
Navn på strategi , plan eller melding
Kommentar 

SAMHANDLING OG INNOVASJON  2021 2022 2023-2025 Kommentar:

Digitaliseringsstrategi, inkludert Strategi for 

bredbåndsutbygging
o 2021 v 2022 Ferdigstilles høst 2022

Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen 

(vedtatt 2014)

-        Handlingsplan for nye Kristiansand 

v 2022
Handlingsplanen vedtatt Formannskap 2.3.2022. 

Strategisk næringsplan for Kristiansandregionen (ny 

2022)
o 2022 v 2024

I forbindelse med politisk vedtak i Kristiansand kommune ved behandling  av 

handlingsplanen, (Formannskap 2.3.22), ser en behov for å igangsette prosess med å 

oppdatere Strategisk næringsplan.

Smart by-strategi* x Planbehov vurderes i sammenheng med bærekraftsarbeidet.

ØKONOMI 2021 2022 2023-2025 Kommentar:

Finansstrategi v 2023
Finansstrategien med reglementet ble vedtatt i 2019. 

Finansreglementet må  revideres hver kommuneperiode. 

Eierskapsstrategi for nye Kristiansand v 2021 Revisjon av Eierskapsmelding 2016.

Anskaffelsesstrategi o2022 v 2023 Startes opp høsten 2022 og vedtas 2023. 

ORGANISASJON 2021 2022 2023-2025 Kommentar:

Strategisk kompetanseutvikling o 2021 o 2022
v 2023 Arbeidet er blitt utsatt til 2023, med unntak av arbeid med verktøy for registrering og 

styring av kompetanse.

OPPVEKST 2021 2022 2023-2025 Kommentar:

OPPFØLGING PLANSTRATEGI - STATUS 2022 - PLANBEHOV 2023
Kommunal planstrategi for Kristiansand ble vedtatt av bystyret 27. 11.2019.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt høsten 2020, mens kommuneplanens arealdel vedtas 2023.

Proritering av planoppgaver justeres årlig, og inngår i økonomiplanen for neste periode.

Proritering: 

Oppstart o / vedtak v



Plan for forebygging (ny 2022) o 2022 v 2023

Plankrav ifbm oppvekstreformen. Sees i sammenheng med plan for psykisk helse  og 

handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep mot barn. Foreløpig arbeidstittel; "Plan 

for helsefremming og forebyggingvold og seksuelle overgrep "

Plan for livsmestring (ny 2021) o 2021 v 2022 Vedtatt 2022.

Kvalitetsmelding oppvekst x x x Årlig

Kvalitetsmelding barnevernstjenesten x x x Årlig

HELSE OG MESTRING 2021 2022 2023-2025 Kommentar:

Temaplan for helhetlig rusmiddelpolitikk 0 2021 o 2022 v 2023
Den alkoholpolitiske delen av planen ble ferdigstilt før pandemien.  

Oppstart høst 2022. 

Temaplan for psykisk helsearbeid o 2021 o 2022 v 2023

Sees i sammenheng med plan for forebygging og handlingsplan mot vold og seksuelle 

overgrep mot barn. Foreløpig arbeidstittel; "Plan for helsefremming og forebygging – 

psykisk helse, vold og seksuelle overgrep "

Handlingsplan på flyktning- og integreringsfeltet o 2021 o 2022 v 2023 Oppstart høst 2022.

Det boligsosiale feltet: Temaplan o 2022 v 2023 Oppstart høst 2022.

Utvikling av helse- og omsorgstjenester Temaplan
o 2023/

v 2024

Det er behov for plan på området, særlig med tanke på strategi og tiltak for å imøtese 

fremtidig utfordrende demografiutvikling. 

Sees i sammenheng med plan for legetjenesten.

Temaplan habiliteringsfeltet (Utvikling av tjenester 

til personer med kognitiv funksjonsnedsettelse)

o 2023/

v 2024
Plan som omfatter habiliteringsfeltet, har ennå ikke noe offisielt navn.

Kompetanse- og rekrutteringsstrategi v 2023

Plan for legetjenesten (ny 2021) o 2022 v 2023 Startet opp i 2022.

Handlingsplan med strategi for e-helse og 

velferdsteknologi (ny 2021)
o 2021 v 2022 Vedtatt 2022.

BY- OG STEDSUTVIKLING 2021 2022 2023-2025 Kommentar:

Kommuneplanens arealdel o 2021 v 2023 Pågår. Ferdigstilles 2022.



Klima- og miljøstrategi o 2021 v 2022 Vedtas høst 2022.

Handlingsplan (klima/miljø) (ny 2021) v 2022 Vedtas høst 2022.

GEOdatastrategi o 2022 v 2023 Utarbeides etter ferdisgtillelse av kommuneplanens arealplan.

Utbyggingsprogram x x x Årlig rullering av utbyggingsprogram med bolig og næringsdel. 

Hovedplaner for vann og avløp v 2022 Ferdigstilles høst 2022.

Trafikksikkerhetsplan 2022-2026 v 2022 Ferdigstilles høst 2022.

Eiendomsstrategi o 2022 v 2023

NY 2022: Handlingsplan for sykkel o 2022 v 2023 Vedtatt sykkelstrategi opprettholdes. Handlingsplanen rulleres.

KULTUR OG INNBYGGERDIALOG 2021 2022 2023- Kommentar:

Kulturstrategi eller Kulturplan o 2021 v 2022 Vedtas høst 2022.

Temaplan Frivillighet o 2021 v 2022 Vedtatt 2022.

Plan for idrett og friluftsliv 0 2021 v 2023 Planarbeidet pågår.

Bibliotekplan v 2022 Vedtas høst 2022.

Handlingsplan for Den kulturelle skolesekken

Strategi for utvikling av Kulturskolen v 2022 Vedtas høst 2022.

Strategi for toppidrett o 2023/24 Påbegynnes etter at Plan for idrett og friluftsliv er ferdigstilt.

Temaplan fritidsklubber, fritidsgrupper og 

ferietilbud
o 2021 v 2022 Vedtas høst 2022.

Folkehelsestrategi v 2022 Vedtas høst 2022.

Handlingsplan for vold i nære relasjoner

        (Ny 2021)

o 2022 v 2023

Sees i sammenheng med plan for forebygging og plan for psyksik helse.  Foreløpig 

arbeidstittel; "Plan for helsefremming og forebygging – psykisk helse, vold og 

seksuelle overgrep " 

(Fra FS vedtak 8.12.21: Handlingsplanen inkl BS vedtak om nullvisjon mot vold og 

overgrep mot barn.)



Veteranplan o 2023 Lagt inn oppstart i 2023.


