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1 Innledning: Vi bygger Lillestrøm kommune  

Fra 01.01 2020 blir kommunene Fet, Sørum og Skedsmo slått sammen til Lillestrøm kommune. 

De tre kommunene har hver for seg lang erfaring med å tilby gode tjenester til innbyggerne, nå 

kan vi ta med oss det beste fra hver av de tre kommunene inn i den nye kommunen. 

Lillestrøm kommune vil bli landets 9. største kommune med om lag 87 500 innbyggere og 9 000 

ansatte. Det er et godt grunnlag for å bygge en sterk kommune med kompetanse og ressurser 

som gir bærekraftig samfunnsutvikling, gode tjenester og effektiv ressursbruk.  

Utarbeidelse av et velfungerende plansystem vil være en viktig del av det forberedende arbeidet 

for den nye kommunen.  

1.1  En overordnet plan 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være Lillestrøm kommunes overordnede plan og gi 

premisser og retning for samfunnsutviklingen. Den skal være et verktøy for strategisk og politisk 

styring av Lillestrøm kommune. 

For å sikre en målrettet styring av kommunen fra starten av legges det til rette for at 

samfunnsdelen vedtas tidlig i valgperioden. Samfunnsdelen vil være et viktig grunnlag for 

økonomiplaner og årsbudsjett i den neste valgperioden.  

Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel skal beskrive formålet med planarbeidet, 

tydeliggjøre behovet for utredninger og synliggjøre hvilke medvirkningsprosesser det legges opp 

til.  

Gjennom planprogrammet får samarbeidsparter, innbyggere, overordnede myndigheter, 

nabokommuner og andre interessenter informasjon om oppstart av arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel. Gjennom høring og offentlig ettersyn av planprogrammet 

oppfordres de til å gi innspill til arbeidet med samfunnsdelen.  

Plan- og bygningsloven § 11-2: 

Kommuneplanens samfunnsdel  

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 

kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en 

beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i 

kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal 

gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. 

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir 

hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres 

årlig. 

For utarbeiding og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel gjelder §§ 11-12 til 11-15. 
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2 Satsingsområder og utredningsbehov 

Rammene for planprogrammet er de verdiene og satsingsområdene fellesnemda har vedtatt.   

Verdiene tillit, nyskaping og inkludering skal prege arbeidet i Lillestrøm kommune. Utvikling skal 

bygge på FNs bærekraftsmål. En viktig del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil 

være å innarbeide disse verdiene og bærekraftsmålene i kommunens virksomhet.  

Satsingsområder for Lillestrøm kommunes virksomhet skal være: 

• Klima og miljø  

• By- og tettstedsutvikling  

• Hele livet  

• Nyskapende  

2.1 Kunnskapsgrunnlag og utfordringsbilde  

En hensiktsmessig ressursbruk forutsetter at vi innretter arbeidet innenfor de vedtatte 

satsingsområdene etter den faktiske situasjonen. Derfor skal det innledningsvis i planarbeidet 

utarbeides et kunnskapsgrunnlag som gir en grundig beskrivelse av status og utfordringer i den 

nye kommunen.  

Kunnskapsgrunnlaget må favne bredt, både når det gjelder temaer og kilder og både beskrive 

utviklingstrekk og tendenser i samfunnet og i kommunen som organisasjon.  
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Statistikk fra SSB, Akershus fylkeskommune og folkehelseinstituttet vil være viktige kilder 

sammen med annen kunnskap fra sektorene. Det er også behov for å hente inn lokale data slik at 

vi får et mer detaljert bilde og kan avdekke eventuelle forskjeller mellom ulike deler av 

kommunen.   

For å få et presist kunnskapsgrunnlag er det viktig å legge til rette for en prosess som inkluderer 

ulike aktører.  

2.2 Klima og miljø 

Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning, 

samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst 

Lillestrøms befolkning vokser, og befolkningsprognoser viser at veksten vil fortsette.  

Befolkningsveksten gir behov for nye boliger og ny infrastruktur for å dekke et økt behov for 

tjenester og transport. Uten konkrete tiltak vil denne veksten medføre økte utslipp.   

I Lov om klimamål (Klimaloven) heter det at klimamål for 2030 er at utslipp av klimagasser 

reduseres med minst 40 % fra referanseåret 1990. Målet for 2050 er at Norge skal være et 

lavutslippssamfunn og klimagassutslippene reduseres i størrelsesorden 80 til 95 prosent fra 

1990. 

Regional plan for klima og energi i Akershus med tilhørende handlingsplan viser hvordan disse 

målene kan nås og hvordan kommunene kan bidra. Utslipp av klimagasser må reduseres fra 

mange kilder, særlig fra transport, stasjonær forbrenning, avfall og avløp, landbruk og indirekte 

utslipp. Lillestrøm kommune må derfor både benytte flere og sterkere virkemidler for å nå 

klimamålene enn det vi gjør i dag.  

Det er et nasjonalt mål og en forventning om at økt behov for transport som følger av 

befolkningsvekst tas med kollektivtransport, sykkel og gange, det såkalte 0-vekstmålet. For å nå 

dette målet må det å gå og å sykle være trygt, og en naturlig del av den daglige transporten. 

Kommunen må også legge til rette for at behovet for transport reduseres. Det kan blant annet 

gjøres ved at tjenester lokaliseres der folk bor og kommunen bidrar til at kollektivtilbudet 

forbedres også på tvers av kommunen.  

2.2.1 Utredningsbehov 

Kommuneplanens samfunnsdel skal legge til rette for at Lillestrøm kommune tar klimavennlige 

valg. Planen må vise hvordan vi kan håndtere befolkningsveksten samtidig som vi reduserer 

utslippene. Planen skal fastsette mål for reduksjon av klimagassutslipp og beskrive strategier for 

å nå disse målene. 

For å nyansere utfordringsbildet er det behov for å kartlegge hvor utslippene kommer fra, vise 

hvor det er mulig å redusere samt utrede hvilke krav og tiltak som er mulig og nødvendig innenfor 

transport, stasjonær forbrenning, avfall og avløp, landbruk og indirekte utslipp. Her er det 

nødvendig med en bred tilnærming. 
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2.3 By- og tettstedsutvikling 

Lillestrøm kommune skal ha en attraktiv regionby og livskraftige lokalsamfunn 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) gir en felles, forpliktende ramme 

for videre planlegging i regionen. Planen slår fast at utbyggingsmønsteret i regionen skal være 

arealeffektivt basert på prinsipper for flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur.  

Lillestrøm er pekt ut som regionby. Sammen med de andre regionale byene i Akershus skal 

Lillestrøm by ta en høy andel av veksten i det sentrale østlandsområdet. I de regionale byene 

skal det legges til rette for arbeidsplassintensive virksomheter i sentrum og etablerte 

kompetansemiljøer skal videreutvikles. De regionale byene skal være lett tilgjengelig i det 

regionale kollektivtilbudet. Det er viktig at statlige og regionale myndigheter støtter opp om denne 

satsingen ved blant annet å legge kontorer og arbeidsplasser hit.  

Kommunens tettsteder Fetsund, Sørumsand, Frogner er definert som prioriterte lokale byer og 

tettsteder i den regionale planen. Her forventes en sterk vekst og en videreutvikling av 

tettstedene som tar utgangspunkt i stedenes egenart. I tillegg finnes det i den nye kommunen 

andre etablerte tettsteder det er behov for en strategisk tenking rundt, for eksempel 

Skedsmokorset som har den største boligkonsentrasjonen i den nye kommunen.   

Det er behov for å bygge en sterkere identitet rundt Lillestrøm kommune og byen Lillestrøm som 

kommunesenter. Folk skal være stolte over at de bor nettopp her.  

Vi må se by- og stedsutvikling i sammenheng slik at regionbyen Lillestrøm og tettstedene rundt 

utfyller hverandre. Sammenheng mellom byen og stedene, og mobilitet mellom blir viktige 

suksesskriterier for by- og tettstedsutviklingen.   

2.3.1 Utredningsbehov 

Kommuneplanens samfunnsdel skal drøfte og definere hva en attraktiv regionby er, og hvilke 

krav som bør stilles til utvikling av denne. Samfunnsdelen skal også se nærmere på, og belyse de 

ulike tettstedene og lokalsamfunnenes roller og funksjoner.  

Samfunnsdelen vil omhandle hvordan nærmiljøer og boligområder kan bli varierte, trygge og 

attraktive slik at befolkningen trives og blir boende.  

Planen skal videre vurdere hvordan regionbyen og tettstedene kan fortettes med boliger og 

arbeidsplasser på en god måte. 

Samfunnsdelen vil belyse de hovedutfordringer en framtidig langsiktig arealstrategi for 

kommunen må løse. En vellykket by- og stedsutvikling forutsetter blant annet utvikling av en 

attraktiv, grønn mobilitet, bærekraftig kultur-, handels- og tjenesteutvikling, og at det tas 

utgangspunkt i prioritert vekstområde og grønn grense i tråd med regional plan for areal og 

transport. 
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2.4 Hele livet 

Lillestrøm kommune skal støtte opp under innbyggernes mestring av egne liv i alle livets 

faser 

Et godt liv henger for mange sammen med lokal tilhørighet og identitet, god helse og en aktiv og 

meningsfull hverdag.  

Innbyggerne møter kommunens tjenester gjennom hele livet. Gode kommunale tjenester støtter 

innbyggerne slik at de mester eget liv og har en aktiv og meningsfull hverdag. Det gir selvtillit og 

er viktig for den enkeltes helse og trivsel. Kommunens tjenester spenner bredt og det er viktig å 

treffe med rett tjeneste til rett tid.  

Lillestrøm kommune vil få en sterk vekst i antall innbyggere, i tillegg vil befolkningen bli stadig 

eldre. Dette utfordrer de tradisjonelle tjenestene innenfor oppvekst og helse og gjør at kommunen 

må tenke nytt og ta i bruk ny teknologi. Nye tekniske løsninger kan for eksempel bidra til at flere 

kan bo i sitt eget hjem lenger.  

Et godt og variert kulturtilbud vil både bidra til å øke den enkeltes livskvalitet i tillegg til å gjøre 

kommunen mer attraktiv for både innbyggere og næringsliv.  

Det er viktig å få til et godt samspill mellom innbyggere, frivillighet, privat næringsliv og 

kommunen selv.  

2.4.1 Utredningsbehov 

Kommuneplanens samfunnsdel skal vurdere strategier som sikrer gode oppvekstsvilkår og bidrar 

til et samfunn som støtter opp under innbyggerne i alle livsfaser. Den skal vise hvordan 

kommunen kan styrke samarbeidet med frivillighet og næringsliv.  

Samfunnsdelen skal vise hvordan kommunen kan snu resssursbruken fra behandling til 

forebygging og sikre «rett tjeneste til rett tid» for hele befolkningen.   

Det vil være behov for mer kunnskap om befolkningens levekår og livskvalitet, og status, 

utfordringer og muligheter innenfor de ulike kommunale tjenesteområdene.  

2.5 Nyskapende 

Lillestrøm kommune skal være åpen, lærende og nytenkende. Kommunens viktigste 

ressurs er innbyggerne og de ansatte. 

Lillestrøm kommune skal gi rom for nyskapning og gode ideer gjennom samskaping og dialog.  

Kommunens viktigste ressurs er innbyggerne og de ansatte. Alle kan bidra til å løse kommunens 

oppgaver på en god og effektiv måte dersom det legges til rette for det. Det blir også viktig å ta i 

bruk ny teknologi, og gjerne på nye måter, for å løse både eksisterende og nye oppgaver. 

Kommunen må også være nyskapende i arbeidet for å legge til rette for innovasjon og 

entreprenørskap og skape bedre vilkår for gründere og nyetablerere.  Det er behov for nye 

arbeidsplasser og utvikling av nye næringer.  
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2.5.1 Utredningsbehov 

Kommuneplanens samfunnsdel skal belyse og konkretisere på hvilke områder og hvordan 

Lillestrøm kommune kan bli være åpen, lærende og nytenkende som samfunnsutvikler, 

tjenesteprodusent og forvalter. Det gjelder innenfor hvert av de fire tjenesteområdene. 

Planen må også belyse og konkretisere hvordan kommunen kan legge til rette for innovasjon og 

næringsutvikling i regionen. 

 

3 Planprosess og organisering av planarbeidet 

Fellesnemda vil legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og 

offentlig ettersyn i 6 uker. Her inviteres innbyggere, andre interesserte og regionale myndigheter 

til å komme med innspill. Planprogrammet vil så bli vedtatt av Fellesnemda.  

Planarbeidet vil bli organisert som et prosjekt hvor rådmann i Lillestrøm kommune er prosjekteier. 

En prosjektgruppe med ansatte fra kommunene Sørum, Fet og Skedsmo vil utarbeide et 

kunnskapsgrunnlag og et forslag til samfunnsdel i tråd med det vedtatte planprogrammet. 

Tjenesteområdene i den nye kommunen skal bidra med faglige innspill i beskrivelsen av 

utfordringsbilde samt prioriteringer innenfor sine områder  

Underveis i arbeidet vil det bli igangsatt ulike medvirkningsprosesser. Lillestrømsamfunnet, 

næringslivet og frivilligheten skal trekkes inn i planarbeidet. Det vil bli utarbeidet opplegg som 

treffer bredt, for eksempel med åpne møter, innbyggerundersøkelser og arbeidsgrupper som kan 

gi innspill til samfunnsutviklingen. Kommunen vil også invitere til samarbeid med regionale 

myndigheter og nabokommuner. Fellesnemnda Ung kobles på arbeidet for å sikre at barn og 

unges perspektiver og synspunkter ivaretas i arbeidet. 

Forslaget til Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm kommune vil bli lagt ut på høring og 

offentlig ettersyn i 6 uker før det legges frem til endelig vedtak. Planforslaget vil bli behandlet av 

kommunestyret tidlig i 2020.  

Parallelt med samfunnsdelen vil det bli utarbeidet et forslag til planstrategi. Planstrategien vil 

drøfte det samlede behovet for planer i valgperioden, og vil bygge videre på de utfordringer og 

satsingsområder samfunnsdelen viser. Planstrategien vil bli lagt fram for kommunestyret etter at 

samfunnsdelen er vedtatt. 
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vår 2019 
 

Høring: Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  

  

Prosessen med samfunnsdelen kan framstilles slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Rammer for planarbeidet 

Den viktigste rammen for kommunens planarbeid er plan- og bygningsloven. Den slår fast at 

planleggingen skal stimulere og samordne utviklingen i kommunen og sikre befolkningen 

muligheter til å påvirke. I plan- og bygningsloven fremheves bærekraft, universell utforming og 

åpenhet som viktige prinsipper. 

I lov om folkehelsearbeid slås det fast at kommunen skal ha nødvendig oversikt over 

helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. 

Kommuneplanen skal fastsette overordnede mål og strategier som er egnet til å møte de 

utfordringer kommunen står overfor.  

4.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  

Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging. Her samles mål, oppgaver og interesser som det forventes at kommunene og 

fylkeskommunene skal legge særlig vekt på i sin planlegging. Dokumentet er retningsgivende 

Fylkeskommunene og kommunene har ansvar for å finne helhetlige løsninger som ivaretar lokale 

vinter /vår 2019 
 

Fellesnemda behandler:  

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (høring) 

  

sommer 2019 
 

Fellesnemda behandler:  

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (endelig) 
 

 

høst 2019 

Fellesnemda behandler:  

Kommuneplanens samfunnsdel (høring) 

 

Vinter /vår 2020 

Kommunestyret for Lillestrøm behandler: 

Kommuneplanens samfunnsdel (endelig vedtak) 

 

høst/vinter 2019 

Høring: Kommuneplanens samfunnsdel  
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forhold og lokalpolitiske interesser og hensyn ivaretas sammen med nasjonale og viktige 

regionale interesser. 

Kommunene skal legge vekt på: 

• Gode og effektive planprosesser 

o Enklere regelverk og bedre samarbeid 

o Målrettet planlegging 

• Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

o Et klimavennlig og sikkert samfunn 

o Aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier 

o Fremtidsrettet næringsutvikling, innovasjon og kompetanse  

• Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder  

o Samordnet bolig- areal- og transportplanlegging 

o Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem 

o Levende by og tettstedssentre 

o Helse og trivsel 

Statlige planretningslinjer brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen 

og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. De har lengre tidshorisont en 

forventningsdokumentet. 

De viktigste planretningslinjene for Lillestrøm kommune er, 

• Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal, og transportplanlegging 

• Statlige planretningslinjer for universell utforming 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Det er forventet at det vil komme et nytt forventningsbrev i løpet av vinteren/våren 2019. Arbeidet 

med kommuneplanen vil i så fall bli justert i tråd med dette. 

4.2 Regionale føringer 

Kommunen er forventet å følge opp regionale planer og strategier.  Det finnes regionale planer 

innenfor utdanning og næringsutvikling; areal og transport; bomiljø, inkludering og mangfold; og 

klima og miljø.  

Særlig Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus gir viktige overordnede føringer 

som skal vises i kommuneplanen, men også andre planer vil bli innarbeidet i Lillestrøm 

kommunes planverk. 

4.2.1 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er en felles strategisk plattform for Oslo 

kommune, Akershus fylkeskommune, kommunene i Akershus, staten og andre aktører for 

hvordan areal og transport kan samordnes bedre i regionen.  

Oslo og Akershus er i kraftig vekst. Planarbeidet har vist at veksten kan bli en mulighet for å nå 

målene om en mer konkurransedyktig og bærekraftig region, dersom stat, fylker og kommuner 

endrer kurs og samordner sin areal- og transportpolitikk i tråd med planen. Planen legger opp til 
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et mer konsentrert utbyggingsmønster og en større satsing på kollektivtransport, sykkel og 

gange. 

Den regionale planen er en videreutvikling av dagens senterstruktur med  

• Oslo by 

• Regionale byer (Lillestrøm) 

• Prioriterte lokale byer og tettsteder (Fetsund, Sørumsand og Frogner) 

• Regionale områder for arbeidsplassintensive virksomheter (Kjeller) 

• Særlige innsatsområder for økt by- og næringsutvikling  

(Bybåndet Kjeller - Lillestrøm - Lørenskog) 

Formålet med planen er mer konsentrasjon og mindre spredt vekst, levnende byer og god 

bokvalitet, sterkere prioritering av både vekst og vern samt å øke veksten i kollektivtransporten 
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