Planstrategi for nye KRISTIANSAND 2019 - 2023

VEDLEGG 2:PLANSTATUS I KRISTIANSAND, SØGNE OG SONGDALEN;
GJELDENDE PLANER, PLANER UNDER ARBEID, OG
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Planoversikt i de tre kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen
Plantema:

Kristiansand kommune

Søgne kommune

Songdalen kommune

StyringsDokumenter:

KOMMUNEPLANSAMFUNNSDEL:
*En skapende by med
ambisjoner. Kristiansand mot
2030. Samfunnsdel med
overordnet arealstrategi, 2017

KOMMUNEPLANSAMFUNNSDEL:
**Kommuneplanens
samfunnsdel 2012-2020revisjon 2018

KOMMUNEPLANSAMFUNNSDEL:
***Kommuneplan for
Songdalen 2012-2022, 2012

Planer som rulleres
årlig som
integrert/vedlegg
HP/økonomiplan:

Handlingsprogram/økonomiplan Handlingsprogram/økonomiplan Handlingsprogram/økonomiplan
–KPHP 2018-2021
–KPHP 2018-2021
–KPHP 2018-2021
Boligbyggeprogram

Barnehagebehovsplan,2017

Barnehagebehovsplan 2016 2020, 2016

Merknad

*Kristiansand har vedtatt
ny samfunnsdel med
arealstrategi, men vedtatt
å avvente ny kommune
for samlet vurdering av ny
arealplan
** Ny samfunnsdel er
vedtatt
21.6.2108.Revisjon av
arealdelen under
avslutning.
*** Songdalen har
vedtatt å avvente arbeidet
til ny kommune.
Kommuneplan for nye
Kristiansand vurderes i ny
felles planstrategi – for
nye Kristiansand, vedtak
jan 2019.
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Helse-sosialomsorg,
folkehelse:

Handlingsdel- kommunedelplan
Idrett og friluftsliv

Handlingsdel- kommunedelplan
Idrett og friluftsliv

Handlingsdel -kommunedelplan
Idrett og friluftsliv

Kristiansand
Tematiske planer og strategier
og meldinger:
*Speilmelding 2030. Melding
om Kristiansand kommunes
kunnskapsgrunnlag for
strategisk utvikling av
fremtidsrettede tjenester på
helse- og omsorgsfeltet,2015
*Rusmiddelpolitisk
handlingsplan 2015-2019rullering

Søgne
Tematiske planer og strategier
og meldinger:

Songdalen
Tematiske planer og strategier
og meldinger:

Merknad:

*Legges til grunn for bl.a.
nye planer og tjenester i
KRS

**Helhetlig rusmiddelpolitisk
handlingsplan 2016-2020

Se nedenfor: Plan for
sammenstilling av boligstrategi
og plan for helse, rus og omsorg

Boligsosial handlingsplan 20172020

***Plan for sammenstilling av
boligstrategi og plan for helse,
rus og omsorgsplan

Handlingsplan for psykisk
helsearbeid- 2015 - 2019

Samordnet temaplan for psykisk
helse og rusfeltet 2016-2019

*Rullering planlagt i
Kristiansand og avventer
ny kommune.
** Ny rullering avventer
ny kommune i Søgne
***Songdalen. Utsatt,
vurderes ifbm ny
kommune.
*** Ny plantype som det
er meningen skal erstatte
nåværende boligsosiale
handlingsplan i Songdalen
sin planstrategi- utsatt pga
av kapasitetsproblemer
*Rullering planlagt i
Kristiansand, inkludert
selvmordsforebyggende
arbeid. Utsatt, vurderes
ifbm ny kommune
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Handlingsplan for tjenester til
personer med kognitiv
funksjonsnedsettelse 2017-2020
Helsefremmingsplanen 2013,
Plan for folkehelse, forebygging
og rehabilitering.
Folkehelsestatus 2017

Plan for helse og
omsorgstjenester 2017-2020
Strategisk utvikling av flykningsog integreringsfeltet,2018-2022
Rekrutteringsstrategi for helseog sosialsektoren (ferdigstilles i
2018)
*Plan for helsestasjonstjenester
, inkludert plan for reduksjon av
uønskede aborter, 2018
*Strategi for likestilling,
inkludering og mangfold; Det er
mennesker det handler om,
2015-2022

**Folkehelseplan
Utfordringsbilde og
folkehelseoversikt Søgne
kommune 2017
**Plan for habilitering og
rehabilitering 2013-2016
**Helse- og omsorgsplan 20172030 ( inkludert demens)
**Helhetlig plan for bosetting
og inkludering av flyktninger i
Søgne 2016-2019
**Kompetanse og
rekrutteringsplan HSO 2016 2020

Plan for likestilling, inkludering
og mangfold 2016-2020

Oversiktsdokument Folkehelse
2017-2019

** Ny folkehelseplan i
Søgne avventer Nye
Kristiansand
**Utgått. Inngår i plan for
HelseOmsorgSosial

Helse- og omsorgsplan 20152030 «Samhandling for
hverdagsmestring»
Plan for bosetting og integrering
av flyktninger i Songdalen
kommune

**Kommunestyret i
Søgne 23.11.17 / Ny
Avventer K3
**Ikke fornying i Søgne før
sammenslåing
**Ny plan i Søgne
avventer Nye Kristiansand

***Likestillingshandlingsplan

*Plan i KRS gjelder både
for arbeid i egen
organisasjon og
samfunnsutvikling
*** Songdalens
likestillingsplan er ikke
vedtatt revidert fordi det
er inn store ressurser og
fokus på heltid som
prioriterte område innen
dette feltet.
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Kriminalforebyggende plan for
Kristiansand; Sammen om en
tryggere hverdag, 2016 ( barn- og

Handlingsplan mot vold i nære
relasjoner 2011-2016

Handlingsplan mot vold i nære
relasjoner 2017 - 2020

ungdomskriminalitet, vold i nære relasjoner,
vold i det offentlige rom, radikalisering og
voldelig ekstremisme,
arbeidslivskriminalitet, hverdagskriminalitet,
prostitusjon og menneskehandel)

Oppvekst og
kompetanse:

**Handlingsplan - forebygging
av alvorlig vold blant barn og
unge i Søgne.

Strategisk kompetanseplan for
barnehagene i Kristiansand
2008-2012

Kompetanseplan skole, rulleres
årlig

Kvalitets- og utviklingsmelding i
oppvekstsektoren, 2017
*Skolestruktur i
Vågsbygdområdet

**KompetanseutviklingsplanSøgnebarnehagene, årlig
rullering
**Plan for samarbeid og
sammenheng mellom
barnehage og skole, 2009
**Plan for kompetanseutviklingSøgneskolen 2012

Skolebehovsplan,2013

** foreslås å gjøres
gjeldende for nye
Kristiansand etter vedtak i
Søgne kommunestyre
februar 2019
** Ny plan i Søgne ikke
påbegynt
** Ikke igangsatt

** Søgnes
kompetanseplan ikke
rullert, men det er laget
kompetanseoversikt

*Arbeid med skolestruktur
i Vågsbygd pågår 2018/19.
** Søgnes plan ikke
revidert, men det er gjort
vurdering av kapasitet ved
skolene, fokus arbeid med
ny ungdomsskole på
Tangvall
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Plan for bruk av teknologi i
skolen,2018
Kvalitetsmelding for
barnevernstjenesten

Kompetanseutviklingsplan –PPT,
2016
Pedagogisk utviklingsplan, Tett
på, 2018
**IT-strategi for Søgneskolen,
2018

**Ny godkjent plan etter
samme lest som KRS

**Oppvekstplan, 2011

**Ny oppvekstplan for
Søgne planlagt, men ikke
igangsatt

Manifest mot mobbing, 2018
Universitetsbyen
Kristiansand:

*Strategi for Universitetsbyen
Kristiansand – med kultur for
samskaping
*Handlingsplan
Universitetsbymeldingen 20122015

*Ny strategi vedtatt i
bystyret oktober 2018.

Universitetsbyen Kristiansand –
Utviklingsplan 2040, 2015

Kultur og fritid:

Kulturstrategi 2013-2023

**Kulturplan- strategi for kultur,
2008

*Kulturplan, 2011
Handlingsprogram 2018-2021
med satsingsområder for kultur

*Bibliotekplan for Kristiansand
folkebibliotek 2013-2017rullering

Bibliotekplan, 2015

Bibliotekplan 2015-2019

*Under revisjon – skal
følge opp ny strateg
vedtatt oktober 2018.i.
Vedtak 2019.
Førende for
arealplanlegging i
sentrum-campus i
Kristiansand
** Revisjon av
kulturplanen i Søgne
avventer ny kommune
***Songdalen vurdert
revisjon i gjeldende
planstrategi- utsatt i
påvente av ny kommune
*Rullering i KRS planlagt.
Utsatt ifbm vurdering i ny
kommune
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Kommunedelplan for idrett og
Kommunedelplan for idrett og
friluftsliv 2015-2018-forlenget til friluftsliv 1990
2020

Utviklingsplan for Kristiansand
kulturskole 2015-2019
Strategi for toppidrett
Kristiansand , 2017
*Frivillighetsmelding 2018

Kommunedelplan for idrett,
friluft og fysisk aktivitet, 20132017 forlenget til 2020

Rammeplan for kulturskolen,
2017
Plan for den kulturelle
skolesekken, 2015- rulleres årlig

*Melding om kultur og næring
2009

Næring:

Strategisk næringsplan for
Kristiansandsregionen, 2015
Handlingsplan for oppfølging av
Strategisk næringsplan for
KristiansandsregionenKristiansand 2015-2018

*Internasjonal strategi 20102014 (melding)

Felles strategidokument
for idrett og friluftsliv 1.1.
2020 – 31.12.2022, med
samordnede
spillemiddellister for nye
Kristiansand, er under
arbeid.

Strategisk næringsplan for
Kristiansandsregionen, 2015
Handlingsplan for oppfølging av
Strategisk næringsplan for
Kristiansandsregionen- Søgne
2015-2018

Strategisk næringsplan for
Kristiansandsregionen, 2015
Handlingsplan for oppfølging av
Strategisk næringsplan for
KristiansandsregionenSongdalen 2015-2018

*Inneholder også mål og
satsinger. Ikke bare en
melding.
*Antas å være lite
relevant i 2018 – erstattet
innholdsmessig av
Kulturstrategi 2012-13 og
strategisk næringsplan for
Kristiansandsregionen
Knutepunktet/region
Kristiansand
HP- bare vedtatt i hver
enkelt kommune den
gjelder for. Egnet for å
vurdere felles arbeid ved
rullering i de tre
kommunene.
*Skulle revideres i 2019 i
følge KRS sin planstrategi
– kan utsettes til etter
2020
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Kommunal målsetning for
hjorteviltforvaltningen
Klima og miljø:

Klimaplan for Knutepunkt
Sørlandet 2009-2012
Sykkelstrategi for
Kristiansandsregionen 20102020
Sykkelhandlingsplan for
Kristiansandsregionen 20112020
Handlingsplan Fremtidens byer
2013-2014
*Klima- og miljømelding 2018
Avfallsplan 2018

Handlingsplan mot marin
forsøpling, 2018
Handlingsplan mot matsvinn,
2018
Kristiansand
Organisasjonsutvikling og
beredskap:
Arkivplan, 2015

Kommunal målsetning for
hjorteviltforvaltningen 20182021,2018
Klimaplan for Knutepunkt
Sørlandet 2009-2012
Sykkelstrategi for
Kristiansandsregionen 20102020
Sykkelhandlingsplan for
Kristiansandsregionen 20112020

Klimaplan for Knutepunkt
Sørlandet 2009-2012
Sykkelstrategi for
Kristiansandsregionen 20102020
Sykkelhandlingsplan for
Kristiansandsregionen 20112020

Avfallsplan 2018
Felles avfallsplan for småbåter i
Søgne, 2014

Avfallsplan 2018

Søgne
Organisasjonsutvikling og
beredskap:
Arkivplan, 2016

Songdalen
Organisasjonsutvikling og
beredskap:
Arkivplan

Knutepunktet/region
Kristiansand
Knutepunktet/region
Kristiansand
Knutepunktet/region
Kristiansand

*Revideres årlig- med
indikatormålinger
I regi av Avfall Sør

Merknad:

Lovpålagte i alle
kommuner. Adm.
behandling- levende
dokument som er i
endring. Arbeidet med
arkivplan for nye
Kristiansand (fra 2020)
inngår i prosjekt
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Eierskap:
Arbeidsgiver:

*Eierskapsmelding , 2016
*Anskaffelsesstrategi Arbeidsgiver politisk plattform
2013 (Etiske retningslinjer,

**Personalpolitiske
retningslinjer, 2006

Arbeidsgiverpolitikk 2017

Lønnspolitisk plan, 2017

Lokal lønnspolitikk , revidert
2017 (ledelse og lederverdier,

Rusmiddelpolitikk for ansatte, LIM-planen,
seniorpolitikk, kompetansestrategi og lokale
særavtaler),

Lokale lønnspolitikk –
Lønnstrategi
Lønnstrategi, 2015

Administrasjon og ledelse,
gjøres enkelt og er i gang.
*Revisjon planlagt 2020
*Revisjon planlagt 2021
**Planlagt revisjon av
Søgnes personalpolitiske
retningslinjer ikke
påbegynt

Inkluderende arbeidsliv /
helsefremmende arbeidsplasser,
Livsfaseorientert personalpolitikk,
Kompetansestrategi, Etiske
retningslinjer)

Seniorpolitikk ,2015

***Seniorpolitikk /
livsfasetilpasset
arbeidsgiverpolitikk 2012

*** Songdalen utsatt
revisjon til etter nye
Kristiansand
*** Songdalen utsatt
revisjon til etter nye
Kristiansand
** Ny informasjons- og
kommunikasjonsstrategi
avventer ny kommune.
** planlagt revisjon i
Søgne stanset etter vedtak
om
kommunesammenslåing
Rulleres hvert 4. år før
lovpålagt planstrategi.
Felles ROS-analyse er til

Veteranplan, 2018
Strategisk
kompetanseutvikling,2014

Strategisk kompetanseplan,
2015

***Overordnet
kompetansestrategi 2015

Aktiv og åpenKommunikasjonsstrategi, 2017

**Informasjons/kommunikasjonsstrategi 2016

Kommunikasjonsplan, 2013

**IT-strategi, 2013

Beredskap- og
risiko:

Helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) 2015

Overordnet beredskapsplan og
ROS for Søgne kommune, 2013

Helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS)
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behandling i de tre
kommunene mars 2019
Plan for overordnet
krisehåndtering, 2018-årlig
rullering
*Smittevernplan 1997

Helsemessig og sosial
beredskapsplan, inkludert
psykososial beredskapsplan,
revidert 2018

Beredskapsplan , 2016

**Smittevernplan 2013

Smittevernplan, 2017

* rulleres årlig i KRS og
ved behov
**Ikke fornying i Søgne før
sammenslåing av ny
kommune

Helsemessig og sosial beredskap
2013

Psykososial beredskapsplan ,
2015
Søgne og Songdalen kommuner
2017-2020, Veileder mot
radikalisering og voldelig
ekstremisme

Søgne og Songdalen kommuner
2017-2020, Veileder mot
radikalisering og voldelig
ekstremisme

Beredskapsplan for
vannforsyning i Kristiansand,
Søgne og Songdalen, 2018
Beredskapsplan for dammer
Beredskapsplan for avløp
Kristiansand
Overordnet arealplaner:

Beredskapsplan for
vannforsyning i Kristiansand,
Søgne og Songdalen, 2018

Beredskapsplan for
vannforsyning i Kristiansand,
Søgne og Songdalen, 2018

Søgne
Overordnet arealplaner:

Songdalen
Overordnet arealplaner:

Merknad:

*Styrke i Muligheter 2011-2022
(2016)-arealdelen

**Kommuneplanens arealdel
for Søgne, 2012-revisjon 2018

***Kommuneplan for
Songdalen 2012-2022,

**Søgnes plan er under
revisjon. Arealdelen har
vært til høring. Forventet
vedtak vår 2019.
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Sentrumsplaner:

*Kommunedelplan for
Kristiansand Havn 1995

Kommunedelplan for
Kvadraturen og Vestre havn, del
1 2011-2022, 2014
*Kommunedelplan for
Kvadraturen og Vestre havn, del
2

Kommunedelplan for
Tangvall,2015

***Nodeland områdeplan – ny

* Kristiansand og
***Songdalen
kommunene har avventet
nye Kristiansand.
*Kristiansand sitter med
en vedtatt samfunnsdel
der ny arealstrategi ikke er
helt i samsvar med
gjeldende arealdel fra
2011.
Kommuneplan for nye
Kristiansand vurderes i ny
felles planstrategi – for
nye Kristiansand, vedtak
mars 2019.
* Store deler av planen er
overstyrt av kommuneplanens arealdel.
Kommunedelplan for
Kongsgård-Vige skal
avklare flytting av
containerterminalen fra
Lagmannsholmen.
*** Nodeland til offentlig
ettersyn januar 2019
*Vestre havn del 2.
Formannskapet i KRS har
vedtatt å stille prosessen i
bero inntil
kommunedelplan for
havneavsnitt nord,
Kongsgård-Vige er avklart
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Gatebruksplan for Kvadraturen (
k.delplan), 2017
By/kommunedeler: Kommunedelplan for Flekkerøy,
deler av strandsonen,2011

Veier:

Kommunedelplan for Borøya og
omkringliggende øyer 2005

***Kommunedelplan for Kilen,
1988.-revisjon

Kommunedelplan for
Hamrevann, 2016
*Kommunedelplan for
havneområdet nord, Kongsgård
–Vige-

Kommunedelplan for
Kjellandsheia, 2011

Områdeplan Nodelandsheia øst.
2014

Kommunedelplan for
sykkelekspressveg,2015
Kommunedelplan Rv41/Rv 451,
Ny vei til Kjevik, 2015
Kommunedelplan E18/E39 Vige
– Volleberg (Ytre ringvei),2016

Kommunedelplan for sykkel,
2015

Temaplan for turløyper og
løypeutvikling
Kristiansand
Temaplaner areal:
Hovedplan for vann og avløp,
2018

***Kommunedelplan for
Kilen ubrukelig iht.
gjeldende lovverk. Arbeid
med denne blir ikke
igangsatt i 2019 pga.
mangel på kapasitet

*under arbeid. Flere
innsigelser til planen.
Mekling gjennomført.
Vedtak i 2019.

Kommunedelplan E39 Døle bru,
Søgne Øst – Mandal øst,2015
Hovedplan for landbruksveier
2014-2020

Kommunedelplan E18/E39 Vige
– Volleberg (Ytre ringvei), 2016
***Hovedplan for kommunal
veg

Søgne
Temaplaner areal:

Songdalen
Temaplaner areal:

Hovedplan vannforsyning 20162024
Hovedplan for avløp og
vannmiljø, 2016

Vann- og avløpsplan , 2013

*** Rullering pågår
høringsutkast vil foreligge
seinere i 2019.
Arbeidet startet. Vedtak i
2019.
Merknad:
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*Universitetsbyen Kristiansand
– Utviklingsplan 2040, 2014

Strategiplan Helsebyen
Kristiansand
Høyhusutredningen
*Kulturminnevernplan del 1 og
2- ny under arbeid

*Plan for grønnstrukturen i
Kvadraturen

*Strategi for midlertidige byrom
Veiledende plan for offentlige
rom VPOR
*Ladestrategi for el-biler

*Førende for annen
arealutvikling/ planer i
sentrum-campus
Kristiansand

Kommunedelplan for
kulturminner, 1990

***Kulturminneplan -ny

* revisjon pågår i KRS i
2019
*** Ikke prioritert i
Songdalen i planperioden
pga kapasitet
Kommunenes planer
videreføres parallelt.
Vurdering av behovet for
å revidere/utarbeide felles
plan gjøres etter at
Riksantikvarens nye
kommunestrategi for
2019-2021 er vedtatt.
*Vedtak 2019. Grunnlag
for revisjon av temakart
grønnstruktur i KDPL
Kvadraturen
*Arbeidet er i gang.
Vedtak i 2019

* Vedtak i 2019. Politikk
for lading for
tjenestebiler, publikum og
kommunens ansvar.
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Handlingsplan og retningslinjer
for tiltak mot støy langs
kommunale veier.1998
*Trafikksikkerhetsplan 2015 2018,

**Trafikksikkerhetsplan 20182021

Forvaltningsplan for
skjærgårdsparken/statlig
sikrede friluftsområder

**Forvaltningsplan for
skjærgårdsparken med
handlingsdel 2014-2018

***Trafikksikkerhetsplan 20182021

*Igangsatt revisjon i KRS.
Avsluttes våren 2019.
** Ny plan i Søgne vedtatt
2018
***Enkel revisjon og
oppdatering ble vedtatt
2018.
** Planlagt revisjon av
forvaltningsplanen i Søgne
ikke påbegynt

