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Innhold

• Samfunnsdel og plansystem

• Innspel til planprogrammet

• Medverknad

• Gjennomgang av mål

• Klima

• Bryte ned hovudmål til delmål og strategi



Kommuneplanen

• Styringsverktøy

• Langsiktig perspektiv

• Demokrati 

• Virkning av KPS



Rammer for samfunnsdelen

• Lovverk
• Plan og byggningsloven, folkehelseloven …

• Overordna myndigheiter
• Fylkeskommunen, nasjonale forventingar til kommunal planlegging

• Regionalt samarbeid 

• Planstrategi
• Utfordringar

• Planprogram









Utgangspunkt overordna myndigheter 

• FNs bærekraftsmål 

• Tverrfagleg innsats

• Føringer for arealdelen

• Klima

• Folkehelse

• Inkludering og integrering

• Overvann og ROS



Merknader

• Planprogram sendt på høyring til lag, organisasjonar, nabokommunar, direktorat / forvaltningsorgan 

• Innspel
• Fylkeskommunen
• Statsforvaltaren
• Direktoratet for mineralforvaltning
• Kystverket
• NFU Luster lokallag
• Gaupne helselag
• Eldrerådet
• Ungdommens kommunestyre

• I hovudsak positive tilbakemeldingar på form og innhold 



Fylkeskommunen

• Framsikt

• Arealstrategi

• Intern organisering og politisk involvering

• Klima – erstatte klimaplan

• Folkehelse

• Kultur og frivillighet



Statsforvalteren 

• Arealbruk og arealreknskap

• Kommunedelplan naturmangfold

• Ta stilling til leve heile livet reformen

• Universell utforming

• Møteplasser

• Jordvern



Direktorat / etat

• Direktoratet for mineralforvaltning

• Kommunedelplan mineralske råstoff

• Vurder ressurssituasjon og behov

• Korte avstander og bærekraft

• Kystverket

• Vurder tryggleik og ureining i ROS

• Klare mål for bruk og vern sjøareala



Organisasjoner

Gaupne helselag

• Fleirbrukshus

• Lyspunkter langs Engjadalsvegen

NFU Luster lokkallag

• Viktige hovudmål

• Personar med funksjonsnedsetting

• Lite tilpassa aktivitetar i kommunen

• Støtte opp om organisasjonslivet



Eldrerådet

• Aldersvenleg samfunn og leve heile livet.

• Nytte dei ressursane som er i den eldre befolkninga. 

• Kommunesenteret bør ha eit fleirbrukshus som er stort nok til å romme fleire ulike 
aktivitetar for unge og eldre. 



Ungdommens kommunestyre

Aktiv heile livet / tryggleik

• Møteplassar for alle personar i alle aldrar – grendahus, aktivitatskveldar, kurs, treningssenter

• Fokus på å hindre einsemd

• Lågterskel tilbod for psykisk helsehjelp, førebygging

Distriktsinnovasjon

• Utbygging på Hafslo – stort potensial, satse på familiar

• Fast ansetting og heiltidsjobbar

• Marknadsføre kommunen mtp. reiseliv og turisme. 

Klimasmart

• Klima må være tema i skulen – elevane må få meir informasjon om utfordringar og kva som blir gjort



Behandling i Formannskapet

• Innspel til ordvalg
• Oppvekstmiljø -> lokalsamfunn
• Vekst -> utvikling

• Fokus på turer for alle, ikkje berre dei sprekaste
• Lys
• Snøscooter

• Må bli flinkere å marknadsføre friluftsmoglegheitene i kommunen

• Me må ha fokus på dei langsiktige trugsmåla i samfunnsdelen – for eksempel aukande frekevens i 
flaumhendingar og verknaden på jordbruk

• Bruke digitale media for å nå ut til flere
• Emneknagg 
• Film

• Næringsfondet kan nyttast for grøn omstilling



Oppfølging

• Endring i tekst

• Arealstrategi naturleg utfall av strukturdebatt 

• Vedlegg klima

• Møteplassar tema i medverknad



Oppfølging

• Nye hovudmål:
• Alle skal ha gode høve for å kjenne friluftsglede i nærmiljøet 

• Nærturar – innspel frå administrasjon, formannskapet og høyring

• Luster kommunes særeigne natur- og kulturkvalitetar nyttast aktivt for å leggje til rette for 
berekraftig friluftsliv både i tilknyting til bre, fjell, dal, kulturlandskap og fjorden.

• Innspel frå Administrasjon, formannskapet, ungdummens kommunestyre. 

• Må bli betre å vise friluftslivsmulegheitene utad

• Har stort potensiale 

• Styrke profilering?



Medverknad

Fase 1: Høyring og offentleg ettersyn planprogram 
• Informasjon på nettside og i avis 
• Høve for å kome med innspel til planprogrammet 
• Møte med ungdommens kommunestyre og råd 
• Politiske arbeidsgrupper 
• Kontakte idrettslag og bygdelag om opplegg for dialogmøte 

Fase 2 - Aktiv medverknad
• Informasjon på nettside og i avis 
• Høve for å kome med innspel til planprogrammet på kommunen sin nettside 
• Møte med ungdommens kommunestyre og råd 
• Dialogmøte
• Opplegg for medverknad på skuler i samarbeid med eleveråd / ungdommens 

kommunestyre / lærarar 
• Opplegg for medverknad internt i kommuneorganisasjonen 
• Møte med representantar frå næringslivet / reiseliv 
• Møte med Bondelaget 
• Politiske arbeidsgrupper 

Fase 3 - Høyring og offentleg ettersyn samfunnsdelen 
• Informasjon på nettside og i avis 
• Høve for å kome med innspel til planframlegg 
• Møte med ungdommens kommunestyre og råd 



Ekstra medverknad - Spissa

• Møter av mindre skala

• Bondelaga

• Bygdalag

• Næringsliv / turisme

• Opplegg for skular

• Læring og innsikt

• Lærarane får styre opplegget – teikning eller bilder

• Framføre for kommunestyret 



Ekstra medverknad - Bredde

• Film og sosiale media for å skape merksemd rundt medverknaden
• Spørreskjema med eit utval definerte spørsmål og mulegheit for fritt innspel

• Namn, alder, næraste bygd / grend 
• Korleis kan me tilrettleggje for betre fellesskap i Luster kommune (rangering av prioriteringar)
• Korleis kan gjere tettstadene i kommunen meir levande?
• Kva type tiltak / møteplassar dekkar best behovet for møtestader mellom yngre og eldre? (fleirval)
• Har du ein spesifikk ide til ein god møteplass eller eit tiltak som kan gjennomførast i kommunen
• Kva bør kommunen ha fokus på for å gjere heimplassen din meir attraktiv for

• 1) Fastbuande
• 2) Turister

• Korleis kan kommunen styrkast av digitaliseringa?
• Korleis kan kommunen gjere det enklare for innbyggjarane å redusere klimagassutslepp og 

ressursforbruk?
• Fritt innspel

• https://no.surveymonkey.com/r/TGYW2WM

https://no.surveymonkey.com/r/TGYW2WM


Aktiv heile livet

Tryggleik

Klimasmart

Distriktsinnovasjon



Aktiv Heile livet

Tema / utfordringar

Folkehelse

Integrering

Friviljugheit

Kultur

Barn og unge
Inkludering

- Kombinerer tema folkehelse og kultur
- Knytt til «leve heile livet» reformen som 

må innarbeidast i planen
- Aktivitet kan være både fysisk og sosial, på 

fritid og i arbeid 
- Aldring og førebygging
- Inkludering



Aktiv heile livet

• Barn og unge har gode oppvekstmiljø som fremjar sosial 
kompetanse, meistring og tilhøyrsle

• Eldre har gode sosiale møteplassar og tilpassa 
aktivitetstilbod, og tenestene skal gjennomgåande legge 
vekt på aktiv omsorg.

• Både fysiske og sosiale miljø er lagt til rette for å fremje
inkludering, helse, og sysselsetting for folk i alle 
livssituasjonar

• Alle innbyggjarane i kommunen har gode tilbod av kultur, 
fritidsaktivitetar og læringsarenaer som motverkar
utanforskap og inaktivitet

• Alle skal ha gode høve for å oppleve friluftsglede i 
nærmiljøet



Tryggleik

- Definerer mål for dei mest grunnleggande 
tenesteområdene som helse og 
infrastruktur

- Mål for risiko og beredskap og 
klimatilpassing

Tema / utfordringar

Risiko og sårbarheit

Alderssamansetning

Gode tenester



Tryggleik

• Innbyggjarane kan stole på den kommunale infrastrukturen, 
og kommunen driv framsynt førebygging mot uønskte 
hendingar.

• Kommunen har gode helse- og omsorgstenester for alle 
med fokus på god kvalitet til rett tid

• Innbyggjarane har sosial, økonomisk og arbeidsmessig 
tryggleik



Distriktsinnovasjon

- Hovudfokus på næring og vekst 
- Formulert ut ifrå anerkjennelsen at ein må 

være frampå og finne nye løysningar for å 
leggje til rette for berekraftig vekst

Tema / utfordringar

Folketal

Økonomi

Digitalisering

Landbruk

Næring og sysselsetting



Distriktsinnovasjon

• Luster kommune bidreg til utvikling av sterke, inkluderande
og berekraftige lokalsamfunn

• Luster kommune legg til rette for bærekraftig utvikling og 
nyskaping innan viktige verksemder inkludert reiselivet

• Luster kommune tilbyr tilgjengelege areal for utvikling av 
verksemder

• Luster kommune dreg nytte av positiv utvikling av 
arbeidsplassar i Sogneregionen, særleg innafor offentlege
arbeidsplassar

• Luster kommune støttar opp om landbruket og stimulerer til 
eit mangfald innan landbruksproduksjon

• Luster kommunes særeigne natur- og kulturkvalitetar nyttast 
aktivt for å leggje til rette for berekraftig friluftsliv både i 
tilknyting til bre, fjell, dal, kulturlandskap og fjorden.



Klimasmart

- Mål for miljø og klimagassreduksjon
- Naturmangfald 
- Viktig med tverrsektorielt perspektiv 

Tema / utfordringar

Klimautslepp

Klimatilpasning

Arealbruk 

Forbruk

Andre miljøutfordringar



Klimasmart

• Kommunen og innbyggjarane klarar å redusere 
klimagassutslepp og forbruk av forureinande varer og 
tenenestar

• Luster kommune klarar å omstille seg for å møte nye 
utfordringar som følgjer av klimaendringane

• Luster kommune tar vare på miljø og biologisk mangfald
og reduserer ureining



Hva gjøres nå?

• Klima i planarbeid
• Klimabudsjett
• Klima som tema i samfunnsdelen
• Klimanettverk Vestland fylkeskommune
• BAKT prosjekt
• Klimatilpassingsprosjekt for utvikling av indikatorer for klimatilpassing av 

infrastruktur – deltek i prosjekt leda av Sintef, Noradapt og Os kommune. 

• Tiltak
• Elsykkelutleie 
• Ladestasjon i Skjolden
• Miljøstasjon Gaupnegrandane



BAKT

• Felles klimasatssøknad med Sogndal kommune

• Strategisk plan for bolig, arbeid, klima, transport

• Interkommunalt samarbeid for å stimulere til vekst i folketal og arbeidsplassar
gjennom klimavennleg planlegging og utvikling

• Attraktive tettstader, digitalisering – fokus på pendling

• Veldig relevant opp imot satsingsområde «Distriktsinnovasjon» 

• Prosjektstilling i Sogndal og interkommunalt samarbeid (Luster 1/3)

• Kvalitetssikrast av Vestlandsforskning og HVL



Klima

• Klimabudsjett
• Styringsverktøy med utgangspunkt i klimaregnskap

• Forpliktelser parisavtalen

• Treffer skjevt

• Fly? Søppelhåndtering? Forbruk i andre land? 

• Vi må også prioritere tiltak som ikke viser seg på klimabudsjettet



Tolke klimagassutslipp
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•Samfunnsutviklar – pådrivar, tilrettleggjar, samarbeid
•Myndigheitsutøvar – planmyndigheit, tilskotsforvaltar
•Tjenestelevrandør – Utøver av tenester: Utdanning, helse, 
kollektivtraffikk
•Eiger og driftar – bygg, infrastruktur, skog, eigen transport, 
kommunale selkaper, fondsplasseringar
Innkjøper – varer og tenester

•Innkjøpsmakt gjennom offentlege anskaffelsar. Kan føre til 
innovasjon og marknadseffekter, noko som kan føre til kutt 
langt utover dei enkelte prosjekta.
•Samfunnsplanlegging og arealplanlegging kan bidra til å 
ivareta karbonrike naturtypar, stille krav til 
bygningskonstruksjon, restriksjonar på bilbruk og parkering, 
tilrettelegging for gange, sykkel og kollektiv.
•Samfunnsutviklarrollen kan nyttast for å skape nettverk 
mellom mennesker og bidra til informasjon, samarbeid og 
koordinering. Dette kan ha mange uante effektar og er særleg 
naudsynt inn mot bildeleordningar, gjenbruk osv.
•Fysisk tilrettlegging for at innbyggjarar og næringsliv kan ta 
klimavennlege val i kvardagen.

Kommunen og innbyggjarane klarar å redusere 
klimagassutslepp og forbruk av forureinande
varer og tenenestar



Delmål

Landbruket opplevar at dei har gode rammer og støtte for å 
klare å redusere klimagassutslepp samtidig som ein 
opprettholder matproduksjon og landbruksareal 

Klimagassreduksjon er sterkt prioritert i forvaltninga av 
næringsfondet

Det er gode høve for å gjenbruke og resirkulere i Luster, og 
me klarar å nytte ressursane som finns i avfall

Både private og offentlege bygg reduserar energibruken

Utsleppa frå transport blir kraftig redusert og det er lett for 
innbyggjarane å velge miljøvennlige reisemåtar. 

Kommunen vektlegg klimahensyn i alt planarbeid

Kommunen har god kompetanse og samhandling med 
innbyggjarar, næringsliv og regionen for å klare å redusere 
klimagassutslepp. 

Strategi

Støtte opp om landbruket sine eigne mål med tilrettelegging 
for samarbeid, rådgiving og økonomiske insentiventer

Nytte næringsfondet for å støtte tiltak som har til formål å 
redusere klimagassutslepp direkte, eller indirekte gjennom 
samhandling og innovasjon

Stille krav til klima og innovasjon i anbodsprosessar. 

Oppretthalde god dialog med Simas om korleis ein kan nytte 
planprosessar og titak for å fremje miljøstasjonen og gjere den 
meir tilgjengneleg

Jobbe for å opprette felles verkstader i bygdene ( møteplassar, 
nytte materiale frå miljøstasjonen)

Installere ladepunkt ved alle offentlege bygg

Alle sektorane i kommuneorganisasjonen vurderer sitt 
handlingsrom ift. Klima og synleggjer dette og kva relevante 
tiltak som er igangsatt i økonomiplanen. 

Klimapåverknad av arealendringar, endringar i transportsystem 
og energiforbruk synleggjerast i alle arealplanar. 




