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Melding om oppstart av planarbeid. Kommuneplanens samfunnsdel for nye
Kristiansand. Sterke sammen I Kristiansand mot 2030. Høring av forslag til
planprogram.

Kommunestyrene i Søgne, Songdalen og Kristiansand har vedtatt å starte opp arbeidet med
å utarbeide kommuneplanen for nye Kristiansand fram mot 2030. Kommuneplanen er
kommunens viktigste overordnede plan og består av en samfunnsdel og en arealdel.
Gjennom vedtak av felles kommunal planstrategi i de tre kommunestyrene i mars 2019 har
kommunene bestemt at kommuneplanen skal utarbeides i to faser:

Samfunnsdelen med overordnet arealstrategi utarbeides innen sommeren 2020
Arealdelen utarbeides deretter i tråd med samfunnsdelen

Begrunnelsen for å ta kommuneplanarbeidet i to faser er behovet for å få på plass en felles
politikk som det nye bystyret kan styre etter så tidlig som mulig i perioden. De langsiktige
strategiske arealvurderingene som omhandler oppfølging av samfunnsmålene, utarbeides
som en del av samfunnsdelen. En overordnet arealstrategi for den nye kommunen vil gi en
tydelig retning for oppfølgende arbeid med ny arealdel og samtidig sikre politisk forankring av
overordet arealpolitikk i forkant av arbeidet med arealdelen. Arealpolitikken er også viktig
virkemiddel for å tilrettelegge for et mer sosialt bærekraftig og inkluderende samfunn.

Fellesnemnda for Søgne, Songdalen og Kristiansand har fått delegert myndighet til å
utarbeide og vedta planprogrammet for arbeidet med samfunnsdelen. 30.april 201 9 (sak
31 /19) vedtok fellesnemnda oppstart av planarbeid, samt å legge forslag til planprogram ut til
offentlig ettersyn med følgende

Vedtak:
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel «Sterkere sammen -
Kristiansand mot 2030», datert 10.4.2019, legges ut til offentlig ettersyn i minst 6
uker. Det varsles samtidig oppstart av planarbeidet.
(Enst.)

I listen over de viktigste innsatsområdene for ny samfunnsdel tilføyes et nytt
punkt:

- en kommune som fremmer likestilling og utjevner ulikheter i levekår.
(Enst.)

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/Meetings/Details/16613004?agendaItemId=15009797
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/krs/Meetings/Details/16613004?agendaItemId=15009797
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Planprogrammet viser utviklingstrekk og den nye kommunens utfordringsbilde og hvordan 
arbeidet er tenkt gjennomført, herunder tema som skal behandles og hvordan arbeidet er 
tenkt organisert og opplegg for medvirkning og dialog i planarbeidet. Hensikten med 
høringen er å legge til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser og rammer 
som skal være styrende for planarbeidet før endelig temavalg blir vedtatt av fellesnemnda. 
 
Planprogrammet er basert på føringer i felles planstrategi. Formålet med planarbeidet er å 
lage en kommuneplan med en samfunnsdel som blir en tydelig overordnet og strategisk plan 
for utvikling av den nye kommunen i et 10-12 års perspektiv. Kommuneplanen skal bygge på 
de gjeldende kommuneplanene i de tre kommunene.   
 
Prioriterte innsatser i arbeidet: 

 kommuneplanen som overordnet mål- og styringsdokument 
 avklare sentrale utviklingsområder for ny kommune – oppdatering, harmonisering av 

gjeldende kommuneplaner i de tre kommunene, presisering av satsingsområder, mål 
og strategier 

 overordnet arealstrategi for den nye kommune. 
 
Utfordringsbildet for Kristiansand peker på store forandringer i demografien, at vi lever lenger 
og blir flere eldre, endringer i sykdomsbildet, levekårsutfordringer og sosial ulikheter i 
befolkningen generelt, samt omstruktureringer i næringslivet og det offentlige. På bakgrunn 
av gjeldende klimaavtaler skal nye Kristiansand redusere klimautslippene med 40% innen 
2030 og 80-90 % innen 2050 (i forhold til 2015-tall). 
 
Visjon og satsinger for ny kommune skal være basert på FNs bærekraftsmål og 
fellesnemndas mål for ny kommune. Kommunen skal utvikles som en sterk regional drivkraft 
som tar i bruk styrken ved å være en mangfoldig kommune der både byens næringsliv, 
urbane kvaliteter, bolyst og attraktive og levende bygde- og nærmiljø blir utviklet. Det skal 
legges til rette for et kompakt bysentrum og sterke lokalsentra for å ivareta hensynet til en 
bærekraftig utvikling. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være et kortfattet og tydelig dokument som sikrer god 
styring gjennom årlig rullering av kommunens handlings- og økonomiplan, kommuneplanens 
arealdel samt andre planer og tiltak i perioden. Gjeldende samfunnsdel for nåværende 
Kristiansand er mal for dokumentets form. 
 
Planprogrammet peker ut følgende tema som bør stå sentralt i arbeidet:  

 en fremtidsrettet og god kommune å bo, vokse opp i og bli eldre i 
 regional drivkraft, nasjonalt lendende og internasjonalt orientert kommune 
 forsterke byens og hele kommunens attraktivitet og tiltrekningskraft 
 byutvikling med kvalitet og økt klima- og miljøinnsats 
 styrke kommunens handlingskraft, omstilling, samhandling og dialog med 

innbyggerne  
 
Under fellesnemdas behandling skal også følgende tema legges til grunn: 

 en kommune som fremmer likestilling og utjevner ulikheter i levekår 
Punktet vil bli utdypet i planprogrammet etter høringen. 
 
De langsiktige arealstrategien foreslås utarbeidet som et overordnet strategisk temakart 
basert på samfunnsdelen etter mal fra gjeldende samfunnsdel i Kristiansand. Det strategiske 
kartet vil legge premisser for videre arbeid med arealdelen. Aktuelle tema er: 

 utbyggingsmønster – lokaliseringsprinsipper for handle og tjenester, besøks- og 
arbeidsintensive arbeidsplasser og boliger 

 senterstruktur for ny kommune 

https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/politikk-og-administrasjon/samfunnsutvikling/nye-kristiansand/planstrategi--for-nye-kristiansand.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/politikk-og-administrasjon/samfunnsutvikling/nye-kristiansand/planstrategi--for-nye-kristiansand.pdf
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 risiko og sårbarhet – tilpassing til klimaendring 
 markagrense- og prinsipp for langsiktig grense mellom utbyggingsområdene og 

bevaring av viktige frilufts- og jordbruksområder 
 skjærgård og blå næringsutvikling – utviklinga av skjærgården som en bærekraftig 

ressurs- rammevilkår for reiselivsnæringen og tilrettelegging for vekst i marine 
næringer/blå næringsutvikling 

 bærekraftig byggenæring – avklare hvordan kommuneplanens samfunnsdel kan 
medvirke til å sikre en bærekraftig byggebransje med redusert CO2-avtrykk 

 
Skal den nye kommunen lykkes med å lage en kommuneplan som innbyggerne, næringsliv 
og mange aktører slutter opp om må det gode medvirkningsprosesser til. Opplegget for dette 
er beskrevet i planprogrammet og vil skje til høsten etter at planprogrammet er vedtatt av 
fellesnemnda og nytt bystyre er konstituert.  
 
Dere inviteres til å komme med innspill til planprogrammets forslag til føringer, 
arbeidsopplegg, utredninger og tema med fellesnemndas tillegg. I tråd med § PBL 11-2 
åpnes det også for innspill til oppstart av arbeid med revisjon av samfunnsdelen.  
 
Forslag til planprogram er lagt til offentlig ettersyn i perioden 3.mai – 21. juni på nye 
Kristiansands nettside. 
 
Planprogrammet er også tilgjengelig i de tre kommunesentrene: servicetorvet i Kristiansand 
kommune, Rådhusgata 18, rådhuset i Søgne kommune og rådhustorget på Nodeland i 
Songdalen kommune.  
 
Eventuelle merknader og innspill  sendes innen 21.juni 2019 til Nye Kristiansand kommune, 
Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller post@nyekristiansand.no. 
Vennligst merk uttalelsen sak 201906162 
 
Fortløpende informasjon om planarbeidet, inkludert informasjon om aktuelle møter og 
innbyggerdialog blir lagt ut på nye Kristiansands nettside www.nyekristiansand.no/ Sterkere 
sammen. 
 
 
 
 

 

 
 
Med hilsen 
 
Kjell Sverre Langenes  
Prosjektleder nye Kristiansand  
 
 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

Grete Sjøholt 
planrådgiver 

  

 
Vedlegg 

 Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel «Sterkere sammen I Kristiansand 
mot 2030» - høringsutgave 10.april 2019. 

 Adresseliste 
 Utskrift av vedtak i fellesnemnda  

 
  

https://www.kristiansand.kommune.no/nye-kristiansand/innhold/sterkere-sammen---kristiansand-mot-2030/
mailto:post@nyekristiansand.no
http://www.nyekristiansand.no/
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