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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Konkurransekraft for arbeidsplasser 

Bygge landet 

Velferdsløft for eldre og syke 

Trygghet i hverdagen, styrket beredskap  

Styrket sosialt sikkerhetsnett 

Kunnskap gir mulighet for alle 

 

Levende lokaldemokrati  

Enklere hverdag for folk flest 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Befolkningsutvikling  

Boligbygging 

Arealbruk og transport 

Raskere planlegging og tilrettelegging 

Utvikling av regioner og lokalsamfunn 

Infrastruktur 

Utfordringene 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Kommunereform 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Aktuelt  lovverk 

Plan- og bygningslov  

  Matrikkellov 

    Eierseksjoneringslov 

       Geodatalov 

       

Personopplysningslov 

Offentlighetslov 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format. 

Gode prosesser – 
                  gode planer 

Helhetlig grep 

Fjerne dødtid, unødvendige hinder 

Forutsigbarhet 

Ikke forenkle vekk gode prosesser 

Tidlig involvering – færre konflikter 

Storsamfunnets behov 

Lokalt selvstyre og medvirkning 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Lov- og forskriftsendringer 
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Frita enkle bygg for søknadsplikt 
 

Tidsfrister 
 

Redusere tilfeldig lokalt skjønn 
 

Fjerner 5-årsregelen 
 

Bedre regelverk om 

konsekvensutredninger 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Digitalisering av bygg- og 
planprosesser 
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  ByggNett concept illustration (DiBK, 2013) 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Digitale planprosesser 

Digitalt planregister 
”alle har rett til gratis å gjøre seg kjent med innholdet kommunens 

planregister og det offentlige kartgrunnlaget. Kommunen skal 
herunder sørge for at informasjon fra digitalt planregister er 
elektronisk tilgjengelig….” 

Digital plandialog 

Digitale planbestemmelser 

Digitale temadata 

Tilgang og kobling av data 

3D planer 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Fulldigitale arealplaner 

Elektronisk byggesak som er automatisert 

Kompetansestøtte og kvalitetssikring 

Mulighet for kobling mot andre digitale 
informasjonsmodeller  (BIM)) 

Analyser og simuleringer 

Maskinell statistikk og rapportering 

Informasjon og dialog digitalt 

Bedre samhandling 

Oppdatering av registre – gjenbruk av data 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

12 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde 

Tips  bilde: 

For best oppløsning 

anbefales jpg og png-

format. 

Andre tiltak for forbedring 

Tidlig avklaring av konflikter 

Samordning av innsigelser 

Færre omkamper  

Tydelige statlige føringer 

Mer statlige planer 

Byutviklingsprosjekt 

Transportløsninger 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Kart, plan og eiendomsdata 
  kunnskapsgrunnlag  - infrastruktur 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Ferske adressedata fra juni 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Kart- og eiendomsområdet 

Elektronisk tinglysingssystem 

Det offentlige kartgrunnlaget 

Kart- og planforskriften 

Planlegging i sjø 

FN resolusjon 

Forskrift om viderebruk av data  

Eierseksjoneringslov 

Matrikkelen 
  

 16 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 

For å sidenummer, dato, 

og tittel på 

presentasjon: 

Klikk  på 

”Sett Inn” -> Topp og 

bunntekst -> Huk av for 

ønsket tekst. 

Tips nynorsk 

stavekontroll: 

Klikk fane ”se gjennom”, 

klikk i tekstfeltet og huk 

av for nynorsk under 

”språk” 

Kompetanseutfordringer 

Mangel på folk med kompetanse på 

• planlegging  

• arealforvaltning 

• eiendomsutforming 

• Geomatikk 

 
Behov for 

• Rekruttering og profilering 

• Informasjon om fag og muligheter 

• Attraktive fagmiljø 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Norsk mal: Sluttside ALTERNATIV A 

 

Tips for engelsk mal 

velg KMD mal ENG 

under ”oppsett”. 

Tips bildekreditering: 

Alle bilder brukt i presentasjonen 

må krediteres for eksempel slik: 

Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå 


