Sammenheng mellom planer
Planhierarkiet i Lier kommune
Lier kommune har mange planer og forholder seg til mange lover og sentrale føringer.
Hvis vi holder oss til de lokale planene, kan følgende oversikt gi et bilde av nivåer og
sammenhenger:
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Visjoner og hovedmål skal henge sammen – og gjør det!
I gjeldende kommuneplan er «Grønne Lier – for alle innbyggere» visjonen, og det er lagt til
grunn som grunntanker for kommunens arbeid å bidra til «det gode liv for alle, natur og
kultur som ressurs og langsiktig miljøutvikling.»
Handlingsprogrammet (HP) fastsetter hovedprioriteringer, mål og ressursrammer for
fireårsperioder. I handlingsprogrammet for 2018-21 er følgende foreslått som
hovedprioriteringer (videreutviklet fra prioriteringene vedtatt for 2017-20):
- Lier kommune skal fremme god livsmestring og trivsel for alle innbyggerne
- Lier kommune skal arbeide aktivt for å nå målet om å bli en klimanøytral kommune innen
2030
- Lier kommune skal sikre god dialog med innbyggerne, brukere og medarbeidere gjennom
bruk av smarte digitale løsninger i hele kommuneorganisasjonen
Disse visjonene og hovedprioriteringene bygger også fag- og temaplaner og underliggende
handlingsplaner på. De gir også føringer for nye grep framover.

Planer har ulike formål og vil ofte måtte overlappe noe
«For kropp og sjel» er en overordnet strategiplan for kultur, idrett og friluftsliv, med
betydning først og fremst for de tre kulturvirksomhetene Lier kulturskole, Lier bibliotek og
Kultur og fritid. Den kan derved anses som en sektorplan for kulturvirksomhetene.
Andre kommunale føringer som har betydning for prioriteringer innenfor kultur, idrett og
friluftsliv er knyttet til folkehelse, fattigdom og integrering. Det er vanskelig å tenke seg at vi
ikke vil måtte ha overlappende planer og mange grensesnitt mellom planer i en så kompleks
virksomhet som en kommune er. For eksempel slik:
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Det er mange grunner til at det lages planer. Først og fremst vil det være at det sees et
behov for en plan. Behovene kan framkomme fordi det er lokalpolitisk ønskelig, det kan
være nødvendig for å imøtekomme statlige krav eller andre grunner. Som en hovedregel
vurderes da om det allerede finnes en fast eller igangsatt planprosess som naturlig kan fange
opp behovet, dvs. om kommuneplanen, handlingsprogrammet eller andre faste
planprosesser vil kunne benyttes for nødvendig planavklaring.
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Temaplaner innenfor hovedområdet kultur, idrett og friluftsliv
Innenfor hele det strategiske planområdet som «For kropp og sjel» dekker, har det vært
behov for å lage mer avgrensede planer på noen områder:
•

Muligheten for å kunne søke spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg
forutsetter at det finnes en kommunal plan der aktuelle anleggsprosjekter er
prioritert etter fastsatte kriterier og prosedyrer. Derfor må kommunen ha en slik
plan, noe Lier også har hatt i årevis. De siste årene har denne planen hatt et utvidet
fokus, og omfattet både anleggsplaner og folkehelse- og aktivitetsmål. For
kommende periode vil vi lage en ren anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet som vil ha sin strategiske forankring i «For kropp og sjel».

•

Lier kommune så i 2007 behov for å lage en egen temaplan for bruk og vern av
fysiske kulturminner og kulturmiljøer. Denne ble etter omfattende og tidkrevende
registreringsarbeider vedtatt i 2015. Planen var politisk bestilt. Denne er å anse som
en utdypende fagplan ifht. både kommuneplanen og «For kropp og sjel».

•

I 2017 ble Liers frivillighetspolitikk vedtatt. Denne fastsetter kommunens strategi,
samspill og samskaping med frivilligheten i Lier. Dette var en politisk bestilt sak som
er utdypende ifht. både kommuneplanen og «For kropp og sjel».

•

Rammeplan for kulturskolen er vedtatt på nasjonalt nivå, og den lokale behandlingen
som skjedde våren 2016, sikrer lokal forankring.

•

Det finnes flere andre, mindre planer og vedtaksbaserte tiltaksprioriteringer på
kulturområdet, bl.a. plan for den kulturelle skolesekken i Lier, rutinefestet sikring av
integrert kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg ved nybygg ved avsetning av
1% av entreprisekost, drift av Lier kulturscene, etablering av BUA Lier osv. Noen av
disse er framlagt som egne plansaker. Mange (de fleste) er knyttet til bestillinger i HP
eller i enkeltsaker ellers.

Planer - når vi trenger det
Det er handling og praktiske resultater som er det viktigste for oss, så hvis det ikke er
nødvendig med en vedtatt plan for å kunne sikre riktige prioriteringer, så bør kanskje
heller ikke en slik plan lages. Det vil uansett være virksomhetenes ressurser og mulige
samarbeidspartnere som er avgjørende for realisering. Derfor er de årlige HP-prosessene
viktige stoppesteder for løpende prioriteringer både mht. planfastsatte mål og prosjekter
og andre tiltak.

