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Notat, dato 25.02.2020 Laget av Frank van den Ring

FNs bærekraftsmålene i kommunal planlegging og strategi

Notatet er til orientering og vedlegg til behandling av forslag for ny kommunal planstrategi for
Skiptvet 2020-2023.

FN har utarbeidet rapporten «The future is now».

Raporten viser seks tematiske innfallsvinklene:

1. Livskvalitet, velferd og like muligheter

2. Bærekraftig og rettferdig økonomisk system

3. Bærekraftig arealforvaltning, matproduksjon + ernæring

4. Energiomlegging og tilgang til fornybar energi

5. Helhetlig by- og stedsutvikling

6. Miljø, økosystem og biologisk mangfold

Følgende fire virkemiddelkategorier:

Styring, Lover og regler
Økonomi og finansiering
Individuell og kollektiv handling
Kunnskap, forskning og utvikling

Ifølge første avsnitt i pbl § 1-1 "lovens formål" skal kommunen fremme bærekraftig utvikling i alle
planer og tiltak. Kommunen skal sørge for mer tematisk utvikling enn sektoriell, samarbeid på tvers
av sektorer.

SKIPTVET KOMMUNE
Klart vi kan!

Kvalitet – Engasjement - Samspill
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FNs bærekraftsmål kan grupperes på følgende måte i en forskningsbasert «kransekake»:

Miljø, (biosphere) se mål: 15,14,6,13: grunnleggende mål for samfunn, forsvarlig

Samfunn, (society) se mål: 1,11,16,7,3,4,5,2: samfunn, sosial og etisk

Økonomi, (economy) se mål: 8,9,10,12: konsekvenser for samfunn, lønnsom

Samarbeid, se mål 17: får å oppnå alle målene (vertikal akse) som bindeledd.

(Kilde: Azote Images for Stockholm Resilience Centre)

Kunnskapsgrunnlag "Vi i Viken":

Det legges fokus på helhetlig utviking, hvor kombinasjon av miljø og
samfunn og økonomi gir en bærekraftig utvikling.

Nedenfor grupperingen ser litt annerledes ut enn kransekake fra
Stockholm.

Miljømessig bærekraft Sosial bærekraft Økonomisk bærekraft
6 Rent vann og gode sanitær
7 Ren energi til alle
13 Stoppe klimaendringer
14 Liv under vann
15 Liv på land

1 Fattigdom
2 Utrydde sult
3 God helse
4 God utdanning
5 Likestilling mellom kjønnene
16 Fred og rettferdighet

8 Anstendig arbeid og vekst
9 Innovasjon og infrastruktur
10 Mindre ulikhet
11 Bærekraftige byer og samfunn
12 Bærekraftig forbruk og

produksjon

17 Samarbeid

(kilde: kunnskapsgrunnlag "Vi i Viken")



Notat Side 3 av 7

Samfunnsdelens satsingsområder og temaer:

Visjon: «Gode levekår – bo sentralt og landlig»

Samfunnsdelen har avsatt tre hoved satsingsområder som utformer visjonen nærmere mot
strategier:

Bokommune
o Meieribyen
o Omlandet
o Kutlurlivet

Infrastruktur
Næringsutvikling

Samfunnsdelen har avsatt 4 gjennomgående temaer som skal vurderes og sikres i videre utredninger
for plan, prosjekt og tiltak. Disse særskilte temaer er dokumentert nedenfor i de 6 innfallsvinkelne.

Folkehelse (trivsel) og levekår:
" Øke mestring av egne liv og helse"

Klima og miljø:
" Legge til rette for at utbyggere og innbyggere velger miljømessig gode løsninger i
hverdagen"
"Vakre tanker og handlinger vokser i vakre omgivelser"

Kommunens organisasjon og økonomi
Slagord: "kvalitet, engasjement og samspill"

Arealstrategi

Satsingsområder:

Bokommune:
"Skiptvet skal være attraktiv for bosetting og næringsliv"
"Målet er at innbyggertall i kommunen skal øke minst 1 % per år"

"Meieribyen er det sentrale tettstedet i Skiptvet"
"Levende bosetting i kulturrikt omland"
"Tett samarbeid med lag og foreninger og med frivilligheten for å videreutvikle kulturlivet"

Infrastruktur:
"Bygge infrastruktur som støtter økonomisk utvikling og livskvalitet"

Næringsutvikling:
"Utvikle det etablerte næringslivet og stimulere gründere"
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Kommunale plansystem for Skiptvet:
Overgripende planer:

Forklaring:
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Hvordan forholder disse seks tematiske innfallsvinklene til Skiptvets kommunale plansystem?

For hver innfallsvinkel med utvalgte aktuelle bærekraftsmål er det plassert planer fra plansystemet i
fete bokstaver. Andre temaplaner er tatt med til orientering.

Innfallsvinkel:
Livskvalitet, velferd og like muligheter

bærekraftsmål

Omsorgsplan, utarbeides
Beredskap, oppfølging etter ROS analyse, rulleres
Hovedplan for vann, utarbeides

tatt i bruk:
Kommuneplanen
Virksomhetsplaner
Folkehelseplan
Integrerings- og inkluderingsplan
Bolig sosial handlingsplan
Smittevernplan
Fibernett utbygging i kommunen

vurderes:
Plan for fysisk aktivitet
Rusmiddel politisk handlingsdel
Kulturplan

Samfunnsdelens satsingsområder og
gjennomgående tema for folkehelse og levekår

Sosial bærekraft

Innfallsvinkel:
Bærekraftig og rettferdig økonomisk system

bærekraftsmål

Klimaplan, utarbeides for Skiptvet (handlingsdel)
Internkontroll, utarbeides

tatt i bruk:
Kommuneplanen
Handlingsdel (handlingsprogram og økonomiplan)
Virksomhetsplaner
Folkehelseplan
Integrerings- og inkluderingsplan
Bolig sosial handlingsplan

vurderes:
Næringslivsplan

Samfunnsdelens satsingsområder og
gjennomgående tema for kommunens organisasjon og økonomi

Miljømessig og økonomisk
bærekraft
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Innfallsvinkel:
Bærekraftig arealforvaltning, matproduksjon og ernæring

bærekraftsmål

Sentrumsplan, rulleres
Arealdelen, rulleres
Beredskap, oppfølging etter ROS analyse, rulleres
Hovedplan for vann, utarbeides
Kartforvaltningsplan, utarbeides

tatt i bruk:
Kommuneplanen
Folkehelseplan
Boligsosial handlingsplan
Interkommunal renovasjonsplan

vurderes:
Hovedplan for avløp og overvann
Viltforvaltningsplan
Naturmangfoldsplan

Samfunnsdelens satsingsområder og
gjennomgående tema for arealstrategi

Sosial of miljømessig
bærekraft

Innfallsvinkel:
Energiomlegging og tilgang til fornybar energi

bærekraftsmål

Sentrumsplan, rulleres
Klimaplan, utarbeides for Skiptvet
Smart Samfunn Skiptvet, etableres
Virksomhetsplaner, rulleres
Handlingsdel for Trafikksikkerhet, rulleres

tatt i bruk:
Kommuneplanen
Detaljregulering for gang- og sykkelveier
Fibernett utbygging i kommunen

vurderes:
Næringslivsplan
Kollektivteransportplan

Samfunnsdelens satsingsområder og
gjennomgående tema for klima og miljø

Økonomisk bærekraft
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Innfallsvinkel:
Helhetlig by- og stedsutvikling

bærekraftsmål

Sentrumsplan, rulleres
Lekeplassnorm, rulleres (sentrumsplanen)
Klimaplan, utarbeides for Skiptvet

tatt i bruk:
Kommuneplanen
Folkehelseplan
Bolig sosial handlingsplan
Kommunale / private detaljregulering (varierte boligtyper)
Brekke vest, Torget, osv.
Detaljregulering for gang- og sykkelveier

vurderes:
Plan for fysisk aktivitet
Hovedplan for avløp og overvann
Kollektivtransportplan

Samfunnsdelens satsingsområder og
gjennomgående tema for arealstrategi

Senterstruktur for Meieribyen, begrenset utvikling for boligutvikling på landet,
pendelkommune.

Økonomisk og miljømessig
bærekraft

Innfallsvinkel:
Miljø, økosystem og biologisk mangfold

bærekraftsmål

Sentrumsplan, rulleres
Arealdelen, rulleres
Klimaplan, utarbeides fo Skiptvet
Hovedplan for vann, utarbeides
Hovedplan for avløp og overvann
Beredskap

tatt i bruk:
Kommuneplanen
Interkommunal renovasjonsplan
Vertskommuneavtaler
Detaljregulering for gang- og sykkelveier

vurderes:
Kollektivtransport
Kartlegging friluftsområder (kulturplan)
Naturmangfoldsplan

Samfunnsdelens satsingsområder og
gjennomgående tema for klima og miljø

Miljømessig bærekraft


