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Planstrategi

Ulike utredninger og analyser Statistikk/utviklingstrekk

Årsbudsjett

Rapportering

Strategiplaner

Handlingsplaner

Årsregnskap 
Årsberetning

Årsavtale

Temaplaner

Langsiktig del Kortsiktig del

Samfunnsdel  
• Mål og strategier 
 
Arealdel

Økonomiplan 
• Rammebetingelser 
• Handlingsdel
• Oppfølging av   
 kommuneplan med  
 periodemål
• Planoppgaver

Kommuneplan



 

Kristiansand skal være en 
kvalitetsbevisst og inkluderende 
kommune 
 
• En god kommune å bo i
• Stort samfunnsengasjement

Kristiansand skal være en nasjonalt 
ledende og internasjonalt orientert 
kommune

• En tydelig nasjonal stemme
• En internasjonalt orientert kommune

Kristiansand skal være en attraktiv  
og utadvendt kommune 

• Kompetanseby og drivkraft i Agder
• En attraktiv kommune å jobbe i
• En åpen organisasjonskultur

Kristiansand skal være en veldrevet  
og utviklingsorientert kommune 
 
• Robust økonomiforvaltning og bærekraftig  
 innkjøpspolitikk
• Helhetlig styring og langsiktige løsninger
• En digital kommune
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