siste femårsperiode. Befolkningen i Ytre Enebakk vokste fra 4910
i 2015 til 5287 i 2020. På Flateby er befolkningen tilnærmet lik over perioden, med en tilbakegang på fire
personer til 4064 i 2020. Kirkebygda (delområdet inkluderer Hammeren og Dalefjerdingen) har hatt en
tilbakegang på to personer til 1746 i 2020.

Fullførte boliger
År

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ant.
boligenheter

82

53

63

133

86

31

25

20

År

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ant.
boligenheter

18

41

22

58

31

43

57

38

Gjennomsnitt pr. år 2004-2019: 50 boliger
Gjennomsnitt pr. år 2015-2019 (periode for gjeldende kommuneplan): 45 boliger
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Bygningstyper

Det er 4395 boliger i kommunen. Av disse er 71 % eneboliger.

Omdisponering (av jordbruksareal til andre formål enn landbruk), i dekar
2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Dyrka
mark

6

28

2

11

0

0

9

Dyrkbar
mark

1

1

2

0

0

0

3

Totalt

7

29

4

11

0

0

12

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord blir registrert det året arealene blir vedtatt regulert etter planog bygningsloven. Det kan ta mange år fra en omdisponering blir vedtatt i kommuneplanen til det gjøres
vedtak om utbygging i reguleringsplan. Tallene i statistikken er derfor forskjøvet i tid i forhold til det året
da det faktiske vedtaket om omdisponering i kommuneplan/kommunedelplan skjedde. Hvert år blir noe
areal også omdisponert etter jordloven. Disse arealene blir registrert det samme året, men utgjør en liten
andel av samlet omdisponert areal.

Dyrka jord er det samme som jordbruksareal, og det dyrkes vanligvis mat der hver vekstsesong. Dyrka jord
kan deles inn i fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Dyrkbar jord er dyrkingsreserver, og
ligger blant annet i skog og beitemark. Dyrkbar jord kan dyrkes opp seinere ved nydyrking, og er viktige
areal for å kunne øke matproduksjonen. I Oslo og Akershus er slike dyrkingsreserver begrensede og er
ofte ikke gi like godt egnet for dyrking som områder som allerede er dyrket.
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Arbeid
Næring
Alle næringer
Jordbruk, skog og fiske
Bergverksdrift og utvinning
Industri
Elektrisitet, vann og renovasjon
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel, reparasjon av
motorvogner
Transport og lagring
Overnattings- og
serveringsvirksomhet
Informasjon og kommunikasjon
Finansiering og forsikring
Teknisk tjenesteyting,
eiendomsdrift
Forretningsmessig tjenesteyting
Off.adm., forsvar, sosialforsikring
Undervisning
Helse- og sosialtjenester
Personlig tjenesteyting

Bosted i Enebakk
5249
15
24
216
74
739
987

Arbeidssted i Enebakk
2674
10
0
53
17
379
325

346
151

448
12

171
59
240

16
0
37

359
322
357
1014
175

301
127
239
575
135

Befolkningsprognoser
For å kunne planlegge den videre utviklingen av kommunen er det viktig å benytte befolkningsprognoser,
selv om prognosene har stor usikkerhet knyttet til seg.
Enebakk kommune benytter KOMPAS som verktøy for å utarbeide egne prognoser. I KOMPAS inkluderes
innarbeiding av sannsynlig boligutbygging (boligbyggeprogram). Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider
rene framskrivninger basert på veksten i foregående år. Ettersom kommunen planlegger for vesentlig
boligbygging vil befolkningsveksten bli høyere enn SSBs alternativ så fremt utbygging blir realisert.
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Statistisk sentralbyrå - middelalternativet (utarbeidet 2018)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2030

2035

0 år

105

105

106

107

107

108

111

111

1-5

642

615

588

583

576

575

584

586

6-12

1 129

1118

1111

1032

1016

984

836

837

13-15

435

454

462

521

504

497

404

358

16-19

539

545

554

557

583

598

593

482

20-44

3 493

3 464

3 442

3 432

3 401

3 366

3 294

3 182

45-66

3 259

3 301

3 371

3 415

3 455

3 489

3 574

3 481

67-79

1 168

1 237

1 265

1 286

1 305

1 334

1 369

1 587

80+

285

302

321

345

381

408

728

862

Totalt

11055

11141

11220

11278

11328

11359

11493

11486

KOMPAS (utarbeidet høst 2019, innarbeidet boligbyggeprogram på i snitt 75 boliger pr. år)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2030

2035

0 år

110

105

109

114

120

125

128

134

1-5

650

631

624

639

663

679

720

747

6-12

1152

1136

1142

1092

1105

1103

1096

1156

13-15

440

465

481

544

531

529

486

498

16-19

531

526

549

561

608

628

643

627

20-44

3476

3450

3555

3683

3835

3917

4054

4245

45-66

3208

3244

3317

3380

3458

3528

3748

3895

67-79

1174

1222

1243

1266

1281

1301

1313

1484

80+

285

297

322

347

382

409

700

803

Totalt

11026

11077

11342

11625

11981

12219

12889

13588
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Folkehelse
Det ble vedtatt en folkehelseplan i 2018 som inkluderer tiltak og mål for kommunens arbeid med
folkehelse. I 2019-20 har det blitt utarbeidet et oversiktsdokument over befolkningens helsesituasjon (jf.
forskrift om oversikt over folkehelsen, § 5), og en kortversjon av dette. Disse dokumentene bør
oppdateres jevnlig (forskriften stiller krav om minimum hvert fjerde år) og skal legges til grunn for
folkehelsearbeidet i kommunen og utarbeidelse av folkehelserettede mål og tiltak i avdelinger og enheter.
Dette gjelder alle nivåer i kommunen og den skal danne felles mål for folkehelsearbeidet på tvers av
virksomheter og fagfelt.
Hovedmålet med folkehelsearbeidet i Enebakk er at innbyggerne skal oppleve god helse og trivsel,
uavhengig av hvem de er og hvor de bor. Siden utgangspunktet for helse er ulikt, har ulike grupper i
befolkningen forskjellig behov for tiltak. Ikke alle er friske nok eller har overskudd nok til selv å ta de
helsefremmende valgene, og da er det ofte nødvendig at samfunnet tilrettelegger. Folkehelseplanen
inneholder følgende mål og strategier:

Kortversjonen av oversiktsdokumentet er inndelt i tre livsfaser og skal framheve folkehelseutfordringer og
ressurser slik at kommunen kan iverksette målrettede og effektive tiltak. Livsfase 1 går fra minus 1 år
(svangerskap) til 5 år. Allerede i svangerskapet legges grunnlaget for resten av livet. Nære relasjoner,
familie, lokalmiljø, barnehage, barnevern og helsestasjon er av stor betydning for barnets emosjonelle
utvikling og psykiske helse. Med tanke på en god oppvekst er det spesielt viktig med målrettede tiltak i
denne livsfasen. Dette gjelder spesielt innenfor gode nærmiljø og gode levekår med like muligheter for
alle.
Livsfase 2 går gjennom skoleløp og etablering. Allerede i barnehagealder starter arbeidet med å
tilrettelegge for gjennomføring av videregående skole. Både hjemmet, barnehagen, skolen og
organisasjonslivet er arenaer for å gi barnet kunnskap og ferdigheter for å fullføre videregående
opplæring og komme seg i arbeid. Tidlig innsats er vesentlig, og innsats i livsfase 1 henger sammen med
resultater i arbeidet med livsfase 2. Gjennomføring av videregående skole kan bidra til å utjevne sosial
ulikhet. Dersom en person gjennomfører videregående skole gir det lettere tilgang til jobb eller videre
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studier. Dette igjen medfører mulighet for å tjene egne penger, skaffe bolig, og forsørge eventuell familie.
En aktiv deltakelse i samfunnslivet og opplevelse av inkludering lettes dersom man står i arbeid.
Kommunen bør fokusere på både utdannings- og yrkesmuligheter for ungdom og unge voksne i livsfase 2.

Livsfase 3 kalles «liv til årene – god helse i eldre år.» Å sørge for god helse i eldre år vil gi flere gode leveår
og være til gode både for enkeltmennesket og samfunnet. Tidlig innsats er nøkkelordet, og de tre
livsfasene har en sammenheng; Arbeidet for at barn og unge skal få en fysisk og psykisk helse vil samtidig
medvirke til god helse i eldre år.

Folkehelseinstituttets folkehelseprofil for Enebakk kommune finnes ved å trykke her. Profilen for 2020
viser at befolkningen i Enebakk blant annet har lavere utdanningsnivå og høyere frafall fra videregående
skole enn gjennomsnittet for fylket og land, og også høyere andel med hjerte- og karsykdommer. I tillegg
kommer Enebakk svakt ut på flere punkter i Ungdata-undersøkelsen, som ensomhet, hvor fornøyd man er
med lokalmiljøet. Enebakk kommer bedre ut enn fylket og land for blant annet andel som bor trangt og
andel som bor i lavinntektshusholdninger.

Friluftsliv
I kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv står det blant annet at kommunen skal
opprettholde samarbeid med frivillige organisasjoner, ivareta tilgang til friluftsliv i nærområdet, fremme
folkehelse gjennom tilrettelegging av turstier og andre aktivitetstilbud og ta vare på og utvikle
naturkvaliteter for å gi et opplevelsesrikt friluftsliv.

Tabellen under viser andelen (i prosent) av Enebakks befolkning som opplever å ha trygg tilgang til
rekreasjonsareal og nærturterreng (Østmarka)
Andel med trygg tilgang til
rekreasjonsareal
Andel med trygg tilgang til
nærturterreng

2013
48

2016
53

2018
53

82

84

82

Klima og miljø
Ny klima- og miljøplan (link til høringsversjon) for Enebakk kommune foreligger til politisk behandling, og
inneholder en handlingsplan med mål og tiltak for blant annet biologisk mangfold, fremmede arter,
viltforvaltning, vannområdeforvaltning, forurensning, arealplanlegging og byggesak, landbruk, transport
og avfalls- og avløpshåndtering. Planarbeidet er samkjørt med regional klima- og energiplan for den
beskrivende delen, slik at kommunens ressurser har fokusert på lokale tiltak.
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Klimautfordringer
Oslo og Akershus er en av de regionene i Europa som vokser raskest. Dette gir store utfordringer for
samfunn, miljø og klima. Norge har som et av verdens rikeste land forpliktet seg til å bidra til at
målsettingen i Parisavtalen overholdes. Fylkestinget i Akershus har som ambisjon at Akershus skal være et
klimapolitisk foregangsfylke og skal bidra til at regionen har en foregangsrolle i det internasjonale
klimaarbeidet. Å bli et lavutslippssamfunn i en situasjon med befolkningsvekst krever et helhetlig
klimaarbeid. For at Akershus skal bli et lavutslippssamfunn må det iverksettes tiltak, særlig i
transportsektoren. Det gjelder både veitrafikk og andre mobile kilder. Utslipp fra transportsektoren er
den største utslippskilden for de fleste av kommunene. Hovedmålet er at direkte klimagassutslipp fra
Akershus skal reduseres med 55 % innen 2030 og med 85-90 % innen 2050, sammenlignet med
utslippsnivået i 1991. Dette er i tråd med nasjonale og internasjonale forpliktelser. Tiltaksanalysen for
Akershus viser at det er mulig å redusere de direkte klimagassutslippene i 2030 og 2050 i tråd med de
internasjonale og nasjonale mål. Dette vil kreve at klimagassutslippene fra satsningsområdene transport,
avfall og avløp, stasjonær forbrenning, må reduseres med 90-100 % innen 2050 sammenlignet med 1991nivå.
For at Akershus skal greie å nå sine mål, er det viktig at kommunene gjør det de kan for å gjennomføre de
tiltakene som den regionale planen skisserer for kommunene. Enebakk kommune bør ta sikte på å gjøre
det vi kan, innenfor de rammer og ressurser vi har til rådighet. På bakgrunn av dette foreslås det i klimaog miljøplanen at Enebakk kommune setter de samme målene for direkte utslipp som Akershus.

Biologisk mangfold
Gjennomførte kartlegginger i Enebakk er kartlegging av naturtyper (i to omganger), spesielt viktige
områder i kulturlandskapet, amfibier og beverbestanden.

På bakgrunn av kartleggingen av kulturlandskap, fikk Enebakk kommune i 2015 tilsagn om midler til
skjøtselstiltak for fire slåttemarker i kommunen. Dette ble ikke gjennomført da ingen av de inviterte
grunneierne var interessert. Det gjenstår en fullstendig kartlegging av raviner. Nye kartlegginger skal
foregå etter et nytt system - Natur i Norge (NiN), som innbefatter en fullstendig kartlegging både av natur
og geologi. Pr. i dag er det kun noen få som kan gjøre slik kartlegging etter det nye systemet. Enebakk
kommune fikk høsten 2018 gjennomført en studentoppgave ved NMBU om metodikk for kartlegging av
hekkende rovfugler i kommunen. Det anbefales at den følges opp med en egen kartlegging etter skissert
metodikk.

Fylkesmannen har finansiert registrering av raviner i aktuelle Romerikskommuner. Enebakk har det
samme terrenget med raviner som disse kommunene. Rådmannen finner det derfor naturlig at statlige
myndigheter finansierer en registrering av raviner i Enebakk også. Enebakk kommune vil bestrebe seg på
at registreringer i skogbruksplanene får best mulig omfang og kvalitet. Hva som registreres i
skogbruksplanene styres imidlertid i stor grad av statlige myndigheter gjennom forskrifter og avtaler.

Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner utføres det naturtypekartlegging innenfor planområdet.
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Fremmede arter
Det ble gjennomført en kartlegging av fremmede arter i Enebakk for ca. 5 år siden. Registreringene er lagt
inn på et eget kartlag i kommunens kartsystem. Det er gjort minimal bekjempelse i kommunal regi i de
senere årene, men Statens vegvesen gjorde en innsats langs våre hovedveier. Behovet er stort for en ny
og mer omfattende kartlegging av fremmede arter i kommunen med sikte på å prioritere de viktigste
artene (kjempebjørnekjeks, parkslirekne, canadagullris, kjempespringfrø, hagelupin).

Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner utføres det naturtypekartlegging innenfor planområdet.

Vannforvaltning
Det har vært, og er, gode planer for reduksjon av avrenning fra jordbruket. Senest har det blitt utarbeidet
en samlet plan for vannforvaltning i nedbørsområdet Øyeren. Utfordringen er imidlertid at avrenningen
fra jordbruket har øket de siste årene til tross for alle gode planer. Det synes derfor som om det er
nødvendig å styre noe mer via forskrifter, som er et statlig ansvar. Det jobbes med miljøkrav (forskrift) for
nye områder, som dreier seg om å redusere jordarbeiding og å gjøre tiltak for å redusere avrenning.
Utbedring av hydrotekniske anlegg ved hjelp av SMIL – tilskudd (Spesielle miljøtiltak i landbruket) er også
viktig for redusert avrenning.

Klimatilpasning
Det er fortsatt utfordringer knyttet til klima og overvann. Potensielle oversvømmelser må håndteres.
Tiltak som settes inn er gjennomføring av hydrologiske beregninger, kartlegging av problempunkter ut fra
beregningene og utførte tiltak. Enebakk kommune har deltatt i et samarbeid tilknyttet vannområdet
Morsa, som har resultert i en ny norm og veileder for overvannshåndtering. Denne skal legges til grunn
for plan- og byggesaker i Enebakk kommune.

Kommunen har foretatt utredninger av de to vassdragene i kommunen hvor utfordringene antas å være
størst. I Haugdammen/Rennabekken-vassdraget arbeides det med konkrete flomdempingstiltak, og dette
er også innarbeidet i nye reguleringsplaner. I vassdraget ved Nylende i Ytre Enebakk er det utarbeidet en
ny reguleringsplan for området hvor utfordringene er størst. Det arbeides også med en plan for området
på oversiden.

Langsiktig arealbruk
Enebakk kommune har tre tettsteder og det er et politisk ønske om vekst i alle. Gjennom regional plan for
areal og transport har kommunen to definerte prioriterte vekstområder/tettsteder (Flateby og Ytre
Enebakk) som skal ha minimum 80 % av kommunens vekst i boligutbygging. Dette gir fortsatt rom for
vekst i Kirkebygda (inntil 20 %). Gjeldende kommuneplan legger regional plan for areal og transport til
grunn for videre vekst i kommunen, og dette er naturlig å videreføre ved rullering av kommuneplanen.
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Ved å legge opp til en slik utvikling kan befolkningens transportbehov reduseres (flest mulig med gang- og
sykkelavstand til skole, fritidsaktiviteter, bussholdeplass og daglige gjøremål) og kommunens utgifter til
skoleskyss (på grunn av avstand til skole) får ikke en videre økning.

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har retningslinjer som stiller krav til framtidig
utvikling av Enebakk. Disse må legges til grunn ved rullering av kommuneplanen.

R1
Innretning av planarbeid og prioriteringer
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal legges til grunn for statens, fylkenes og kommunenes
planlegging og prioritering i regionen, samt vurdering av innsendte planforslag.

R2
Vekst i kommunen
Med utgangspunkt i forventet regional vekst og strategiene i regional plan for areal og transport, forventes det at
kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for vekst i kommunen frem mot 2030. Kapasitet i det regionale
kollektivtransporttilbudet bør tillegges vekt når fremtidig vekst fastsettes.

R3
Bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder
Det forventes at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte
vekstområder. Det legges til rette for at minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor
prioriterte vekstområder. I kommuner med regionale byer legges det til rette for at minimum 90 % av bolig- og
arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. Funksjonsblanding av arealbruk vektlegges.

R4
Utvikling utenfor prioriterte vekstområder
Det forventes at utvikling utenfor prioriterte vekstområder begrenses til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og
stabile bomiljø, og skjer innenfor rammene av dimensjoneringsgrunnlag for vekst som er beskrevet i R3. Utvikling
utenfor prioriterte vekstområder bør skje innenfor allerede etablerte byggeområder, og det bør også her legges til
rette for en utvikling som bygger opp under kollektivtransport og bruk av sykkel og gange.

R5
Vurdering av områder i gjeldende kommuneplan
Det forventes at områder avsatt i gjeldende kommuneplaner til hovedformål bygg og anlegg, som ikke er regulert pr.
vedtaksdato for den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, og som ikke er i tråd med mål,
strategier og retningslinjer i den regionale planen, vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Det
forventes at en eventuell videreføring av slike arealer til utbyggingsformål i ny kommuneplan begrunnes.
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R6
Krav til arealutnyttelse
I prioriterte vekstområder legges det til rette for høy arealutnyttelse. I sentrumsområder, områder ved regionale
kollektivknutepunkt og områder tilrettelagt for arbeidsplassintensive virksomheter forventes det særlig høy
arealutnyttelse.

R7
Kvalitetskrav til arealutvikling
I kommuneplanens arealdel forventes det at det inngår bestemmelser og retningslinjer med kvalitetskrav til
arealutvikling både innenfor og utenfor prioriterte vekstområder. Det legges til rette for en attraktiv by- og
tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige blågrønne strukturer, kulturminner og kulturmiljøer.

R8
Langsiktig grønn grense for prioriterte vekstområder
I kommuneplanens arealdel forventes det at det defineres en langsiktig avgrensning av de prioriterte vekstområdene
med utgangspunkt i dagens byggegrense. Avgrensningen fremgår av plankart eller temakart, og defineres på
grunnlag av ønsket langsiktig utvikling av stedet. Prinsipper om gangavstand mellom viktige funksjoner er et viktig
kriterium for fastsetting av grensen. Resultat og metode dokumenteres.
Innenfor avgrensningen av prioriterte vekstområder vektlegges utbyggingshensyn sterkere enn vern av
jordbruksområder og regional grønnstruktur i et helhetlig samfunnsperspektiv. Hvis utbyggingshensyn skal gå foran
vern er det forutsatt at:
- potensialet for fortetting og transformasjon i vekstområdet er utnyttet
- nye arealer som ønskes tatt i bruk til byggeområder har høy arealutnyttelse
- en utvidelse av byggesonen er nødvendig ut fra mål for bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder

R9
Jordbruksareal og regional grønnstruktur utenfor prioriterte vekstområder
Hensyn til viktige arealverdier, herunder jordbruksareal, kulturminner og kulturmiljø, og regional grønnstruktur for
biologisk mangfold og friluftsliv, som ligger utenfor de prioriterte vekstområdene skal prioriteres foran utbygging.
Hensynet skal kun avvikes dersom infrastrukturutbygging har avgjørende betydning for utvikling av regionalt
kollektiv- eller godstransportsystem.

R10
Rett virksomhet på rett sted
Alle kommunene skal kunne legge til rette for næringsutvikling med utgangspunkt i sine fortrinn. Lokalisering av alle
typer arbeidsplasser skal følge prinsippene i regional plan om rett virksomhet på rett sted.

R15
Samordnet parkeringspolitikk
Det forventes at kommunene utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med føringene i regional plan.

18

Kommunal planstrategi for kommunestyreperioden 2019-2023

R 17
Transportløsninger og kollektivknutepunkt i prioriterte vekstområder
Innenfor de prioriterte vekstområdene skal vei- og gatenettet særlig tilrettelegges for gang-, sykkel og
kollektivtrafikk, næringstrafikk, byutvikling med høy utnyttelse av arealene og miljø. Gang-, sykkel- og
kollektivtransporttraseer prioriteres foran andre trafikantgrupper i prioriterte vekstområder. Det forventes at
kommunene setter av tilstrekkelig areal til infrastruktur for kollektivtransport, syklister og fotgjengere.
Utvikling og drift av kollektivknutepunkt og stasjoner skal bidra til velfungerende byer og tettsteder, med vekt på
fotgjengere og syklister og effektive overganger mellom transportmidler. Knutepunkts- og stasjonsområder
planlegges i samarbeid mellom kommunen og transportetatene.

R 18
Trygt og tydelig nett for gange og sykling
Det forventes at det utvikles et trygt og tydelig sykkelveinett med egne traseer og sykkelparkering ved
kollektivknutepunkt, arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, skoler, butikker, bysentra og annen publikumsrettet
virksomhet.
Det forventes at sammenhengende gangnett utvikles i prioriterte vekstområder, med vekt på fremkommelighet,
sikkerhet, attraktivitet og universell utforming, særlig inn mot kollektivholdeplasser og -knutepunkt, skoler og i
sentrumsområder. Lokale stier og snarveier bør sikres i arealplaner.
Det forventes at drift og vedlikehold av gang- og sykkelnett sikrer fremkommelighet hele året.

I kommuneplanens samfunnsdel vil det framkomme en mer detaljert arealstrategi som skal legges til
grunn for rullering av kommuneplanens arealdel (inkludert vurdering av eksisterende, urealiserte
utbyggingsområder og vurdering av eventuelle nye innspill til utbyggingsområder).
Arealstrategien skal gi langsiktig retning til kommunens areal- og ressursforvaltning. Det er viktig for å
samordne bolig-, areal- og transportplanleggingen, fremme næringsutvikling, redusere
klimagassutslippene, tilpasse samfunnet til klimaendringene, skape sosialt bærekraftige samfunn og
redusere nedbygging av dyrka mark og natur. En oppdatert arealdel gir raskere behandling av
reguleringsplaner og økt forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv.

Følgende skal legges til grunn ved rullering av kommuneplanens arealdel:
-

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal legges til grunn for videre
arealplanlegging i Enebakk kommune. Med gjeldende fordeling av vekst (80/20) gir dette rom for
vekst i alle kommunens tre tettsteder, men vekst i Kirkebygda (innenfor 20%) kan fordre at man
må prioritere utbygging i Kirkebygda opp mot utvikling av mindre sentrale områder i og ved de
prioriterte vekstområdene (Flateby og Ytre Enebakk). Det skal legges opp til en utvikling som
bygger opp under kollektivtransport og bruk av sykkel og gange.

-

Før kommuneplanens arealdel rulleres (inkludert åpning for arealinnspill) skal grønn grense
(avgrensning av prioriterte vekstområder i Ytre Enebakk og på Flateby) og
dimensjoneringsgrunnlag for vekst utredes med utgangspunkt i fylkeskommunal veileder. Ny
grønn grense skal innarbeides i ny kommuneplan.

-

Jf. kommunens boligbyggeprogram har kommunen store utbyggingsreserver for bolig som går
langt utover det som kan bygges ut i kommunestyreperioden. Dette betyr at behov for nye
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utbyggingsområder for bolig er lite ved rullering av kommuneplanens arealdel. Det bør derfor
prioriteres realisering av nåværende utbyggingsområder framfor å tilrettelegge for store, nye
arealer til utbygging av boliger ved rullering av kommuneplanens arealdel. Ved innspill til nye
utbyggingsområder for bolig bør kun innspill som er sentralt plassert innenfor det som blir
definert som grønn grense (se punkt over) vurderes. Større områder bør ikke vurderes før senere
rulleringer av arealdelen.
-

Eventuelt nye utbyggingsområder for bolig skal ligge i gangavstand til bussholdeplass og ikke i en
avstand til grunnskoler som utløser krav om skoleskyss. Sentrumsnære og andre
utbyggingsområder innenfor gangavstand til skoler og nærsenter skal prioriteres foran områder
som ligger mindre sentralt plassert. Ny grønn grense kan bli en avgrensning for hvilke områder
som bør prioriteres.

-

I sentrum av tettstedene (innenfor grønn grense) skal det prioriteres konsentrert bebyggelse med
høyere utnyttelse, og det skal legges til rette for variert funksjonssammensetning (f.eks boliger,
butikker, tjenesteyting, spisesteder, kontor osv).

-

Ved utbygging må kapasitet på skoler, barnehager, sykehjem, samferdselsanlegg og annen teknisk
infrastruktur osv. vurderes og være av (eller bli opparbeidet til) tilstrekkelig kapasitet.

-

Ved videre utbygging skal friområder, grøntområder og naturområder og tilgang til disse sikres
gjennom og forbi utbyggingsområdene.

-

Sterke jordvernhensyn skal legges til grunn for videre utvikling av kommunen. Det er kun innenfor
ny, definert grønn grense at jordvernhensyn skal kunne vike for utbygging, og i slike tilfeller skal
det legges til grunn særlig høy utnyttelsesgrad. For alle områder utenfor grønn grense skal
jordvernhensyn gå foran. Eksisterende, urealiserte utbyggingsområder som omfatter dyrka eller
dyrkbar mark skal vurderes på nytt ved rullering av kommuneplanen.

-

Enebakk kommune skal ha tilgjengelig egnede utbyggingsområder for ulike typer næring.
Regionale retningslinjer (regional plan for areal og transport og regional plan for handel, service
og senterstruktur) skal legges til grunn for plassering/beliggenhet av ulike typer næringsarealer.

-

Eksisterende utbyggingsområder i kommuneplanen som ikke er realisert eller har påbegynt
regulering, vurderes på nytt etter samme krav som nye innspill. Det vil si at områdene vurderes
etter blant annet jordvernhensyn, beliggenhet (avstand til sentrum/prioritert tettsted),
naturmangfold, hensyn til friluftsliv, kulturminner, klimahensyn og annen risiko (flom, skred osv).
Hvis aktuelt område ikke lenger vurderes som egnet skal det tas ut av kommuneplanen og
tilbakeføres til annet formål (i hovedsak LNF).

Virkemidler
Kommunen har ulike virkemidler for å styre utbygging og samfunnsutviklingen. Gjennom kommuneplan
(valg av utbyggingsområder og bestemmelser/rekkefølgebestemmelser), boligbyggeprogram
(utbyggingsrekkefølge) og reguleringsplaner (type boliger og andre
bestemmelser/rekkefølgebestemmelser) kan kommunen styre hvor og hvor mye det skal bygges ut.
Boligbyggeprogrammet benyttes pr. i dag i liten grad for å styre utbyggingsrekkefølge på grunn av lite
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utbygging i kommunen senere år. Ved høyere utbyggingstakt kan boligbyggeprogrammet benyttes for en
tydeligere prioritering av utbyggingsområdenes rekkefølge (for eksempel mer sentrale områder først) og
antall boligenheter (for eksempel færre boenheter og lavere utnyttelse i mindre sentrale områder). Dog
kan ikke boligbyggeprogrammet alene styre dette, med mindre for eksempel utbyggingsrekkefølge er
fastsatt i en kommuneplanbestemmelse, men boligbyggeprogrammet kan likevel benyttes som grunnlag
for å fastsette bestemmelser for å styre dette i den enkelte reguleringsplan.
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4. Vurdering av behov for rullering av kommuneplanen
Gjennom planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen skal revideres, helt eller
delvis. Kommuneplanen ble ikke rullert i forrige kommunestyreperiode. Gjeldende samfunnsdel til
kommuneplanen ble vedtatt 23.2.2015, og la føringer for utarbeidelse av arealdelen. Gjeldende arealdel
ble vedtatt 7.9.2015, med nytt vedtak med avklaring av innsigelser 19.6.2016. I etterkant har det blitt
gjennomført mindre endringer av arealdelen i 2017 og 2018.

Kommuneplanens samfunnsdel brukes for å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen og for å gjøre
planleggingen mer forutsigbar. Planene følges opp i økonomiplanleggingen. Det er behov for å oppdatere
mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, både i forhold til nasjonale og regionale planer og
retningslinjer og kommunale planer. Fokus- og satsingsområder, samt detaljeringsgrad i mål og
sammenheng med øvrige planer må vurderes på nytt. FNs bærekraftsmål må innarbeides som del av
kommunens mål og strategier, hvor det er naturlig at kommunen setter spesielt fokus på enkelte av
målene.

Kommuneplanens arealdel er godt dekket opp med framtidige utbyggingsområder for bolig og det er
dermed lite behov for nye, store utbyggingsområder. Det er også avsatt arealer med plass til ulike
næringsformål både gjennom egne næringsområder, og avsatte områder med sentrumsformål (med
mulighet for f.eks. kontor, tjenesteyting). Det har allerede vært utført flere endringer og tilpasninger av
bestemmelsene og retningslinjene til kommuneplanen og det er ytterligere behov for en gjennomgang og
tilpasning til nye behov.

Det ovenstående tilsier at kommuneplanen i sin helhet bør rulleres i inneværende kommunestyreperiode.
Samfunnsdelen bør inneholde en arealstrategi som legger føringer for innhold og utforming av
kommuneplanens arealdel, og derfor bør samfunnsdelen utarbeides og vedtas før arealdelen.
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5. Oversikt over kommunens planer og strategidokumenter i kommunestyreperioden
Oversikt over kommunens planer og strategidokumenter
Sektorovergripende planer
Kommuneplan (samfunnsdel og arealdel)
Økonomiplan (handlingsprogram og årsbudsjett)
Langsiktig økonomisk plan
Krise- og beredskapsplan
Overordnet ROS-analyse
Folkehelseplan, med oversiktsdokument og kortversjon
Klima- og miljøplan
Arbeidsgiverpolitisk plan
Kommunikasjonsstrategi
Digitaliseringsstrategi
Plan for informasjonssikkerhet
Plan for mangfold, inkludering og integrering
Helse- og omsorg
Helse- og omsorgsplan
Plan for psykisk helsearbeid
Ruspolitisk handlingsplan
Plan for salgs- og skjenkebevilgninger
Beredskapsplan for helse- og omsorgsavdelingen
Smittevernplan
Operativ pleie- og omsorgsplan
Strategisk kompetanseplan for HOS
Plan for velferdsteknologi (tidl. Plandokument for IKT-utvikling med tilhørende
strategier)
Demensplan

type beh.

år vedtatt/ferdigstilt

Status 2019-2023

P
P
P
P
P
P
P
P
P
A
A
P

2015
2019
Ny
2017
2016
2018
2020
2013
2019
2018
2007
Ny

Rulleres (se kap. 5)
Rulleres hvert år
Ny 2021, rulleres annethvert år
Rulleres 2020
Videreføres
Plan videreføres. Oversikt oppdateres
Videreføres
Rulleres 2020
Rulleres hvert 4. år
Rulleres 2020
Må prioriteres i 2020
Utarbeides i kommunestyreperioden

P
P
P
P
A
A

2018
2011
2010
2020
2019
2016

A
A

2012
2013

Rulleres i 2021
Rulleres i 2021
Rulleres i 2021
Videreføres
Rulleres i 2020
Rulleres 2020
Utgår, innarbeides i helse- og
omsorgsplan
Rulleres i 2020

P
P

2014
2015

Rulleres i 2020
Rulleres i 2020

Rehabiliteringsplan

Kommunal planstrategi for kommunestyreperioden 2019-2023
A
2019

Strategisk tverrfaglig plan for Familiens hus
Fremtidige behov og plan for utbygging av sykehjem og omsorgsboliger
Teknikk og samfunn
Trafikksikkerhetsplan
Klima- og miljøplan
Hovedplan avløp
Flerbruksplan for kommuneskogen, inkludert mål og retningslinjedokument
Boligsosial handlingsplan, med delplan Boliger for boligmarkedets vanskeligstilte
Hovedplan vei
Strategisk næringsplan
Vedlikeholdsplan formålsbygg og -anlegg
Forvaltningsplan for boliger

A
P

2019
Ny

Videreføres
Rulleres etter innflytting i nye
Familiens hus
Utarbeides 2020

P
P
P
P
P
P
P
P
P

2018
2020
2012
2014
2018
2013
2018
2019
2020

Rulleres 2022
Rulleres 2020
Rulleres 2020
Videreføres
Handlingsdel rulleres 2021
Rulleres 2020
Rulleres 2022
Rulleres 2020
Videreføres

Tiltaksplan vei
Tiltaksplan formålsbygg
Tiltaksplan boliger
Saneringsplan avløp
Renholdsplan
Skogbruksplan
Plan for vedlikehold av grøntarealer
Plan for overvannshåndtering
Del 1 – Haugdammen osv – Flateby
Del 2 – Ytre Enebakk
Strategi for ladestasjoner el-bil
Beredskapsplan for TES

A
A
A
A
A
A
A
A

2020
2019
2020
2019
Løpende
2005

A
A

Ny
2019

Områderegulering av Støttumåsen

P

-

Overvannsnorm for Enebakk kommune
Kultur og oppvekst

P

2020

Rulleres årlig
Rulleres årlig
Rulleres årlig
Rulleres årlig
Løpende oppdatering
Rulleres 2022/2023
Løpende oppdatering
Arbeid med gjennomføring pågår
Utarbeides 2020
Løpende oppdatering
Påbegynnes 2020
Videreføres
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Skolebruksplan- og barnehagebruksplan

Kommunal planstrategi for kommunestyreperioden 2019-2023
P

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv, med handlingsprogram
Strategiplan/kvalitetsplan for skole og barnehage

P
A

Kulturplan
Handlingsplan for bosetting og integrering av flyktninger
Strategiplan for kultur, idrett, friluftsliv og forebyggende

P
P
P

2018

2016
Ny

Rulleres i 2021 (bhg vil da inngå)
Rullleres hvert 4. år,
handlingsprogram rulleres årlig
Rulleres i 2021
Utgår som egen plan, innarbeides i
strategiplan under
Videreføres
Utarbeides i perioden
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