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Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
 
Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

03.03.2022 1251915 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
 
Administrasjonens forslag 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
2022-2034 ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
 

 
 
05.04.2022 Kommunestyret 
 
KOM-046/22 Vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 



2022-2034 ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
 

 
Møtebehandling: 
H - Forslag til endrede og nye delmål, foreslått av Hauenschild, Stian, H 
 
Endringsforslag: 

Avsnitt om globale utviklingstrekk: 
1. «Internasjonal samhandel, integrert verdensøkonomisamarbeid har ført til at 

verden er blitt fredeligere og at færre lever i ekstrem fattigdom» endres til 
«Internasjonal samhandel, integrert verdensøkonomi og samarbeid har ført til at 
færre lever i ekstrem fattigdom.»  

 
5.2.1 attraktivitet – hovedmål og delmål 
2. Delmål «Hortens unike kvaliteter som bosted er aktivt markedsført» endres til 

«Hortens unike kvaliteter som bosted er aktivt markedsført og synlige».  

3. Delmål «I Horten kommune skal alle kunne delta i kulturopplevelse og 
kulturaktiviteter» endres til «I Horten kommune kan alle delta i kulturopplevelser og -
aktiviteter.» 

4. Delmål «Horten kommune samarbeider aktivt med universitet, skoler, næringsliv og 
myndigheter» endres til «Horten kommune samarbeider aktivt med universitet, skoler, 
næringsliv og myndigheter for å sikre innovasjon og nye, attraktive arbeidsplasser» 

 
1. God oppvekst – hovedmål og delmål 

 

5. Hovedmål «I Horten kommune er barn og unge forberedt til et godt sosialt liv, videre 
utdanning og yrkesliv» endres til «I Horten kommune forebygger vi utenforskap med å 
forberede barn og unge til et godt sosialt liv, videre utdanning og arbeidsliv».  

6. Delmål «I Horten kommune fullfører unge videregående opplæring» endres til «I 
Horten kommune fullfører og består alle unge videregående opplæring».  

7. Delmål «I Horten kommune får alle barn tilbud om plass i barnehage» endres til «I 
Horten kommune får alle barn tilbud om plass i barnehage med tilpasset åpningstid».  

8. Delmål «Barn som fødes og vokser opp i Horten får en god start på livet» tas ut av 
planen. 

9. Delmål «I Horten kommune har barn og unge lærings- og oppvekstmiljø uten 
krenkelser, mobbing og utenforskap» endres til «I Horten har barn og unge trygge 
lærings- og oppvekstmiljøer uten krenkelser, mobbing og utenforskap.» 

 
1. Trygghet for innbyggerne – hovedmål og delmål  

 

10. Delmål «Horten har høy sysselsetting i befolkningen» endres til «Sysselsettingsgraden i 
Horten er blant de høyeste i landet»  

11. Delmål «Alle barn i Horten kommune har muligheter for aktive og meningsfylte liv» 



endres til «I Horten kommune har alle barn og unge aktive og meningsfylte liv».  

12. Delmål «Innbyggerne i Horten planlegger for egen alderdom» tas ut av planen  

13. Delmål «I Horten bor eldre trygt hjemme» endres til «I Horten bor eldre trygt i egne 
hjem så lenge de selv ønsker og mestrer det». 

14. Delmål «Hortens barn, unge og familier mestrer de utfordringene de møter» endres til 
«I Horten mestrer alle innbyggerne de utfordringene de møter».  

15. Delmål «Horten kommune utvikler effektive og innovative tjenester» endres til 
«Horten kommune utvikler effektive og innovative tjenester i samarbeid med 
innbyggerne»  

16. Delmål «Horten kommune planlegger for endringer i 
befolkningssammensetningen» endres til «Horten kommune håndterer 
kontinuerlig endringer i befolkningssammensetningen». 

 
5.5.1 Natur og miljø – hovedmål og delmål 
17. Hovedmål «Horten kommune tar var på naturverdiene» endres til «Horten kommune 

forvalter naturverdiene effektivt og bærekraftig»  

18. Delmål «Utviklingen skjer i og i tilknytning til eksisterende byer og tettsteder» endres 
til «Utviklingen skjer i hele kommunen»  

19. Delmål «Horten har stort biologisk mangfold» endres til «Horten kommune har et 
stort, biologisk og bærekraftig mangfold»  

20. Delmål «I Horten er det enkelt å ta miljøvennlige valg» endres til «I Horten er det 
enkelt å ta klima-, miljøvennlige og bærekraftige valg.»  

21. Delmål «Horten kommune har høy arealutnyttelse ved knutepunkt» endres til «Horten 
kommune har effektiv arealutnyttelse»  

22. Delmål «Horten kommune har redusert direkte og indirekte klimagassutslipp» endres 
til «Horten kommune har landets laveste direkte og indirekte utslipp av 
klimagassutslipp per innbygger»  

23. Hovedmål «Horten kommune går foran i det grønne skiftet» endres til «Horten 
kommune er ledende i det grønne skiftet»  

24. Delmål «Horten kommune velger grønn teknologi og innovative løsninger» endres til 
«Grønn teknologi og innovative løsninger er driveren og premisset for Horten 
kommunes valg»  

25. Delmål «Horten kommune velger miljøvennlige løsninger» endres til «Horten 
kommune velger klima- og miljøvennlige løsninger»  

26. Delmål «Horten kommune gjør bærekraftige innkjøp» endres til «Horten kommune 
gjør bærekraftige anskaffelser»  

27. Delmål «Hortens befolkning har kunnskap og tar ansvar for naturverdiene» endres 
til «Hortens innbyggere har kunnskap om, respekt for, og tar ansvar for naturen».  

 
Tilleggsforslag – nye delmål 
5.2.1 Attraktivitet – hovedmål og delmål 
28. Horten kommune er foretrukket arbeidssted for studenter ved USN etter endt 

utdanning 



29. Horten kommune har et levende og attraktivt sentrum.  

30. Horten kommune er en foretrukken bosettingskommune for personer i aldersgruppen 
22-55 år.  

31. Horten kommune har et variert forretnings- og serveringstilbud.  

32. Horten kommune har et attraktivt næringsliv 

33. Horten kommune har høy sysselsettingsgrad 

 
5.5.1 Natur og miljø – hovedmål og delmål  
34. Horten kommune forvalter kulturminner respektfullt og gir innbyggerne full 

tilgjengelighet til disse.  

35. I Horten kommune leder næringslivet an i det grønne skiftet drevet av teknologi og 
innovasjon 

 
 
Kommuneplanens samfunnsdel, foreslått av Henriksen, Alf, R 
 
Høyres forslag i 35 punkter følger saken. 
 

 
 
Votering: 
Havnestyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
29.03.2022 Formannskapet 
 
FOR-029/22 Vedtak: 
 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling. 
 
 
Møtebehandling: 
 
Ordfører foreslo: 
 
Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling. 
Votering: 
Ordførers forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
29.03.2022 Horten havnestyre 
 
HAV-012/22 Vedtak: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
2022-2034 ut til høring og offentlig ettersyn.  
 



 

 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Administrasjonenes forslag enstemmig vedtatt.  
 
22.03.2022 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie 
 
HKOF-020/22 Vedtak: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
2022-2034 ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Øystein Leth foreslo:  
 
Saken realitetsbehandles ikke.  
 
Votering: 
Leths forslag falt med 7 mot 2 stemmer (H). 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
22.03.2022 Hovedutvalg for bygg, regulering og næring 
 
HBRN-025/22 Vedtak: 
 
Saken realitetsbehandles ikke og sendes videre til kommunestyret. 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Hauenschilds utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. 
 
22.03.2022 Administrasjonsutvalget 
 
ADMU-006/22 Vedtak: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
2022-2034 ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
21.03.2022 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial 
 



HHOS-019/22 Vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
2022-2034 ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Tove Oppsahl foreslo: 
 
Saken oversendes formannskapet uten realitetsbehandling. 
Votering: 
Opsahls utsettelsesforslag falt med 7 mot 2 stemmer (H). 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
21.03.2022 Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 
 
HKMK-027/22 Vedtak: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
2022-2034 ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
Møtebehandling: 
 
Magnus Skulstad-Johnsen fremmet følgende utsettelsesforslag: 
 
Saken oversendes Formanskapet uten realitetsbehanding 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag vedtatt 7 mot 2 stemmer (H). 
 
 
15.03.2022 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
 
RFF-020/22 Vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
2022-2034 ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
Steneruds forslag innarbeides i rådets høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034. 
 



 
15.03.2022 Flyktning- og innvandrerrådet 
 
FLIR-011/22 Vedtak: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
2022-2034 ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt 
 
 
 
15.03.2022 Ungdomsrådet 
 
UNG-010/22 Vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
2022-2034 ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
 

 
Møtebehandling: 
 
10 stemmeberettigede tilstede ved denne saken. 
 
Ungdomsrådet diskuterte i grupper og svarte på ulike problemstillinger i et jamboard. Resultat 
sendes til saksbehandler. 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
15.03.2022 Eldrerådet 
 
ELD-015/22 Vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
2022-2034 ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
 

 
Møtebehandling: 
 



Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
15.03.2022 Barnerådet 
 
BARN-006/22 Vedtak: 
 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
2022-2034 ut til høring og offentlig ettersyn.  
 
 

 
Møtebehandling: 
 
Barnerådet diskuterte i grupper og svarte på ulike probemstillinger i et jamboard. Resultat sendes til 
saksbehandler. 
 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER 

 
Bakgrunn  
Hensikten med saken er at kommunestyret skal ta stilling til om forslag til kommuneplanens 
samfunnsdel 2022-2034 skal sendes på høring og offentlig ettersyn.  

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel ligger her: https://apppublishframsikt-
stagingpilot.azurewebsites.net/plan/horten/51646268-16a4-42ae-bdd8-98e912f382d9/plan-
fa598e9a-542a-4754-a01f-761eee866230-4703/#/ 

 

 
Faktiske forhold  

Kommuneplanens samfunnsdel er Horten kommunes felles, overordnede styringsdokument og skal 
ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for utvikling av Horten kommune som samfunn 
og organisasjon. Samfunnsdelen er grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.  

 

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 er forankret i planstrategi 2020-2023.  
Kommunestyret vedtok 18.02.2021 å varsle oppstart av planarbeidet og å sende forslag til 
planprogram på høring og offentlig ettersyn. Revidert planprogram ble fastsatt 17.6.2021.  
Hovedformålet med revisjonen er å: 

· Innarbeide FNs bærekraftsmål og Parisavtalens 1,5-gradersmål  
· Drøfte hvordan Horten kommune skal planlegge for endringer i befolkning og demografi  
· Vurdere kommunens langsiktige arealstrategi  

https://apppublishframsikt-stagingpilot.azurewebsites.net/plan/horten/51646268-16a4-42ae-bdd8-98e912f382d9/plan-fa598e9a-542a-4754-a01f-761eee866230-4703/
https://apppublishframsikt-stagingpilot.azurewebsites.net/plan/horten/51646268-16a4-42ae-bdd8-98e912f382d9/plan-fa598e9a-542a-4754-a01f-761eee866230-4703/
https://apppublishframsikt-stagingpilot.azurewebsites.net/plan/horten/51646268-16a4-42ae-bdd8-98e912f382d9/plan-fa598e9a-542a-4754-a01f-761eee866230-4703/


· Stramme opp, spisse og forenkle gjeldende plandokument.  

Prognoser for befolkningsvekst er nedjustert i samsvar med Statistisk sentralbyrå (SSB) sine 
fremskrivinger. Arealstrategi og boligbehov er vurdert i samsvar med prognosene.  

   

Horten kommunes visjon og fire satsingsområder er uendret i forslag til revidert plan.   

Horten. Mulighetene er akkurat her.  

· Attraktivitet  
· God oppvekst 
· Trygghet for innbyggerne  
· Natur og miljø  

Prosess 

Kommunalområde kultur og samfunnsutvikling, ved Enhet for kommuneutvikling (EKU), har som 
planenhet hatt det koordinerende ansvaret for planarbeidet. Planforslaget er utarbeidet i en 
tverrfaglig arbeidsgruppe med representasjon fra og involvering av alle kommunalområdene.  

 

Planforslaget er utarbeidet i Framsikt, en modul for kommunale planer. Gjennom Framsikt kan 
kommunens egne hovedmål og delmål kobles sammen med FNs bærekraftsmål.  

 

FNs bærekraftsmål  

Horten kommune har vedtatt at FNs bærekraftsmål og Parisavtalen skal legges til grunn for og 
innarbeides i kommunale planer. Gjennom Parisavtalen har verdens land forpliktet seg til å begrense 
klimaendringene. Alle land skal ha en nasjonal plan for hvordan de skal kutte i klimagassutslipp. 
Horten kommune skal være en foregangskommune i det grønne skiftet, konkretisert gjennom mål og 
tiltak i kommunedelplan for klima og energi 2020-2032.  

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. I henhold til Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023 skal FNs bærekraftsmål oversettes til lokal kontekst. Bærekraftsmålene 
består av 17 mål og 169 delmål. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates 
(Leaving no one behind). De mest sårbare skal prioriteres og mennesker med nedsatt funksjonsevne, 
flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk er løftet frem og vektlagt i delmålene.   

 

I juni 2021 vedtok kommunestyret Bærekraftig samfunnsutvikling i Horten kommune – 
kunnskapsgrunnlag til kommuneplanens samfunnsdel. Dokumentet er resultat av et tverrfaglig 
samarbeid med alle kommunalområder representert og belyser nåsituasjonen i Horten opp mot FNs 
bærekraftsmål. FN legger til grunn at de 17 bærekraftsmålene er integrerte og udelelige. Delmålene 



er derimot utarbeidet på globalt, nasjonalt og lokalt nivå og med ulikt detaljeringsnivå der noen har 
preg av å være tiltak. Kunnskapsgrunnlaget identifiserer delmål Horten kommune har mulighet til å 
påvirke.  

 

FNs bærekraftsmål danner et felles, globalt overbygg for nasjonalt og lokalt arbeid. FN har anslått at 
to tredjedeler av de 169 delmålene bare kan nås gjennom lokal innsats og prioriteringer. Regjeringen 
viser til at bærekraftagendaen er omfattende og krever innsats på mange områder, og samtidig at 
innsatsen må tilpasses mulighetene og utfordringen i hver enkelt kommune. Gjennom å koble 
hovedmål og FNs hovedmål viser forslag til kommuneplanens samfunnsdel hvordan målarbeid lokalt 
vil bidra til å nå overordnede, globale målsettinger. Videre er delmål koblet mot FNs delmål der det 
er relevant. Flere av FNs delmål er utformet mer som tiltak. Forslag til kommuneplanens 
samfunnsdel skiller i større grad mellom mål og tiltak, som utformes i kommunalområdenes egne 
planer og strategier. FNs mer detaljerte delmål vil også følges opp her.  

 

En forutsetning for å lykkes er at bærekraftsmålene relateres til ulike nasjonale, regionale og lokale 
kontekster, og at de innlemmes i ulike sektorer. Det dreier seg om en nedenfra-og-opp-tilnærming 
der målene skal gjøres relevante for den lokale konteksten. Samtidig er det er en tydelig ovenfra-og-
ned-tilnærming fordi de lokale prosessene må forholde seg til forhåndsdefinerte, globale mål.  

 

Målstruktur i forslag til kommuneplanens samfunnsdel  

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel være et tydelig politisk styringsverktøy som gir retning for 
utviklingen av Horten kommune frem mot 2034. Planen skal fungere i 12 år, og bør derfor være 
overordnet slik at den kan romme og tilpasse seg endrede forutsetninger i planperioden.  

 

Forslag til revidert samfunnsdel bygger videre på kommuneplanen fra 2015. Administrasjonen har 
gjennomgått og ryddet opp i hovedmålene (der det ble vurdert som nødvendig), som også er 
oppdatert, justert og supplert. Den største endringen er at oppbyggingen med hovedmål og 
strategier er foreslått endret til hovedmål og delmål. Strategier og indikatorer for målarbeidet 
utvikles deretter i det enkelte kommunalområdet etter oppdragstildeling gjennom årlig rullering av 
handlingsplanen.  

 



 

 

 

 

Satsingsområder gir uttrykk for en fremtidig tilstand, det vi forventer å oppnå når målet er realisert. 
For så overordnede mål er det nødvendig med separate indikatorer for å spesifisere graden av 
måloppnåelse.  

 

Hovedmålene er en beskrivelse av en ønsket tilstand og/eller resultat. De er dermed ikke en 
beskrivelse av aktiviteter eller oppgaver. De er formulert for at de skal kunne tolkes likt av alle, med 
kun ett meningsbærende element per mål. Målene er også i all hovedsak konkrete (ikke 
viljeserklæringer og/eller prosessmål). Siden hvert hovedmål er relativt omfattende, er de brutt med 
i flere delmål.  

 

Hensikten er at revidert samfunnsdel skal være et godt forankret styringsdokument med tydelige 
føringer for kommunale planer og tiltak. Den viderefører kommunens vedtatte visjon, verdier og 
satsingsområder. Målet er tydelig og god sammenheng mellom samfunnsdelen og øvrig planverk og 
virksomhet i Horten kommune.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Medvirkning 

Plan- og bygningsloven kapittel 5 stiller krav om medvirkning i planprosesser. Kommuneplanens 
samfunnsdel berører alle som bor og jobber i Horten, og det er derfor ønskelig å legge til rette for 
medvirkning utover det loven ber om. I forbindelse med samfunnsdelen fra 2015 ble det gjort et 
solid, kvalitativt medvirkningsarbeid i forkant av planprosessen. Revisjonsarbeidet er forankret i 
kommunens planstrategi (2020). Den legger til grunn at forutsetningene i hovedsak ikke er veldig 
endret, men at noen elementer (som demografiske endringer og lavere befolkningsvekst) taler for 
den revisjonen som nå er i gang.  

 

Som følge av pandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre fysiske møter. Det gjorde det 
nødvendig å tenke nytt og i februar gikk innbyggerundersøkelsen Hortenstemmen ut til alle som er 
registrert med adresse i Horten kommune. Hensikten med undersøkelsen var å få vite noe om 
hvordan innbyggerne oppfatter Horten kommune og den jobben vi gjør, og om hvordan det oppleves 
å være innbygger i Horten. I undersøkelsen blir respondentene bedt om å ta stilling til flere ulike 
påstander. Mange av disse er formulert med utgangspunkt i hovedmålene i gjeldende samfunnsdel. 
Tanken er at undersøkelsen gir et situasjonsbilde og er et kvantitativt supplement til det kval itative 
arbeidet som ble gjort ved forrige rullering. Etter første gangs behandling blir det ordinær høring 
med mulighet for å levere skriftlige innspill.  



 

 

Lover og forskrifter 
Plan- og bygningsloven  

 
Vurderinger 
Ved oppstart av planarbeidet evaluerte administrasjonen samfunnsdelen av 2015. Både visjon, 
satsingsområder og mange av hovedmålene er godt kjent og forankret, både i organisasjonen og 
hortensamfunnet. Etter administrasjonens vurdering var det imidlertid behov for en opprydning i og 
oppdatering av målstrukturen.  

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 satte mål om 1% årlig befolkningsvekst. Som følge av 
avtakende vekst nasjonalt (lavere innvandring og lavere fødselsoverskudd) har SSB justert 
befolkingsfremskriviningene. SSBs hovedalternativ viser en forventet årlig vekst på under 100 
personer, mellom 0,3-05% årlig. Administrasjonen har derfor ikke vurdert det som hensiktsmessig å 
sette et konkret måltall for vekst. Gjennom flere ulike satsinger jobber Horten kommune aktivt for å 
tiltrekke seg innbyggere og for å markedsføre de unike kvalitetene Horten har som bo- og 
arbeidssted. Planforslaget inneholder derfor et mål om at «befolkningen i Horten øker».  

Hensikten med planarbeidet er at revidert samfunnsdel skal være en tilgjengelig, brukervennlig og 
tydelig plan. Administrasjonen har jobbet med at mål og delmål skal være tydelige i form og innhold, 
presise og på overordnet nivå.  Detaljerte mål og mål som bærer preg av å være tiltak er tatt ut eller 
omformulert. Etter administrasjonens vurdering er forankring og samarbeid en forutsetning for at 
planen skal fungere etter hensikten. Arbeidet har foregått i en tverrfaglig arbeidsgruppe for å sikre at 
planforslaget favner all kommunal virksomhet.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen  

 
Miljø- og folkehelsekonsekvenser 
Forslag til revidert samfunnsdel viser hvordan Horten kommune skal arbeide for reduserte 
klimagassutslipp, legge til rette for miljøvennlige valg i hverdagen, for å fremme folkehelsen og 
arbeide for å redusere sosial ulikhet i helse.  
 
Anbefaling 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-4 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-
2034 ut til høring og offentlig ettersyn.  

 
 

 

 
 
 


