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1. Planlegging for et grønnere, 
varmere og mer rettferdig Oslo 
Etter plan- og bygningsloven skal et nyvalgt bystyre i 
løpet av sitt første år vedta en kommunal planstrategi. 
Hensikten er å styrke den demokratiske styringen av 
kommunens planlegging og peke ut retning for kom-
muneplan, økonomiplan og andre planer og strategier. 
Byrådet legger vekt på at planleggingen i Oslo skal 
være orientert mot gjennomføring, men planstrategien 
skal også peke ut viktige spørsmål som krever nær-
mere vurdering og utredning før planer legges. 

Bystyret som er valgt for perioden 2015-2019 har 
innsatt et nytt byråd for å gjennomføre en politikk 
basert på bærekraft, rettferdighet og fellesskap. Kom-
munen skal mer aktivt bruke sine muligheter til å styre 
byens utvikling og sikre økonomisk bærekraft. Målet 
for planleggingen i Oslo er en grønnere, varmere og 

mer rettferdig by. Det betyr at taktskifte i klima- og 
miljøpolitikken er høyt prioritert, og at økt boligbyg-
ging og mer balansert sosial utvikling skal vektlegges. 
Dette medfører en rekke strategiske planutfordringer. 
Planstrategiens utfordringsbilde bygger på utredninger 
og oversikter som er utarbeidet på mange hold i kom-
munen og stilt sammen i faktagrunnlaget Oslotrender 
2015.

Planstrategien skal gi rammer for videre overord-
net planlegging i Oslo. Prinsippene i planstrategien 
skal være i samsvar med forslaget til ny økonomiplan. 
Dette vil sikre at arbeidet med kommunens prioriterin-
ger blir samkjørt i denne bystyreperioden.

Oslo kommune har fylkeskommunal myndighet 
og Oslos planstrategi betraktes nasjonalt også som 
 regional planlegging. Oslo kommune har invitert stat-
lige organer, nabofylker og kommunene i Akershus 
spesielt til å medvirke i prosessen for ny plan strategi 
for Oslo. Byrådet legger utkastet til planstrategi ut 
på offentlig ettersyn i seks uker og ønsker innspill 
fra byens innbyggere, organisasjoner og nærings-
liv om byens planbehov. Etter høringen skal byrådet 
 utarbeidet et endelig utkast som går til behandling i 
bystyrets organer. Som eget dokument til parallell 
behandling i bystyret følger et forslag til planprogram 
for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. 

I den videre planleggingen vil innspill til planstrate-
gien bli utnyttet. Bredere medvirkningsopplegg vil bli 
knyttet til arbeidet med revisjon av kommuneplanen, 
aktuelle sektorplaner og forhold på bydelsnivå. 

Planstrategi 2016 - 2019 skal etter loven (pbl 
§ 7 og § 10) vurdere Oslos utvikling og utfor-
dringer og gi prioriteringer for planarbeidet. 
Kommunen skal planlegge for bysamfunnets 
utvikling og sin egen organisasjon. 

Oslo er nav i en vital region, og bystyret 
vedtok før jul i 2015 Regional plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus som er med 
som ramme for planlegging i kommunen. 
Oslo kommune har invitert statlige organer, 
nabofylker og kommunene i Akershus til å 
medvirke i prosessen for ny planstrategi. 
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2 Plansystemet i Oslo kommune

Kommuneplanen - det 
øverste  styringsdokumentet
Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i 
kommunens styringssystem. I plan og bygningsloven § 
11-1 heter det at «Kommunen skal ha en samlet kom-
muneplan som omfatter samfunnsdel med handlings-
del og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både 
kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver 
i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommu-
nale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg 
fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det 
kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, 
temaer eller virksomhetsområder.»

I Oslo kommune er det økonomiplanen med årsbud-
sjetter som fyller rollen som kommuneplanens hand-
lingsdel. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire 
neste budsjettår. Den skal omfatte hele kommunens 
eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk 
oversikt over sannsynlige inntekter, forventede  utgifter 
og prioriterte oppgaver i planperioden. I økonomi-
planen skal det for hvert enkelt år vises dekning for 
de utgifter og oppgaver som er ført opp. 

Kommuneplanens arealdel dekker hele kommunens 
areal. Arealdelen viser sammenhengen mellom mål og 
strategier i samfunnsdelen og ønsket arealbruk.  Planen 
er gorvmasket og overordnet og setter rammer for 
fremtidige tiltak og arealbruk og hvilke viktige hensyn 
som må ivaretas. Det er i tillegg kommunedelplaner 
for bestemte områder, temaer eller virksomhetsom-
råder. Kommuneplanen er grunnlag for mer detaljerte 
reguleringsplaner (område- eller detaljregulering) som 
er grunnlag for byggesaker. Områdereguleringer utar-
beides av kommunen der det er behov for å gi mer 
detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. I 
noen områder stiller kommuneplanen krav om felles 
planlegging for nye tiltak. Andre steder kan det være 
mulig å gå rett fra kommuneplan til byggesak når ikke 
lov og plankart og bestemmelser brytes.

Et mangfold av planer
I tillegg til kommuneplan og økonomiplan finnes en 
rekke ulike plantyper i Oslo kommune. Det utarbeides 

for eksempel ulike typer temaplaner, kommunedelpla-
ner, bystyremeldinger, handlingsplaner, ulike former 
for strategier, behovsplaner og byrådssaker.

I Oslo kommunes parlamentariske styringssystem 
har byrådet (med sine byrådsavdelinger) ansvaret for 
at bystyrets vedtak blir satt ut i livet. Byrådet frem-
mer forslag til bystyret om planer det er behov for i 
styringen av kommunen. Det skjer gjennom byråds-
saker som har forslag til konkrete vedtak i bystyret 
(for eksempel av en handlingsplan). I tillegg fremmer 
byrådet bystyremeldinger der bystyret inviteres til å 
drøfte prinsipper og mål for utviklingen av et kommu-
nalt ansvarsområde. Bystyremeldinger tas til oriente-
ring av bystyret med merknader fra bystyrekomiteene 
(flertallsinnstillinger) som byrådet legger til grunn i 
sitt videre arbeid.

På noen områder er det nødvendig med over ordnete 
planer i tillegg til kommuneplan. De kan være en 
ramme for tverrsektoriell innsats for å løse byens 
komplekse utfordringer, få en bedre ressursbruk og 
sikre felles utnyttelse av kompetanse i kommunen. 
Eksempler på slike overordnede tverrsektorielle  planer 
er f.eks. Klima- og energistrategien som ble vedtatt i 
bystyret i 2016. Denne legger føringer for hele kom-
munens arbeid for å få til et taktskifte i klima- og 
miljø politikken. Som et ledd i oppfølgingen av denne 
vil byrådet innføre klimabudsjett med klare klimamål, 
resultatindikatorer og krav til klimarapportering. Et 
annet eksempel er arbeidet med en ny eiendoms- og 
arealervervsstrategi som byrådet arbeider med. Den 
skal legge til rette for gjennomføring av en ny poli-
tikk, sikre kommunen tilstrekkelige arealer på riktig 
sted, sikre en mer økonomisk forsvarlig anskaffelse 
og forvaltning av kommunalt areal, bidra til en bedre 
koordinering av arealbehov mellom kommunens ulike 
virksomheter/sektorer og være et virkemiddel for kom-
munens pådriverrolle i boligbyggingen. 

I tillegg til planer med et overordnet og strategisk 
siktemål har kommunen planer for sektorer. Bystyret 
gjør blant annet planvedtak om utviklingen av de sen-
trale tjenestesektorene. Skolebehovsplanen legger til 
rette for skoleutviklingen i Oslo med viktige lokali-
serings- og utbyggingsbeslutninger. På mange områ-
der er det delegert til byrådet å utforme i praksis og 
gjennomføre kommunens politikk, og byrådet vedtar 
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egne planer. Kommunens virksomheter styrer også 
sin oppgaveløsning og ressursbruk med planer eller 
planliknende dokumenter. De skal fastlegges innenfor 
de rammer som er bestemt av bystyret, for eksempel 
gjennom overordnede planer/økonomiplan/budsjett. 

Gjennomgang av eksisterende planer
Byrådet ser det som en viktig oppgave i bystyreperio-
den å gjennomgå mangfoldet av planer med siktemål 
å rydde og forenkle plansystemet. Det vil være viktig 
å skape en større klarhet i hvilke typer planer man har 
og hvilke en ønsker å videreføre i samme form, rullere, 
revidere eller oppheve. 

For at planer skal ha reell betydning og for at Oslo 
kommune kan trygge en bærekraftig økonomisk utvik-
ling, må det også følges nøye opp at planer som skal 

behandles og vedtas i bystyre og byråd skal ha økono-
misk inndekning. Strategidokumenter som utarbeides 
for å utvikle et politisk ansvarsområde, men som ikke 
kan vise hvordan finansiering skal ordnes, må klar-
gjøre dette tydelig og synlig. Det må vises hvordan 
tiltak og ressursbruk forutsetter prioritering i kommu-
nens økonomiplan eller med annen finansiering. 

Planleggingen skal også utnytte mulighetene som 
ligger i digitalisering. Digitale kart og andre elementer 
i plansystemet som gjøres tilgjengelig på nettet, kan 
gjøre muligheter for innsyn og medvirkning i kommu-
nal planlegging enklere og lette næringslivets og det 
sivile samfunnets bruk av informasjon. Det kan gjøre 
arbeidet med å utarbeide og endre planer mer rasjonelt 
og lette interkommunalt og regionalt samarbeid. 
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3. Byens utfordringer og 
kommunens planbehov 
Oslo er en by i sterk vekst. Folketallet har de siste 
årene vokst med 10-12 000 personer hvert år, og det 
forventes en fortsatt sterk vekst i årene fremover. Oslo 
er preget av stor tilflytning fra hele landet, men har i 
de siste tiårene i tillegg fått en stadig økende tilflyt-
ning fra hele verden. Om lag halvparten av den årlige 
veksten skyldes et flytteoverskudd og størstedelen av 
flytteoverskuddet kan tilskrives innflytting fra utlan-
det. Antallet innvandrere og norskfødte med to innvan-
drerforeldre i Oslo er mer enn fordoblet siden årtusen-
skiftet og utgjorde i 2015 32 prosent av byens totale 
befolkning. Byen får dermed en stadig mer mangfoldig 
befolkning, og befolkningsfremskrivninger tyder på 
at dette er en utvikling som vil fortsette også i årene 
fremover. Flyktningsituasjonen vil kunne bidra til å 
forsterke denne utviklingen ytterligere.

Store investerings- og 
utviklingsbehov
Befolkningsveksten har store konsekvenser for kom-
munens oppgaver og prioriteringer. Veksten fordrer 
økt kapasitet i de fleste av kommunens tjenester og 
store investeringer i sosial og teknisk infrastruktur, 
som skoler, barnehager og eldreomsorg, og systemer 
for vann, avløp og avfall. For å sikre god kapasitet 
i byens transportsystem kreves det store investerin-
ger både i kollektivsystem og sykkelveinett. En mer 
mangfoldig befolkning krever dessuten at kommunale 
tjenester videreutvikles for å være bedre tilpasset inn-
byggernes behov. 

Komplekse utfordringer 
krever nye organisatoriske 
grep
Flere viktige oppgaver kommunen står overfor de 
neste årene er meget sammensatte og komplekse og 
krever innsats fra flere sektorer. Miljø- og klimaut-
fordringene, arealutfordringene, utfordringer knyt-
tet til integrering/inkludering, flyktningesituasjonen 
samt modernisering- og digitalisering av kommunens 
 tjenester er eksempler på sentrale oppgaver som ikke 
har enkle løsninger og som ikke én sektor kan løse 

alene. Det er derfor en viktig utfordring å sikre at Oslo 
kommune som organisasjon er skodd til å jobbe helhet-
lig, på tvers av sektorer mot felles mål. Den tradisjo-
nelle sektororganiseringen i kommunen er i utgangs-
punktet ikke tilpasset denne typen tverrsektorielle 
utviklingsoppgaver. Kommunen skal derfor utvikle 
nye og in  novative måter å innrette sitt arbeid på for å 
være bedre i stand til å håndtere oppgaver der virke-
midler og innsatser fra ulike virksomheter og sektor-
områder må ses i sammenheng. En viktig strategi i 
utvikling av byen er mobilisering av et partnerskap 
med det sivile samfunn.

Bærekraft er et ansvar som går på tvers av hele kom-
munen. Ikke minst er mål og indikatorer for bærekraft 
sentralt i budsjettprosessen og planleggingen når 
mange viktige prioriteringer gjøres.

Tre sentrale temaområder for 
 planleggingen
Planstrategien løfter frem tre temaområder som angir 
de viktigste utfordringene kommunen står overfor 
fremover, og som utløser viktige planbehov. Alle de 
tre temaområdene har utgangspunkt i store tverrsek-
torielle utfordringer som krever samarbeid på tvers av 
kommunens sektorer. Temaområdene nedenfor gir vik-
tige føringer for revisjon av kommuneplanen (omtales 
nærmere i kapittel 3), men innebærer også behov for 
strategier, utredninger og planarbeid utover dette. 
• Taktskifte i klima/miljøpolitikken
• Aktiv og økonomisk bærekraftig kommune
• Sosial balanse og like muligheter

Taktskifte i klima- og m iljøpolitikken
Oslo kommune har som målsetting å redusere klima-
gassutslippene med 50 prosent i forhold til 1991 nivå 
innen 2020. Dette er en meget ambisiøs målsetting 
sett i lys av at klimagassutslippene i Oslo har økt med 
15 prosent fra 1991 til 2013. De største klimagass-
utslippene i Oslo kommer fra sektorer som transport 
(63 prosent), bygg (20 prosent), avfallshåndtering (15 
prosent) ogenergiproduksjon og distribusjon (2 pro-
sent). Mye trafikk og byens topografi gjør at Oslo er 
spesielt utsatt for lokal luftforurensing på vinteren. 
Hovedkilden til lokal luftforurensing er veitrafikk 
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med eksos og veistøv. En sterk vekst i befolkning og 
arbeidsplasser i Oslo og Akershus har økt pendlingen 
mellom Oslo og omegnskommunene. Passasjerveksten 
i kollektivtrafikken har vært stor siden 2007, mens 
personbiltrafikken har hatt liten økning i antall reiser. 
Befolkningsvekst og økt kollektivandel setter press på 
kollektivtransportnettet. Utbygging i områder som får 
ny og mer intensiv utnyttelse med boliger og ny næring 
krever tidlig tilrettelegging for kollektivtransport. For 
å få til dette vil det i årene fremover være behov for 
både å ruste opp eksisterende T-bane linjer og mate-
riell, bygge en ny sentrumstunell og utvide linjenettet 
for T-bane og trikk. Reforhandlingen av Oslopakke 3 
har nå sikret at 93 prosent av bompengene som skal 
brukes i Oslo skal gå til kollektiv, sykkel og gange og 
sentrale prosjekter er fullfinansiert. Store utredningsar-
beider (KVU Oslo-navet) er gjort i samarbeid mellom 
kommunen og de statlige transportetatene. Det har fått 
frem forslag til en struktur i Oslos og hovedstadsregio-
nens trafikksystem som kan ta den trafikkveksten som 
kan ventes på lengre sikt og må følges opp gjennom 
konkret planlegging. 

Strategiske plangrep:
Reduksjon i biltrafikk og klimagassutslipp 
• Ny klima- og energistrategi gir en ramme for videre 

planarbeid og det er utarbeidet en handlingsplan for 
oppfølging.

• Kommunen skal fokusere på klima- og miljøkon-
sekvenser i all planlegging og økonomistyring, og 
det skal utvikles klimamål, indikatorer og krav til 
rapportering på disse. Dette skal innarbeides i alle 
budsjettrutiner og økonomiplanen. 

• Det er igangsatt arbeid med en helhetlig mobilitets-
plan for Oslo som skal gi strategiske føringer for 
hvordan mobilitetsutfordringer og transportbehov 
skal løses fremover. 

• Det arbeides målrettet for å forbedre sykkeltilrette-
leggingen i Oslo. Sykkelstrategi for Oslo 2015-2025 
ligger til grunn for arbeidet og Statens vegvesen og 
Oslo kommune har samarbeidet om utarbeidelse av 
en ny plan for sykkelveinett i Oslo. En oslostandard 
for sykkel skal bli mal for utbygging av sykkelinfra-
struktur i Oslo. 

• Kommunen skal fremme innovasjon i boligproduk-
sjonen og miljøsmart drift i egne anlegg gjennom 
programmene for +bygg og FutureBuilt.

• Det skal etableres en energiplan for Oslo som skal 
sikre bærekraftige løsninger i Oslos energisystem 
(utbygging av ladeinfrastruktur, optimal utbygging 
av vannbåren energi (varme, kjøling) og lokal ener-
giutnyttelse.

Klimasmart byutvikling
• Det er igangsatt et tverrsektorielt samarbeidspro-

sjekt for å fremme bilfritt byliv hvor uteopphold, 
gange, sykkel og kollektivtransport prioriteres på 
bekostning av privatbiler. 

• Kommunen vil videreføre en byutvikling som leg-
ger til grunn en knutepunktsstrategi med fortetting 
langs knutepunkt og byutvikling innenfra og ut.

• Det skal utvikles en ny klimavennlig arkitekturpoli-
tikk som bidrar til bevaring og utvikling av urbane 
kvaliteter og menneskevennlige byrom som er til-
gjengelige for alle typer brukere. 

• Det skal vurderes oslostandarder med normer for 
klimavennlig byutvikling f.eks for miljøvennlige 
bygg, blågrønn arealfaktor, utearealnormer og 
urbane veinormaler 

• Det arbeides med en ny avfallsstrategi som vil 
omfatte alt avfall i Oslo.

Naturens rolle i byen skal styrkes 
• Kommunens arbeid med byens blågrønne elementer 

skal knyttes opp mot urban dyrking, grønne tak og 
vegger, klimatilpasning og økt biologisk mangfold, 
samt rekreasjon og folkehelse. 

• Det utredes et byøkologisk innovasjonssenter som 
kan bli et faglig ankerfeste og møtested for bære-
kraftige livsstiler og bynatur.

Aktiv og økonomisk bærekraftig  kommune
Økt befolkning og økte oppgaver for kommunen gir et 
stort behov for utbygging av sosial infrastruktur, som 
barnehager, skoler og omsorgstilbud. Når tjenestene 
skal leveres til et større antall brukere må kommunen 
tenke nytt rundt hvordan tjenester kan leveres med høy 
kvalitet på en mest mulig effektiv måte. Dette handler 
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dels om mer aktiv bruk av velferdsteknologi og bruker-
rettede digitaliserte tjenester, og dels om hvordan tje-
nesteproduksjonen og oppgaveløsningen organiseres 
og utvikles. Kommunen har en utfordring med hensyn 
til å benytte knappe ressurser på en mest mulig rasjo-
nell måte ved å frigjøre personalressurser ved hjelp 
av velferdsteknologi og benytte spisskompetanse der 
behovet er størst. 

Oslo vil ha viktige utfordringer med tilretteleg-
ging for sysselsetting for ulike grupper og en økende 
befolkning. Kommunen skal utvikle sin rolle som en 
inkluderende arbeidsgiver for alle grupper. Bærekraf-
tig verdiskaping vil være avgjørende for bærekraftig 
og sunn kommunal økonomi. Kommunen vil samar-
beide med næringsliv, forskning og organisasjoner om 
en aktiv internasjonal strategi som kan utnytte Oslos 
muligheter. Kommunens internasjonale strategi skal 
revideres.

Det er en stadig større knapphet på arealer egnet for 
utbygging i Oslo, noe som gjør det til en ekstra stor 
utfordring for kommunen å skaffe til veie nok tomter 
til sosial og teknisk infrastruktur. Takten i boligbyggin-
gen må økes drastisk for å holde tritt med befolknings-
veksten. I de siste ti årene har 57 prosent av boligbyg-
gingen skjedd i indre by, mens interessen hos private 
utbyggere for boligprosjekter i ytre by øst og sør har 
vært mindre fordi boligprisnivået er lavere der. Sam-
tidig er det i utviklingsområder i disse bydelene hvor 
det er tilstrekkelig potensial for utbygging når byen 
vokser så mye. Et raskt byggetempo vil være avhengig 
av tidlige kommunale rammeavklaringer og effektive 
egenplan- og saksbehandlingsprosesser. En helhetlig, 
operativ og fleksibel eiendomsstrategi for kommunal 
eiendomsposisjonering blir forberedt som grunnlag 
for en langsiktig kjøpspolicy i utviklingsområder. Høy 
kompetanse og god kommunal koordinering på tvers 
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av sektorer er viktig for å sikre fremdrift og økonomisk 
effektivitet i store investeringer av samfunnsmessig 
betydning. 

Strategiske plangrep:
Kommunen som mer aktiv pådriver i boligbyggingen og are-
alplanleggingen
• Utvikling av en ny kommunal areal- og eiendoms-

strategi som skal bidra til en langsiktig arealbered-
skap og koordinering av arealbruk for ulike kom-
munale behov. Strategien må innarbeides i den 
langsiktige økonomiske planleggingen og forankres 
opp mot kommunens overordnede arealplanlegging. 

• Det vil iverksettes et boligforseringsprogram for å 
avklare hindre for utbygging av regulerte boligareal 
med avbøtende tiltak, økt saksbehandlingskapasitet 
på plan, tilrettelegging for utbygging av utviklings- 
og transformasjonsområder, utrede felles arealbe-
hov og sambruk for kommunale bygg med videre. 

• Kommunen skal finne nye partnerskap med bygg- 
og anleggsbransjen for å teste ut nye boligtyper og 
boformer og plan- og gjennomføringsstrategier med 
styrket kommunal, politisk styring.

• For nye overordnete kollektivknutepunkt som er 
pekt ut i KVU Oslo-navet (for eksempel Bryn, 
Økern og Sinsen) skal kommunen ta initiativ til 
plansamarbeid med statlige samferdselsmyndig-
heter.

• Det må startes opp et arbeid med en kommunedel-
plan for fysiske installasjoner i undergrunnen, for å 
sikre samordning og gjennomføring. Kommunedel-
planen vil også ta opp effekter av klimaendringer og 
ekstremvær.

Digitalisering av kommunens  tjenester 
• Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres. Digita-

liseringen skal tjene innbyggeres behov og det skal 
stå i sentrum når digitale løsninger utvikles. Det skal 
utredes hvordan drift og forvaltning av kommunens 
IKT-system og -infrastruktur skal organiseres. Alle 
sektorer blir berørt og tverrgående beslutningspro-
sesser skal vurderes for å sikre utviklingstakt og 
kvalitet.

Tillit, ledelse og eierskap 
• Det skal gjennomføres en tillitsreform for å sikre 

bedre samhandling mellom ledelse og ansatte, en 
bedre utnyttelse av de ansattes kompetanse, bedre 
tjenester og en mer effektiv bruk av kommunens 
ressurser. I dette ligger også et sterkere fokus på 
innbyggerne som en ressurs og premissleverandør 
for tjenesteproduksjonen.

• Kommunen skal drive en mer aktiv eierskapspoli-
tikk med formål å avvikle konkurranseutsetting /pri-
vatisering av tjenester. Dette skal inngå i langsiktig 
økonomiplan og i arbeidet for å sikre god lokalise-
ring av kommunale institusjoner. 

Sosial balanse og like  muligheter
Oslo er en by med store sosiale forskjeller mellom 
ulike områder i byen. Variasjoner i inntekt henger ofte 
sammen med forskjeller i utdanningsnivå, sysselset-
tingsgrad og helsetilstand. Akerselva har tradisjonelt 
vært en sosial skillelinje mellom øst og vest i Oslo, 
men bildet er ikke like klart i dag. Østkantens gamle 
arbeiderbydeler har siden nittitallet fått en ny befolk-
ningssammensetning og et kraftig oppsving i bolig-
prisene. Resten av de østlige bydelene er svært sam-
mensatte, og det er store forskjeller i levekår mellom 
ulike delområder. 

Segregasjonsprosesser fører i enkelte lokalområder 
til relativt kraftig opphoping av hushold med ulike 
former for levekårsproblemer. Slike utsatte områder 
kjennetegnes ofte av stor trafikkbelastning, manglende 
vedlikehold og få sosiale møteplasser og fellesarenaer. 
Det er en risiko for at flytteprosesser, lavt omdømme 
og lite investeringer over tid forsterker problemene 
som i en negativ spiral. Sammenhengen mellom byut-
vikling og negativ sosial utvikling - blant annet i form 
av mer segregasjon – må utredes nærmere. Det er en 
viktig utfordring å legge til rette for en balansert byut-
vikling med variasjon i boligtyper og -størrelser over 
hele byen. Det er også en utfordring å tilrettelegge for 
at boligtilbudet i byen er tilstrekkelig for å gi alle inn-
byggere, også nyankomne asylsøkere og flyktninger, 
muligheten for å ha en trygg og god bosituasjon. 

Oslos vekst gir kommunen ansvar for flere barn og 
unge, og stadig flere med annen opprinnelse enn norsk. 
Barnehage og skole er viktige integreringsarenaer i 
så måte. Det er lavere dekningsgrad i Oslos barne-
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hager enn i landet som helhet, og dekningsgraden er 
lavest i bydeler med høy andel innvandrerbarn og lavt 
utdanningsnivå blant kvinner 25-49 år. 26 prosent av 
elevene i videregående skoler i Oslo fullfører ikke 
videregående opplæring i løpet av fem år. Særlig er 
frafallstallene høye innenfor yrkesfaglig studieretning 
og det er bydelene i indre øst, Groruddalen og Søndre 
Nordstrand som har flest elever som faller fra. Byrådet 
ser det som en utfordring å jobbe med tidlig innsats 
overfor barn og unge for å forhindre økende utenfor-
skap. Her er samarbeid på tvers av sektorer særs viktig. 
Barn som vokser opp i familier med omsorgssvikt i 
tidlig alder får ofte problemer senere i livet. Dette må 
fanges opp tidlig av barnevern i tett samarbeid med 
barnehager, skole, helsestasjon, skolehelsetjenesten og 
andre fritidsarenaer. Frivillige organisasjoner spiller 
også en viktig rolle, ikke minst i arbeidet mot ensom-
het og for økt deltakelse i samfunnet. Byen har et stort 
potensial i samarbeid med de frivillige - i arbeidet for å 
forhindre utenforskap, i folkehelsearbeidet, på integre-
ringsområdet, for friluftsliv og idrett og når det gjelder 
sosial innovasjon og kulturelt gründerskap. 

Folkehelseplanen for Oslo er under revisjon. I kom-
munens planlegging skal folkehelseperspektivet være 
tilstede i alle sammenhenger der det kan være helse-
konsekvenser. Helsekonsekvenser er særlig viktig å 
ivareta overfor barn og unge og sosialt utsatte eller 
sårbare grupper. Både for folkehelsen og den sosiale 
balansen i byen er det viktig at ingen bydeler eller 
boligområder får særskilt stor miljøbelastning, for 
eksempel på luftkvalitet.

Strategiske plangrep:
Byutvikling som verktøy for sosial balanse 
• Det skal utredes hvordan styring av byutviklingen 

kan brukes som et verktøy for sosial utjevning. Det 
vil være viktig å utarbeide en strategi for kartlegging 
av hvilke typer problemer som søkes løst, hvilke 
virke midler kommunen har til rådighet, hvilke sek-
torer som må bidra for å løse disse og til hvilken 
kostnad. Her er det behov for å tenke byutvikling i 
en vid forstand og iverksette et tverrfaglig samar-
beid.

• Det skal utarbeides en boligbehovsplan med fokus 
på anskaffelse av flere kommunale boliger og stra-
tegier for gjennomføring.

• Det skal settes i gang et selvbyggerprogram med 
uttesting av ulike modeller for egeninnsats og kost-
nadsreduksjon

• Oslo kommune vil samarbeide med UDI om boliger 
til asylsøkere

Tidlig innsats overfor barn og unge
• Planlegging av tilstrekkelig kapasitet i skoler og 

barnehager med god lokalisering 
• Det skal utarbeides en plan for rekruttering av dyk-

tige og kompetente ansatte til barnehagene 
• Det skal utarbeide en helhetlig plan for økt gjen-

nomføring i videregående skole, med særlig vekt 
på yrkesfag 

• Bydelene skal inviteres med i et strategiarbeid for 
«barnehjernevernet». Det må utvikles et felles kunn-
skapsgrunnlag for alle tjenestene som retter seg mot 
de yngste barna og deres familier, i den fasen hvor 
barnehjernen er aller mest sårbar. Strategien skal 
gjøre barnevernet synlig og trygt for barn og unge i 
bydelene gjennom barnehager, skoler, helsestasjon, 
skolehelsetjeneste og på fritidsarenaer som barn og 
unge bruker.

Integrering og inkludering
• Å integrere innvandrere og flyktninger så raskt som 

mulig gjennom barnehagen, skolen, norskopplæ-
ring, utdanning og arbeidsliv skal ligge til grunn 
for all kommunal planlegging. 

• Det skal gjennomføres en kartlegging av formal- og 
realkompetansen til innvandrere og flyktninger for 
å bidra til enklere integrering i arbeidslivet 

• Det skal utarbeides en samlet strategi for Oslo kom-
munes arbeid knyttet spesielt til tjenester for asylsø-
kere og integrering av flyktninger

• En ny strategisk plan for frivillighet skal legge vekt 
på å gjøre det lettere å drive frivillig aktivitet og 
organisasjonsvirksomhet, styrke samhandlingen 
mellom kommunal og frivillig sektor - og økt sam-
handling frivillige aktører imellom. 
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4. Behov for å revidere 
kommuneplanen
Før byrådsskiftet i 2015 fikk Oslo Kommuneplan 2015 
– Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn bred tilslut-
ning i bystyret. Kommuneplanen består av to deler; en 
samfunnsdel med byutviklingsstrategi og en arealdel. 

Kommuneplanen har tre satsingsområder; Smart, 
trygg og grønn. Under disse sorterer til sammen ni 
mål og i alt 41 satsinger som angir tilhørende delmål/
tiltak som skal iverksettes for å nå kommunens mål. 

En juridisk bindende arealplan for hele Oslo ble 
utarbeidet for første gang i 2015 og var et omfattende 
arbeid. Arealdelen er utarbeidet som et robust ram-
meverk for utbygging og vern for både offentlige og 
private aktører. Arealdelens bestemmelser og retnings-
linjer skal ha en langsiktig virkning for byutviklingen. 
Arealdelen viser utbyggingsmuligheter og hensyns-
soner som kan styre en knutepunktbasert byutvikling, 
fortetting etter prinsippet om byvekst innenfra og ut og 
hvilke kvaliteter som skal ivaretas og videreutvikles. 

Loven legger opp til at kommuneplanen skal revi-
deres når bystyret ser behov for det. Som det fremgår 
av gjennomgangen av byens og kommunens utfordrin-
ger og strategiske planbehov i kapittel 3 er det grunn-
lag for å skjerpe kommuneplanens mål og strategiske 
innretning på flere områder. Byrådet ønsker å bruke 
kommuneplanen som et aktivt politisk verktøy for å 
synliggjøre hensynet til bærekraft, fronte taktskifte i 
klima- og miljøpolitikken, mer aktiv bruk av kommu-
nens muligheter for å styre byen og økt vekt på sosial 
balanse og like muligheter for alle. Revisjon av kom-
muneplanens samfunnsdel skal klargjøre grunnlaget 
for ny politikk og skal skje tidligst mulig i bystyrepe-
rioden. Ettersom arealdelen skal gi langsiktige ram-
mer for arealbruk i byen, er det nødvendig at den først 
revideres om noen tid.

Ny samfunnsdel med byutviklingsstrategi
Gjennomgangen av og de strategiske planutfordringene 
for en aktiv kommunal styring av utviklingen viser 
hvilke tema som skal ha fokus i revisjonen av kommu-
neplanens samfunnsdel. Revisjonen av kommunepla-
nen skal konsentrere seg om de sentrale temaområdene 
taktskifte i klima/miljøpolitikken, aktiv og økonomisk 
bærekraftig kommune og sosial balanse og like mulig-
heter. 

Byrådet ønsker å dreie kommuneplanen i retning 
av å bli et mer overordnet, strategisk og langsiktig 
dokument. Revisjon av kommuneplanen skal skjerpe 
kommunens mål på flere områder og fremme nye poli-
tisk-strategiske retningslinjer for byens utvikling. 

Kommuneplanen skal angi retning, mens økono-
miplanen skal utvikles videre som kommuneplanens 
handlingsplan. Det er i de årlige budsjettene det frem-
går hvilke tiltak som skal iverksettes for å nå målene. 
Rapportering om oppfølging av kommuneplanen skal 
gjøres i økonomiplanen. 

Byutviklingsstrategien
Samfunnsdelen omfatter en byutviklingsstrategi, som 
skal vise hvordan kommunen vil styre byutvikling og 
arealbruk i Oslo slik at kommunens samfunnsmål kan 
nås. I Kommuneplan 2015 er hovedgrepet en viderefø-
ring av den knutepunkt- og banebaserte byutviklings-
strategien, med vekt på utvikling innenfra og ut og 
styrking av kollektivtrafikken. Hovedtrekkene i dette 
byplangrepet skal videreføres, men byutviklingsstra-
tegien skal revideres for å i større grad ta hensyn til 
målene for klima, redusert bilbruk, økt kollektiv- og 
sykkelbruk, bedre byliv, økt kvalitet i byutviklingen 
samt byøkologiske og blågrønne verdier. Den reviderte 
strategien skal bidra til å forsterke arbeidet med økt 
tempo i boligbyggingen, klimasmart byutvikling med 
økt kvalitet og en sosialt bærekraftig by.

En av Oslos store utfordringer i møtet med befolk-
ningsveksten er å sikre at det bygges nok boliger. 
Byutviklingsstrategien skal revideres for å forsterke 
den banebaserte byutviklingsstrategien, blant annet 
ved å vurdere ytterligere areal som kan tilrettelegges 
for fortetting. Alle stasjonsnære områder langs bane-
nettet, herunder områder omfattet av Småhusplanen, 
skal gjennomgås for å identifisere fortettingspoten-
sial. Samtidig skal byutviklingsstrategien tydeliggjøre 
hvordan kommunen kan utvikle en rolle som aktiv 
pådriver for boligbygging og byutvikling gjennom 
sterkere kobling mellom arealplanlegging og gjen-
nomføring. Innenfor rammen av en fleksibel juridisk 
bindende arealplan skal kommunen utvikle redskaper 
for aktiv tilrettelegging av ønsket byutvikling på områ-
denivå. Kommunen skal øke sin egenplanlegging, men 
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må også utnytte andre verktøy for å sikre at private 
utbyggere spiller på lag med kommunen for en kli-
masmart og sosialt balansert utvikling. Det skal utvi-
kles en strategi for dette. Herunder kommer drøfting 
av egenplanleggingsverktøy, strategiske tomtekjøp, 
finansiering av infrastruktur, tilrettelegging gjennom 
tidlig utbygging av sosial infrastruktur og park/leke-
arealer, midlertidig bruk av ledig areal til kultur og 
andre tilbud etc. 

Byutviklingsstrategien skal videre vurderes i lys 
av større nye transportutredninger slik som KVU for 
Oslonavet og Ruters M2016. Klimasmarte løsninger 
for fremtidig byutvikling skal vektlegges. Befolknings-
veksten medfører også et behov for å styrke byens attrak-
tivitet og kvaliteter. Særlig skal strategien vektlegge 
blågrønne strategier og ivareta disse kvalitetene som 
rekreativ ressurs og ressurser for biologisk mangfold og 
klimatilpasning. Byutviklingsstrategien skal også vekt-
legge strategier for menneskevennlige og inkluderende 
byrom og aktivt byliv, samt ivaretagelse av historiske 
kvaliteter og styrke byens arkitektoniske kvaliteter.Det 
er et siktemål å forsterke sosial bærekraft som dimen-
sjon i byutviklingen. Dette innebærer blant annet pro-
blemstillinger knyttet til sosial ulikhet og segregering. 
Strategien skal vise hvordan Oslo skal motvirke isolerte 
og sosialt ensidige delområder i byen, øke attraktivitet i 
områder med lav sosioøkonomisk status, sikre alle god 
tilgjengelighet til arbeidsplasser og sosial infrastruktur, 
samt sikre varierte boliger i hele byen både hva angår 
pris, størrelse og utforming. 

Senere revisjon av arealdelen
Kommuneplanens arealdel skal revideres etter kom-
muneplanens samfunnsdel. Revisjon av arealdelen 
skal følge opp en revidert byutviklingsstrategi og legge 
til rette for mer klimasmart byutvikling og økt bolig-
bygging. Et viktig moment ved revisjonen av arealde-
len er by-, bolig- og arkitektonisk kvalitet. 

Før revisjonen skal det gjennomføres enkelte eva-
lueringer av arealdelens virkning og høstes erfaringer 
med hvordan planens strategier, plankart og bestem-
melser i praksis fungerer for kommunens styring av 
byutviklingen og utbyggernes planlegging og gjen-
nomføring av prosjekter.

En rekke utdaterte reguleringsplaner i indre by ble 
opphevet i forbindelse med vedtak av nåværende kom-
muneplan. For å sikre et mer enhetlig og oppdatert 
plangrunnlag i ytre by bør en tilsvarende gjennomgang 
for ytre by gjennomføres ved revisjon av arealdelen. 

Oslo kommune
Juridisk arealdel

Kommuneplan 2015

Oslo mot 2030
 DEL 2. Vedtatt av Oslo bystyre 23.09.2015 (sak 262)

O
slo m

ot 2030    D
EL 2

Oslo kommune

Kommuneplan 2015

Oslo mot 2030
 DEL 1. Vedtatt av Oslo bystyre 23.09.2015 (sak 262)

Samfunnsdel og byutviklingsstrategi
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5. Rammer for Oslos 
planlegging
Oslos egen planlegging foregår innenfor rammer som 
settes i loven og forutsetninger som skapes av Oslos 
rolle som kjerne og nav i en storbyregion og landsdel. 
Oslo og storbyregionen er også avhengig av staten 
som ivaretar viktige regionale og nasjonale oppgaver 
i hovedstadsregionen og setter rammer med regelverk 
og økonomiske prioriteringer. 

Den regionale 
sammenhengen
Økende integrasjon i hovedstadsregionens bolig- og 
arbeidsmarked viser hvor avhengig Oslo kommune er 
av et godt samarbeid med sine naboer. Plansamarbeid 
foregår på mange plan – med Akershus, med samar-
beidsalliansen Osloregionen og i Østlandssamarbei-
det. Dette legger klare føringer for Oslo kommunes 
planlegging.

Regional plan for areal og transport i Oslo 
og Akershus (2015)

Oslos planlegging og utvikling må støttes opp av gode 
planer for regionen rundt. Den regionale planen for 
areal og transport i Oslo og Akershus fra 2015 er felles, 
forpliktende ramme for videre planlegging i Oslo og 
nabofylket. Den skal også ligge som et grunnlag for 
samarbeidet mellom regionen og staten om planleg-
ging og investeringer. Planen er vedtatt i bystyre og 
fylkesting i 2015 og har tre hovedmål:

1. Oslo skal være en konkurransedyktig og bærekraftig 
region i Europa

2. Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert 
på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring 
av overordnet grønnstruktur.

3. Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte 
den flerkjernete regionen sammen, til resten av lan-
det og til utlandet. Transportsystemet skal være 
effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle 
og med lavest mulig behov for biltransport.

Planen definerer en regional areal- og transportstruk-
tur som skal prioriteres av stat, fylke og kommuner og 
ligge til grunn for videre samarbeid. Planen fastslår 

areal- og transportstrategier og et sett av retningslinjer 
som skal styre utviklingen. Oslo by skal videreutvi-
kles som landets hovedstad, nasjonalt knutepunkt for 
transport og tyngdepunkt for næringsutvikling. Pla-
nen bygger på Oslos byutviklingsprinsipper og angir 
at veksten utenfor Oslo skal tas i regionale byer, i det 
fastsatte regionale bybåndet og i prioriterte lokale byer 
og tettsteder. Utenom prioriterte vekstområder skal det 
bare legges til rette vekst som kan vedlikeholde stabile 
bomiljø.

Plansamarbeidet skal videreføres med Akershus og 
staten om oppfølging av den regionale planen - bl.a. 
om en strategi for utvikling i det regionale bybåndet, 
«grønn grense» for byggesonen og metode for å vur-
dere måloppnåelse for planen. Oslo og Akershus har 
viktige berøringspunkter i planoppgaver knyttet bl.a. til 
kystsonen, masseforvaltning, vannforvaltning, mobi-
litetsutvikling, klima- og energi, idrett- og friluftsliv, 
og det er viktig med samarbeid om dette i regionen. 

Oslo kommune

REGIONAL  PLAN  FOR 
AREAL  OG  TRANSPORT 
I OSLO  OG  AKERSHUS 
Vedtatt i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune  

desember 2015
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Osloregionens areal- og transportstrategi 
I samarbeidsalliansen Osloregionen samarbeider Oslo 
med 76 andre kommuner og 5 fylkeskommuner på 
Østlandet. «Samordnet areal- og transportstrategi for 
Osloregionen» (vedtatt april 2016) har mål og strate-
gier for flerkjernet regional utvikling, miljøvennlige 
transportløsninger og godslogistikk. Strategidokumen-
tet gir en felles ramme for planlegging på fylkes- og 
kommunenivå i Osloregionen og for dialog med sta-
ten om nasjonale rammebetingelser. Oslo vil prioritere 
oppfølging av det strategiske samarbeidet i Osloregi-
onen.

Oslos planlegging og staten 
Selv om en kommune har stor frihet når det gjelder 
bruk av planer for planlegging og styring av sin virk-
somhet fastsetter regjeringen hvert fjerde år nasjonale 
forventninger til kommunal og fylkeskommunal plan-
legging. Formålet er å fremme en bærekraftig utvik-
ling, og forventningene kan oppsummeres tre punkter 
som byrådet vil følge opp: 

• Gode og effektive planprosesser
• Bærekraftig areal og samfunnsutvikling
• Attraktive og klimavennlige by og tettstedsområder.

Statens rolle i Oslo er viktig for byens utvikling på 
flere måter. Oslo universitetssykehus HF har store 
utbyggingsplaner som både påvirker byutviklingen og 
tjenestetilbudet. Regjeringen vil gjennomføre statlig 
reguleringsplan for nytt regjeringskvartal. I samarbeid 
med staten utarbeider kommunen program for område-
satsinger, bl. annet for Groruddalen.

Statlig medfinansiering i utviklingen av kollek-
tivtransporten er helt sentralt for Oslo. En revidert 
Oslopakke 3 sikrer at kollektivtiltak, sykkel og gange 
kommer opp i 93 prosent av investeringene som skal 
finansieres med bompenger i perioden 2017-2036, til 
sammen 50 milliarder kroner. Oslo og Akerhus fylkes-
kommune forhandler også med staten om statens finan-
sieringsbidrag gjennom en ny bymiljøavtale. Staten 
har også innledet forhandlinger om ny byutviklings-
avtale, som må baseres på den regionale planen. For-
handlingsutfallet og statens finansieringsforpliktelser 

vil spille en viktig rolle for både kort og langt perspek-
tiv i byutviklingsstrategien. På statlig side er Nasjonal 
transportplan 2014-2023 et grunnlagsdokument, men 
arbeid med forberedelse av neste NTP (2018-2027) 
pågår. Oslo kommune bidrar i samarbeid med Akers-
hus til arbeidet med NTP. 

Byutviklingsstrategien skal legge opp til en mer 
offensiv utvikling av Oslos kollektivsystem og reduk-
sjon i biltrafikken. Oslo kommune vil innarbeide de 
offensive grepene som KVU Oslo-navet (publisert 
2015) har presentert for Oslo og hovedstadsregionen. 
Dette er en konseptvalgutredning som analyserer ulike 
langsiktige byutviklingsstrategier og anbefaler en løs-
ning for hvordan det kollektive transportsystemet må 
utvikles for å ta veksten i persontrafikken med kollek-
tivtransport, gåing og sykling. Utredningen har som 
utgangspunkt at Oslo er nav i et nasjonalt og regio-
nalt trafikksystem som skal avvikle vesentlig større 
volumer i perioden fram til 2060. Planen anbefaler 
en omfattende utbygging både av t-bane, trikk, tog. 
KVU’en peker ut sterke trafikknutepunkter. For Oslo 
er det viktig at det kommer på plass et slikt bærekraf-
tig kollektivtrafikksystem og at staten og hovedstads-
regionen etablerer en robust finansieringsmodell for 
dette. Med den betydningen dette har kollektivløftet 
har for hele Østlandet, og regionen som nasjonalt nav, 
er betydelig statlig finansiering helt avgjørende. 
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6. Medvirkningsopplegg i 
planarbeidet
Som det fremgår av planstrategien har byrådet ambi-
siøse målsetninger og et stort planbehov i bystyrepe-
rioden. 

Planarbeidet skal bidra til en offentlig debatt om 
byens utvikling og det skal gjennomføres informa-
sjonstiltak der hensikten er å orientere befolkningen 
og interesseorganisasjoner om viktige planer, komme 
i dialog med interessenter samt oppfordre til innspill 
og engasjement.  

Det grønne skiftet vil kreve en betydelig grad av 
adferdsendring for innbyggerne og andre brukere av 
byen. Prioritering av involvering og medvirkningspro-
sesser av ulike interessenter vil derfor være av stor 
viktighet. For at Oslo skal lykkes med reduksjon av 
utslipp innen transportsektoren er et godt samspill med 
staten avgjørende, herunder regelverk, virkemidler og 
støtteordninger for utvikling av infrastruktur for for-
nybart drivstoff. Planer og strategier innenfor trans-
portsektoren må også utvikles i tett samarbeid med 
næringsliv og offentlige aktører. Partnerskap med 
næringslivet og det sivile samfunn skal også utvikles 
som strategisk virkemiddel i kommunens innovasjons-
arbeid.

Det vil være sentrale utfordringer knyttet til å koor-
dinere prosjekter og aktører både internt i kommu-
nen og andre aktører for å få til store investeringer og 
utbygginger med betydelig samfunnsinteresse. 

Det vil være særlig viktig å sikre at grupper som kre-
ver spesiell tilrettelegging får medvirke i prosessene, 
herunder barn/unge og eldre.

Aktuelle informasjonskanaler vil være:
• Oslo.kommune.no der det er egen nettside for kom-

muneplanen
• Nettsiden http://byplanoslo.no/
• Formelle, åpne høringsprosesser
• Organisering av dialogmøter med ulike målgrupper 

og lokalsamfunn rundt i byen
• Formidling av informasjon til media og deltakelse i 

mediedebatt
• Samarbeidsarenaer kommunen har med det sivile 

samfunn og næringslivet.
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Utkast til 
planprogram
Planprogram for Oslo 
kommuneplan 2017 
– samfunnsdel med 
byutviklingsstrategi

20       Oslo kommune    PLANSTRATEGI FOR OSLO 2016 PLANSTRATEGI FOR OSLO 2016    Oslo kommune        21    



Oslo er en by i sterk vekst. Folketallet har de siste 
årene vokst med 10-12 000 personer hvert år, og det 
forventes en fortsatt sterk vekst i årene fremover. Byen 
står overfor store utfordringer og i utkast til Planstra-
tegi 2016 - 2019 for Oslo kommune foreslår byrådet 
at Kommuneplan 2015 revideres med vedtak av ny 
samfunnsdel i kommuneplanen i 2017 (KPS 2017). 
Planstrategien løfter frem tre temaområder som angir 
de viktigste utfordringene kommunen står overfor 
fremover, og som utløser viktige planbehov. Alle de 
tre fokusområdene har utgangspunkt i store tverrsek-
torielle utfordringer som krever samarbeid på tvers 
av kommunens sektorer. Temaområdene nedenfor gir 
viktige føringer for revisjon av kommuneplanen , men 
innebærer også behov for strategier, utredninger og 
planarbeid utover dette: 

• Taktskifte i klima/miljøpolitikken
• Aktiv og økonomisk bærekraftig kommune
• Sosial balanse og like muligheter

For denne revisjonen foreslår byrådet følgende plan-
program (jf. plan- og bygningslovens § 4-1):

Om planlagt fremdrift
Etter at bystyret har gjort sitt vedtak om Planstrategi 
2016 - 2019 vil byrådet utarbeide et forslag til revisjon 
av kommuneplanens samfunnsdel med byutviklings-
strategi og sende dette på høring i seks uker første 
halvår 2017. Byrådet og kommunens etater og virk-
somheter vil samarbeide med nabokommuner, nabo-
fylker, Osloregionen, statlige organ og andre som har 
interesser knyttet til revidert samfunnsdel. Byrådet vil 
etter høringsfristen vurdere innkomne merknader og 
foreta eventuelle justeringer før revidert samfunnsdel 
fremmes for bystyret for behandling. Byrådets plan er 
at behandlingen i bystyrets organer og endelig vedtak 
kan skje før budsjettbehandlingen i 2017.

Byrådet legger opp til at arbeidet med revisjon av 
kommuneplanens arealdel gjøres senere i inneværende 
bystyreperiode, på bakgrunn av revideringene som 
gjøres i samfunnsdel med byutviklingsstrategi og 
føringene angitt i Planstrategi 2016 - 2019 for øvrig.

Organisering av arbeidet
Byrådet har ansvar for utarbeidelse av utkast til ny 
samfunnsdel i kommuneplanen, og byrådsavdeling 
for finans vil lede og koordinere arbeidet. I arbeidet 
trekkes hele byrådet og de administrative byråds-
avdelingene inn. Kommunens etater og virksomheter 
leverer viktig underlag for byrådets arbeid.  

Nasjonale forventninger og utredningskrav vil bli 
vektlagt. Kommunens samarbeidsparter i stat, nabo-
kommuner, Akershus fylkeskommune og næringsliv 
og organisasjoner vil bli konsultert. Byrådet fremmer 
et utkast til KPS 2017 og vil be om byens medvirkning 
i en offentlig høringsprosess, også med ulike medvir-
kningsarrangementer. Endelig fremmer byrådet et 
utkast til behandling i bystyret.

Om grunnlaget som er lagt i 
planstrategien
Gjennom drøfting av utfordringer, valg av temaområ-
der og beskrivelse av planbehovene har byrådet i Plan-
strategi 2016 - 2019 angitt retning for endringene som 
skal innarbeides i en revidert samfunnsdel for Oslos 
kommuneplan. Samfunnsdelen med byutviklingsstra-
tegi vil gi premissene for en senere revisjon av are-
aldelen.

Hensikten med utarbeidelse av en ny samfunnsdel i 
Oslos kommuneplan i 2017 er å formulere Oslo kom-
munes verdigrunnlag, visjon og hovedmål i tråd med 
bystyreflertallets politikk, slik at kommunen får et kon-
sistent planverktøy som sikrer god styring gjennom 
økonomiplan og budsjett og andre plandokumenter 
som utarbeides i perioden. Dette er viktig for en rasjo-
nell og demokratisk styring av prosesser i kommunen 
og at administrasjon og virksomheter kan gjennom-
føre planer i tråd med kommunens overordnede mål. 
Gjennom et samarbeid om kommuneplanen på tvers av 
sektorene og koordinert i byrådsavdelingene, skal det 
sikres at kommuneplanen er mest mulig relevant som 
overordnet styringsdokument for kommunen. 

Planprogram for Oslo 
kommuneplan 2017 
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Byrådet tar sikte på at KPS 2017 skal ha et mer over-
ordnet grep enn Kommuneplan 2015. Oppfølgingen 
vil skje gjennom økonomiplan og budsjetter gjennom 
perioden. Budsjettdokumentene er kommuneplanens 
handlingsdel og dokumentene som viser tiltak og vir-
kemidler. På samme måte kan andre planer supplere 
KPS 2017 og følge opp og konkretisere hovedmålene.

Kommuneplanens arealdel 
I KPS 2017 skal kommunens byutviklingsstrategi revi-
deres i tråd med planstrategien. I henhold til bystyrets 
vedtak av KP2015 23.09.2015 skal arealdelen evalue-
res med henblikk på dens konsekvenser for kulturmin-
ner og fjernvarmetilknytning, før revisjon. Byrådet vil 
foreslå et eget planprogram for arealdelen og legge det 
frem senere. Arealdelen av Kommuneplan 2015 gjel-
der inntil det er vedtatt revidert arealdel. 

Kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov
Det er etablert et generelt faktagrunnlag for planleg-
ging i Oslo kommune gjennom Oslotrender 2015. I 
arbeidet med ny kommuneplan vil byrådet supplere 
dette med oversikter over aktuell utvikling som kunn-
skapsgrunnlag for løsning av byens største utfordrin-
ger. Det er i arbeid et oppdrag som utføres av SSB 
om byens befolkningsutvikling og økonomiske utfor-
dringer som endringene kan føre med seg. Byrådet vil 
igangsette FoU-arbeid på flere felt som dels kan gi 
bidrag til KPS 2017 og dels kan peke på kommunens 
muligheter på lengere sikt for å styre i tråd med sine 
overordnede mål når det gjelder klimasmart byutvik-
ling, bærekraftig kommunal økonomi og større sosial 
rettferdighet. 

Opplegg for medvirkning 
Et opplegg for medvirkning i revisjonen av kommu-
neplanen vil bli konkretisert nærmere når dette starter 
etter bystyrets behandling av planstrategien. Det vil bli 
lagt vekt på medvirkning i forhold til grupper som i 
særlig grad berøres, bl.a. slik at sikring av tilgjengelig-
het for alle, spørsmål om diskriminering og hensynet 
til barn- og unges oppvekstvilkår blir ivaretatt i pro-
sessen. Medvirkningsopplegget skal legge til rette for 

samarbeid med statlige myndigheter, nabokommuner/ 
fylkeskommuner, ulike interessegrupper og allmenn-
hetens som skal gis muligheter til innspill. 

Offentlig ettersyn
Et sentralt element i medvirkningen i planarbeidet er 
at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tråd 
med lovens regler. 

Det er sentralt å sikre et godt samarbeid med stat-
lige sektormyndigheter, Akershus fylkeskommune og 
nabokommuner i Oslos arbeid med kommuneplanen. 
Særlig vil dette være aktuelt i forhold til justering av 
byutviklingsstrategien og en påfølgende revisjon av 
arealdelen. Et nærmere opplegg med initierende drøf-
tingsmøter med de sektormyndigheter og egne infor-
masjonsmøter for henholdsvis sektormyndigheter og 
nabokommuner tidlig i offentlig ettersyn-fase kan 
avtales nærmere. Bilaterale oppfølgingsmøter skal 
gjennomføres ved behov.

Informasjonsstrategi
Det skal i tillegg legges en informasjonsstrategi med 
bruk av kommunens egne informasjonskanaler og 
eksterne medier. I tillegg til aktiv bruk av nettsiden 
for kommuneplanens er www.byplanoslo.no viktig 
bl.a. for å formidle arbeid med byutviklingsstrategien. 

Medvirkningskonferanser åpne for alle, men sær-
lig rettet mot interessenter, organisasjoner og sivil-
samfunn med bred deltakelse er aktuelt i tidlig fase av 
planarbeidet. Her kan det gis informasjon om rammene 
for planarbeidet og ønsket innretning og være åpent for 
innspill om utforming av mål, strategier og tiltak som 
kommuneplanen skal ta opp. Et medvirkningsopplegg 
for barne- og ungdomsrådet vil bli drøftet med dem. 
Byområdevise medvirkningsmøter under perioden 
med offentlig ettersyn kan gis særlig fokus på revi-
dert byutviklingsstrategi. 

Planprogrammet er et eget dokument som skal behandles 
og vedtas av bystyret på samme måte som planstrategien.
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Utkast til 
Planstrategi for Oslo 2016-2019 og Planprogram 
på offentlig ettersyn juni til august 2016.
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