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Forord 
Nå skal vi planlegge for framtiden!  

Flå kommune har satt i gang arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, som på mange måter er 
den viktigste planen vi har. Her staker vi ut kursen for kommende 12-års-periode, og vi skal sammen 
sette mål som vi skal jobbe fram mot.  

Flå kommune har opplevd store endringer parallelt med dagens kommuneplan, som strekker seg 
tilbake til 2011. Hvor går veien de neste årene? Vi ønsker oss en oppdatert kommuneplan som vi kan 
bruke aktivt i kommunens arbeid og utvikling framover. 

Dette dokumentet er planprogrammet for planarbeidet, et dokument som legger føringer for 
hvordan vi skal jobbe fram til en vedtatt kommuneplan – «oppskrifta» til selve planen. 

Følg med på kommunens hjemmeside www.flaaa.kommune.no for løpende informasjon om 
planarbeidet. Under «Plan og regulering» finner du en egen side for «ny kommuneplan». 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn 

Det er et krav i Plan- og bygningsloven at alle kommuner skal ha 
en samlet kommuneplan, bestående av kommuneplanens arealdel 
og kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanen er en 
overordnet plan for hele kommunen, og samfunnsdelen skal ta for 
seg kommunens langsiktige utfordringer, mål og strategier. 
Samfunnsdelen skal være grunnlaget for kommunens øvrige 
planer, og gjelder for både kommunen som samfunn og 
organisasjon. 

Den vedtatte planstrategien til kommunen skal klargjøre hvilke 
planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre i 
perioden 2019-2023. Gjeldende samfunnsdel av kommuneplanen 
gjelder for perioden 2011-2023, og gjennom planstrategien er det 
vedtatt at det anbefales at planarbeidet for revidering av 
samfunnsdelen bør starte opp i 2021. 

Baser på planstrategien vedtok kommunestyret i møte 29.04.2021 
sak 46/21 å sette i gang med planarbeidet for kommuneplanens 
samfunnsdel. 

1.2. Hensikten med planarbeidet 
Flå kommune har som hensikt med dette planarbeidet å utarbeide og vedta revidert 
kommuneplanens samfunnsdel for Flå kommune. Dette skal skje gjennom en god planprosess med 
bred medvirkning. 

1.3. Plansystemet 
Flå kommune har en rekke planer i sitt plansystem, der kommuneplanens arealdel og samfunnsdel 
står helt sentralt og er koblet sammen. Samfunnsdelen gir føringer for arealbruken i kommunen, 
mens arealdelen skal være et kartmessig bilde av prioriteringer og satsinger i samfunnsdelen. 
Samtidig så vil kommunens arealressurser og infrastruktur påvirke utviklingsmuligheter som 
samfunnsdelen omhandler. Både arealdelen og samfunnsdelen er langsiktige planer som gjelder for 
12-års perioder, men de revideres ofte hver for seg.  

Kommuneplanens samfunnsdel har en handlingsdel (handlingsprogram) som angir hvordan 
samfunnsdelen følges opp i de fire påfølgende årene. Handlingsdelen revideres årlig og kommunens 
økonomiplan inngår i handlingsdelen. 

Samfunnsdelen følges opp i kommunedelplaner, temaplaner og andre planer som tar for seg et 
begrenset tema eller fagområde. På samme måte følges arealdelen opp i kommunedelplaner, 
områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner som tar for seg et begrenset geografisk område. 

 

Plan- og bygningsloven 

§ 11-1.Kommuneplan 

Kommunen skal ha en samlet 
kommuneplan som omfatter 
samfunnsdel med handlingsdel 
og arealdel. (…) 

 

§ 11-2.Kommuneplanens 
samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel 
skal ta stilling til langsiktige 
utfordringer, mål og strategier 
for kommunesamfunnet som 
helhet og kommunen som 
organisasjon. (…) 
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Figur 1-1 Kommunens plansystem. 

1.4. Krav til planprogram 

For arbeid med kommuneplaner skal det 
som grunnlag for planarbeidet utarbeides et 
«planprogram» når planarbeidet settes i 
gang. Planprogrammet gir føringer for 
planarbeidet, blant annet ved å beskrive 
formålet med planarbeidet, planprosess og 
medvirkningsopplegg.  

Dette dokumentet er med andre ord 
«oppskrifta» for planarbeidet til 
kommuneplanens samfunnsdel. 

 

 

Plan- og bygningsloven 

§ 11-13.Utarbeiding av planprogram 
For kommuneplan skal det utarbeides planprogram 
etter reglene i § 4-1. (…) 

§ 4-1.Planprogram 
(…) Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, 
opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper 
som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil 
bli vurdert og behovet for utredninger. (…) 
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2. Rammer og føringer 
Både på kommunalt og regionalt nivå er det vedtatte planer som er relevante for arbeid med 
kommuneplanens samfunnsdel, og på nasjonalt nivå er det rammer og føringer for kommunal 
planlegging. Under følger en oversikt over det mest relevante av rammer og føringer. Listen er ikke 
uttømmende. 

Flå kommune – gjeldende og igangsatte planer 
Flå kommune har flere planer som er relevante for arbeidet med kommuneplanenes samfunnsdel. På 
kommunens hjemmeside under «Plan og regulering» er kommunens planer samlet, herunder 
kommuneplan, kommunedelplaner, reguleringsplaner, andre planer og igangsatte planarbeid. 
https://www.flaa.kommune.no/  

Regionale planer  
I Viken fylkeskommune er det flere gjeldende regionale planer. Frem til nye planer blir vedtatt i Viken 
fylkeskommune gjelder de planene som er vedtatt i tidligere Buskerud fylkes. En oversikt over 
vedtatte planer finnes på fylkeskommunens hjemmeside. 
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/gjeldende-regionale-planer/ 

Forventninger til kommunal planlegging 
Regjeringen legger hvert fjerde år fram sine forventninger til regional og kommunal planlegging for å 
fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i 
fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for 
statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. For perioden 2019-2023 legges det vekt på fire 
store utfordringer – å skape et bærekraftig velferdssamfunn, bærekraftig samfunn gjennom offensiv 
klimapolitikk og forsvarlig ressursforvaltning, sosialt bærekraftig samfunn og et trygt samfunn for 
alle. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-
planlegging-20192023/   

Statlige planretningslinjer 
Følgende statlige planretningslinjer gir viktige føringer for kommunal planlegging: 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

FNs bærekraftsmål 
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling 
frem mot 2030. Målene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i 
sammenheng. Regjeringen har bestemt at bærekraftsmålene utgjør det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største nasjonale og globale 
utfordringer. 
https://www.regjeringen.no/no/tema/fns-barekraftsmal/   
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3. Planprosess og medvirkning 

3.1. Planprosess 

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er en ganske omfattende planprosess som går 
gjennom flere faser, fra oppstart av planarbeidet og arbeid med planprogram, til hovedfasen med 
utarbeiding, høring og vedtak av planforslaget. 

Ofte legges forslag til planprogram ut samtidig som det varsles oppstart av planarbeidet. Flå 
kommune har valgt å vedta oppstart av planarbeidet i første omgang, for deretter å vedta høring av 
forslag til planprogram i en egen sak i kommunestyret. 

Etter høring og eventuell justering av forslag til planprogram, vil kommunestyret vedta 
planprogrammet. Dette gir føringer for det påfølgende planarbeidet med planforslaget. Når et utkast 
til planforslag er klart, vedtar kommunestyret høring av planforslaget. Som for planprogrammet kan 
det være behov for noen endringer, før endelig plan til slutt vedtas. 

 

Parallelt med den formelle planprosessen vil det være medvirkning som en del av planarbeidet. Dette 
er nærmere beskrevet lengre ned under kapittel 3.3. 

3.2. Organisering av planarbeidet 

Det er kommunestyret som fatter vedtak i den formelle planprosessen for kommuneplanens 
samfunnsdel. 

Flå kommune har ikke et eget politisk utvalg for kommuneplanarbeid, og har ikke valgt å delegere 
deler av planarbeidet til Fast utvalg for plansaker. Kommunestyret vil både gjøre vedtak og ta en 
aktiv rolle i planarbeidet. 

I kommunens administrasjon vil kommunedirektør og plansjef ha ansvar for planarbeidet. De ulike 
enhetene vil bidra inn i planarbeidet, med særlig vekt på sine fagområder. 

3.3. Medvirkning 

Plan- og bygningsloven stiller krav til medvirkning i planprosesser. Kommunen har et ansvar for å 
påse at dette blir i varetatt, og kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning for 
grupper som krever spesiell tilrettelegging. Dette gjelder både for kommunens egne planer, og for 
planer som utarbeides av andre. 

Ved oppstart og høring av kommuneplanarbeidet annonseres det med informasjon og frister i 
lokalavisa Hallingdølen i tråd med bestemmelsene i Plan- og bygningsloven. Berørte offentlige 
organer varsles også direkte med brev. Kommunens informasjonsblad «Fløværingen» vil bli benyttet i 
den grad utgivelser sammenfaller med ulike faser i planarbeidet. 

Kunngjøringer skal i tillegg være elektronisk tilgjengelig, og Flå kommune bruker hjemmesiden sin til 
dette. Det er opprettet en egen side for kommuneplanarbeidet under «Plan og regulering» hvor det 
forløpende vil bli lagt ut informasjon om planarbeidet og medvirkning. Her vil også høringsmateriale 
være tilgjengelig, med informasjon om frister for å gi innspill. 
www.flaa.kommune.no/planregulering/ny-kommuneplan/  

Oppstart 
planarbeid

Forslag 
planprogram

Høring 
planprogram

Vedtak 
planprogram

Utarbeide 
planforslag

Høring 
planforslag

Vedtak 
plan
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I løpet av planprosessen er det planlagt å gjennomføre åpne folkemøter, hvor kommunen vil gi 
informasjon om det pågående planarbeidet, ha dialog og gi rom for innspill til arbeidet. Åpne møter 
er tenkt både i tidlig fase før det utarbeides et planforslag, og senere i prosessen når man er 
nærmere en ferdig plan. 

I tillegg til åpne folkemøter vil det bli møter med ulike grupper, som næringsliv, frivillige lag og 
foreninger, velforeninger og andre. Flå kommune vil benytte etablerte møtearenaer som for 
eksempel «Næringsfrokost» og «Hytteråd», i tillegg til å invitere til egne møter om planarbeidet. 

Flå kommune har tre politisk valgte råd – ungdomsråd, eldreråd og råd for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne – og disse rådene vil bli involvert i planarbeidet. Det er planlagt flere informasjon- og 
dialogmøter med rådene, i tillegg til at rådene vil få direkte varsel tilsendt ved høring av planprogram 
og planforslag. 

Barn og unge er en gruppe som skal ivaretas særskilt ved medvirkning i planarbeid. Barn og unge blir 
ivaretatt gjennom andre, som ungdomsråd, barnerepresentant, enhetene for skole og barnehage, 
frivilligsentral og flere frivillige lag og foreninger. Samtidig er det viktig å involvere barn og unge 
direkte. Det planlegges blant annet et samarbeid med skole og barnehage, der barn og unge vil 
involveres direkte i planarbeidet.  

Plan- og bygningsloven 

§ 5-1.Medvirkning 
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er 
oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, 
herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode 
muligheter for medvirkning på annen måte. 

§ 11-12.Oppstart av arbeid med kommuneplan 
(…) Når planarbeid, herunder revisjon av plan, igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre 
interesserte varsles om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Det skal alltid kunngjøres en 
melding om dette i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. 

§ 11-14.Høring av planforslag 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom 
elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse og eventuelt å fremme innsigelse til kommuneplanens 
arealdel skal være minst seks uker.  
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3.4. Framdrift 

Tabellen under viser en overordnet framdrift for planprosessen og medvirkning. Det kan bli 
justeringer av framdriften i løpet av planperioden, og konkrete medvirkningsmøter / tidspunkt for 
møter vil bli avklart og annonsert på et senere tidspunkt. 

Tidspunkt Planprosess Medvirkningsopplegg 

April 2021 Oppstart av planarbeidet. Åpent for innspill til oppstart av planarbeidet. 
Informasjon om oppstart av planarbeid på 
hjemmesiden, sosiale medier og i lokalavis. 

Mai-Juni 2021 Arbeid med forslag til planprogram. 
 

Dialogmøter med ungdomsrådet, eldrerådet og 
råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Juni-August 2021 Høring forslag til planprogram. 
 

Informasjon om høring av planprogram på 
hjemmeside, sosiale medier, lokalavis, mm. 
Åpent for skriftlige innspill til forslag til 
planprogram som er på høring. 

September 2021 Vedtak av planprogram  

Høst / vinter 
2021-2022 

Arbeid med forslag til 
kommuneplan. 
 

Medvirkning for å få innspill til planforslaget som 
utarbeides. Medvirkningsopplegg, jf. kapittel 3.3. 
Dialogmøter med politiske utvalg. 
Åpne møter, møter med ulike grupper, etc. 

Våren 2022 Høring av forslag til 
kommuneplanens samfunnsdel. 

Medvirkning for å få innspill til planforslaget som 
er på høring. Medvirkningsopplegg, jf. kap. 3.3. 
Dialogmøter med politiske utvalg. 
Åpne møter, møter med ulike grupper, etc. 
Åpent for skriftlige innspill til planforslaget som 
er på høring. 

Sommer 2022 Vedtak av endelig plan.  
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4. Utviklingstrekk 
Som grunnlag for kommuneplanens samfunnsdel er det relevant se litt på statistikk og 
utviklingstrekk, og i avsnittene under følger et lite utvalg av tall for Flå kommune. Dette er med på å 
gi et bilde av Flå i dag, og sier kanskje noe om hvilken retning kommunen beveger seg. Samtidig er 
framtiden noe som kan påvirkes, og det vil alltid være usikkerhet knyttet til framskriving av statistikk. 

4.1. Befolkningsutvikling 

Folketallet i Flå i andre kvartal av 2021 var 1063 personer. Ser man tilbake de siste 20 årene har 
folketallet variert noe. I 2008 var tallet nede på 974, mens i 2017 var det oppe på 1081. Går man 
lengre tilbake i tid var folketallet på rundt 1500 på 1950-tallet, og rundt 1250 på 1970- og 80-tallet.  
Statistisk sentralbyrå sin framskriving av folketall sier at folketallet vil øke noe de neste årene. 

   
Figur 4-1 Befolkning i dag og forventet befolkningsutvikling. Kilde: Befolkning og Regionale 
befolkningsframskrivinger, Statistisk sentralbyrå (SSB). 

 

 
Figur 4-2 Befolkningsutviklingen i Flå kommune fra 1951 og fram til i dag. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) 

Det har over tid vært færre fødte enn døde pr. år i Flå kommune. På den andre siden så har det i 
perioder vært større tilflytting enn fraflytting. 

Flå kommune har en befolkning som er sammensatt av alle aldersgrupper. Det er samlet sett flere 
voksne enn barn, og naturligvis færre i de aller eldste aldersgruppene. 
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Figur 4-3 Aldersfordeling. Kilde: Befolkning, SSB. 

Gjennomsnittsalderen i Flå kommune har de siste 20 årene vært ca. 44-45 år. Fordelingen i de ulike 
aldersgruppene har endret seg noe, med en nedgang i gruppen for 0-15 år. 

Statistisk sentralbyrås sine befolkningsframskrivinger viser en ventet økning i antall personer over 70 
år fra 186 personer i 2020 til 349 (av 1218 innbyggere) i 2050. Dette bygger blant annet på at 
levealderen går opp, det fødes færre barn over hele landet og det har vært en nasjonal trend der 
unge har flyttet mot sentrale strøk. 

4.2. Næringsliv 

Varehandel, hotell- og restaurantnæringen er det området som har flest arbeidstakere i Flå 
kommune. Videre er det helse- og sosialtjenester og sekundærnæringer (bl.a. bygg og anlegg) som er 
de største yrkesgruppene.  

 
Figur 4-4 Sysselsetting i ulike næringer. Kilde: Sysselsetting, SSB. 
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I 2020 var det 169 personer som pendlet ut fra Flå kommune, til jobb i en annen kommune. 
Tilsvarende så var det 130 person som pendlet inn i kommunen. De siste årene har disse tallene 
endret seg gradvis, ved en økning i innpendling og færre som pendler ut av kommunen. 

 
Figur 4-5 oversikt over inn- og utpendling. Kilde: Sysselsetting, SSB. 

I Flå har det de siste 10 årene vært en positiv utvikling i totalt antall bedrifter, med en jevn økning fra 
191 bedrifter i 2010 til 227 i 2019. Tabellen under viser fordeling på ulike typer bedrifter. 

 
Figur 4-6 Antall bedrifter etter næringsområde. Kilde SSB, bearbeidet av KommuneProfilen. 

 
Det har de siste 10 årene også 
vært en stigning i omsetning i 
detaljhandelen i Flå, og dette vises 
i statistikk for omsetning pr. 
innbygger. I 2011 lå Flå på ca. kr 
65 000,-, og i 2020 var dette tallet 
på ca. kr 162 000,-. 

 

 

 

 

Figur 4-7 Omsetning pr innbygger i 
detaljhandel. Kilde: SSB. 
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4.3. Boligmarked 

I 2021 har Flå kommune 601 eneboliger og 50 leiligheter (basert på SBB sine kriterier for ulike 
boligtyper). Av befolkningen bor 77% i egen bolig, mens 23% leier boligen de bor i. Det bor i snitt 2,03 
personer i hver husholdning, og 26,9 prosent bor på en landbrukseiendom. 

 
Figur 4-8 Antall eneboliger og leiligheter i kommunen. Kilde: Boliger, SSB. 

4.4. Fritidsbebyggelse 

Det har vært en stor vekst i antall hytter i Flå kommune. I 
perioden 2005 til 2021 har det vært en økning fra 1013 til 
2192 hytter i kommunen, og det har vært en ganske jevn 
økning i antall nye hytter som bygges pr år. 

Prisene for hytter har også steget de siste årene, fra en 
gjennomsnittspris på kr 532 000,- tilbake i 2005 til kr 
2 491 000,- i 2020.  

 
Figur 4-10 Antall nye hytter pr år.  
Kilde: Statistikknett.no 

 
Figur 4-11 Gjennomsnittspris for solgte hytter i hele 
1000 kr. Kilde: Statistikknett.no 

4.5. Folkehelse 

Folkehelse er helsetilstanden i en befolkning, og folkehelse er noe annet og mer enn summen av de 
enkelte innbyggeres helsetilstand. Begrepet tar også opp i seg økonomiske, fysiske, psykiske og 
miljømessige forhold som påvirker helsetilstanden. 

I følge Folkehelseloven er det et krav at kommunen har løpende oversikt over helsetilstanden, og 
positive og negative påvirkningsfaktorer på helse i kommunen. Det utarbeides et samlet oversikt 
hvert fjerde år, og dette er samlet i rapporten «Folkehelse i Flå – status og utfordringer» fra 2020. I 
rapporten framkommer det at Flå på mange områder ligger ganske likt med resten av landet, men 
det er noen forhold med betydning for folkehelse som skiller seg ut. Eksempler på dette er: 

Figur 4-9 Antall hytter i kommunen.  
Kilde: Bygningsmasser, SSB. 
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 Flå kommune har en høy andel barn som vokser opp i husholdninger med vedvarende lav 
inntekt, med kraftig økning fra 8,2 % i 2015 til 14, 7 % i 2017. Dette er mer enn dobbelt så 
høyt som landet og fylket for øvrig i 2017. 

 Flå var i perioden 2016-2018 over landsgjennomsnittet for andelen unge uføretrygdede. 

 Flå ligger betydelig lavere enn landet for øvrig, og lavest i Hallingdal, når det kommer til 
andel av befolkningen med fullført videregående eller høyere utdanning. Samtidig er frafall i 
videregående skole i perioden 2015-2017 jevnt med hele landet og lavere enn snittet i 
Buskerud. 

 I Flå kommune er det lavere forventet levealder sammenlignet med landet for øvrig. 

 Arbeidsledigheten i Flå er lavere enn landsgjennomsnittet.  

For hele landet er det en økning i psykiske lidelser eller plager, og spesielt stor er økning blant yngre, 
og dette blir vurdert som en betydelig helseutfordring.  

4.6. Kommuneøkonomi 

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene blir brukt som et mål på kommunens økonomiske 
handlefrihet. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler 
at netto driftsresultat over tid bør ligge på minst 1,75 %. Driftsresultatet for Flå kommune i perioden 
2011-2020 har i all hovedsak vært større enn 1,75%. 

Driftsinntektene for Flå kommune var kr 101 779 000,- i 2011, kr 125 633 000,- i 2016 og  
kr 154 705 000,- i 2020. Driftsutgifter eksklusiv finansutgifter var kr 100 636. 000,- i 2011,  
kr 123 038 000,- i 2016 og kr 151 179 000,- i 2020. Dette viser at inntekter og utgifter har økt med ca.  
50% i denne 10-årsperioden. 

 
Figur 4-12 Netto driftsresultat for Flå kommune i perioden 2011-2020. 
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5. Visjoner, mål og satsingsområder 

Kommunens visjon 
Flå kommune har hatt visjonen «Flå – først i Hallingdal» med seg gjennom perioden for dagens 
samfunnsdel Disse ordene har flere betydninger – kommunens geografiske plassering i Hallingdal, de 
kan knyttes til målene som handler om å være en god og attraktiv kommune, og det er en ambisiøs 
visjon som gir noe å strekke seg etter. 

Mål 
Gjennom planarbeidet som nå er i gang vil arbeid med visjoner og mål for kommende planperiode 
være sentralt. Dette gjelder både en samlet visjon for hele kommunen, og innenfor enkelte 
tema/fagområder. Det bør være en målstruktur med både overordnede mål og delmål, og målene 
bør henge sammen med tiltak som kan videreføres til handlingsdelen av kommuneplanen. 

Hovedmål  –  Delmål  –  Tiltak 

Aktuelle tema og satsingsområder 
Det er mange ulike tema som er viktige å drøfte som en del av planarbeidet. Gjennom planprosessen 
og arbeidet med visjoner og mål, vil planarbeidet ta stilling til hvilke temaer som vil inngå i 
kommuneplanens samfunnsdel.  Ikke nødvendigvis alle temaene vil følges opp med konkrete 
målsettinger og tiltak. 

Under er det listet opp en del aktuelle temaer. Denne listen skal ikke avgrense planarbeidet, men er 
ment som eksempel, og listen er ikke uttømmende.  

 Eksempler på aktuelle tema for arbeidet med samfunnsdelen: 

 Bærekraft – sosialt, økonomisk og klima/miljø 
  Barn og unge 
 Helse og omsorg  
 Folkehelse 
 Levekår 
 Frivillighet 
 Kultur og idrett 
  Integrering og inkludering  
 Næringsutvikling og reiseliv 

 Fritidsboliger 
  Befolkningsvekst 
 Boligpolitikk og boligutbygging 
 Samferdsel 
 Samordnet areal- og transportplanlegging 
 Klimatilpasning 
 Ivaretakelse av naturmangfold, 

naturressurser og kulturmiljø 
 Kommuneorganisering 
 Beredskap 

Arealstrategi 
En overordnet arealstrategi for kommunen skal inngå i kommuneplanens samfunnsdel. 
Arealstrategien skal koble samfunnsdelen sammen med arealforvaltning, reflektere målene som 
formuleres i samfunnsdelen og vise hvordan arealbruk kan bidra til å nå samfunnsmålene. 

Kunnskapsgrunnlag og behov for utredninger 
Oppdatert informasjon og kunnskapsgrunnlag er viktig ved utarbeidinga v planer. Som grunnlag for 
samfunnsdelen vil Flå kommune benytte tilgjengelig grunnlagsdata og kunnskap. Eksempler på dette 
kan være statistikk, kartdata, resultat fra tidligere undersøkelser, etc. Det vil underveis i planarbeidet 
bli tatt stilling til behov for å gjøre nye undersøkelse eller oppdatere kunnskapsgrunnlaget, hvis dette 
vurderes som vesentlig for planarbeidet. 
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Referanser / kilder 
 Plan- og bygningsloven 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/ 

 Regjeringen sin temaside for planlegging 
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-
bygningsloven/plan/id1317/ 

 Veileder T-1492 Kommuneplanprosessen – samfunnsdelen – handlingsdelen 
https://www.regjeringen.no/contentassets/493007ab4f9349a295a34982f77173ec/t-
1492.pdf 

 Flå kommune – Planstrategi 2020-2023 
https://www.flaa.kommune.no/planregulering/planstrategi/ 

 Flå kommune – Gjeldende kommuneplan 
https://www.flaa.kommune.no/planregulering/planprosedyre---fla-kommune/ 

 Flå kommune – Andre planer 
https://www.flaa.kommune.no/planregulering/flere-planer/ 

 Viken fylkeskommune – Regionale planer 
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/gjeldende-regionale-planer/ 

 Statistisk sentralbyrå (SSB) Kommunefakta 
https://www.ssb.no/kommunefakta/fla 

 Kommuneprofilen 
www.kommuneprofilen.no  

 Statistikknett – temaside hytteturisme 
https://www.statistikknett.no/reiseliv/analyse/Temasider/Hytteturisme_region.aspx 

 Folkehelse i Flå – status og utfordringer, Flå kommune, 24.02.2020 

 


