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1. Innledning  
Fra 1.januar 2020 blir Søgne, Songdalen og Kristiansand en ny kommune. Fellesnemndas visjon for 
prosessen er at «nye Kristiansand skal bli Norges beste kommune som innbyggere, ansatte, folkevalgte og 
næringsliv er stolte av å jobbe, virke og bo i.» Bærekraft skal ligge til grunn for utviklingen. 
 
Visjon og mål for kommunen som samfunnsutvikler skal utformes i den første kommuneplanen. 
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste strategidokument og inneholder visjoner, 
prioriterte satsinger med langsiktige mål og strategier for å møte utfordringer og utvikle muligheter 
kommunen står overfor. 
 
Dagens tre kommunestyrer har vedtatt å starte arbeidet med den første kommuneplanen så tidlig som 
mulig. Den nye kommunen har særpreg, muligheter og utfordringer som ikke er sett i sammenheng før. 
Arbeidet med å lage mål og strategier er en god mulighet for å skape felles tilhørighet for innbyggere og 
samfunnsaktører. Første del av arbeidet er å lage kommuneplanens samfunnsdel med overordnet 
arealstrategi. Dette dokumentet (planprogram iht.PBL § 11-13) beskriver organisering av arbeidet med 
utarbeiding av samfunnsdelen, viktige tema og medvirkningen med innbyggerne. Planprogrammet vil bli 
sendt på offentlig høring før det vedtas av fellesnemnda i september 2019.  
 
Nytt bystyre konstitueres 9. oktober. Hoveddelen av medvirkning og utforming av selve planen skal skje 
etter at nytt bystyre er på plass, i perioden fra oktober til desember 2019.  
 
Nye Kristiansand kommune vil ha et samlet fastlandsareal på 518 km2. Det er i overkant av 50 kilometer i 
luftlinje fra Røyrås nord i Songdalen til, Drangsholt øst i dagens Kristiansand og til Salthaug vest i Søgne. 
 

Kristiansand er et viktig transportknutepunkt med flyplass, jernbane, E18/E39 og Rv 9, ferjeforbindelser til 
Danmark og en av landets største havner. Nye Kristiansand blir landsdelssenter i Agder og vertskommune 
for viktige funksjoner som for eksempel Kilden Teater og Konserthus, Sørlandet sykehus, Universitetet i 
Agder, statlige og regionale virksomheter. Samarbeidet med bl.a. transportetater og viktige funksjoner og 
institusjoner er viktig i utviklingen av ny kommune. 
  
De tre kommunene hadde til sammen et innbyggertall på cirka 110 000 01.01.19, og vil ved 
sammenslåingen bli Norges femte største storby. Fremskrevet til 2039 forventes innbyggertallet å bli cirka 
130 000. De mest tettbefolkede områdene og de viktigste ferdselsårene ligger langs kysten.  
 
Kristiansand vil få en ny senterstruktur. Nodeland og Tangvall får tydelige og viktige roller som sterke 
sentra vest for Kvadraturen. Kristiansand er en viktig kunst- og kulturby. Byen har en stor 
opplevelsebasert reiselivsnæring og kommunene har naturgitte forutsetninger som gjør den til et 
attraktivt reisemål. Viktige kunst- og kulturinstitusjoner har gitt byen og landsdelen et kulturelt løft. 
Attraktive festivaler, reiselivssatsing og kultur- og aktivitetstilbud til barn gjør Kristiansand attraktiv for 
både innbyggere og beøkende.  
 
Den nye kommunen vil ha et variert næringsliv og næringsklynger i verdensklasse innen olje- og 
gassteknologi og prosessindustri. Kommunen står for en betydelig del av verdiskapingen på Sørlandet. De 
største næringsgruppene er helse- og sosialtjenester, bygg- og anleggsvirksomhet og varehandel. Søgne 
har for eksempel lang tradisjon for håndverksfag. Varehandel er særlig konsentrert i Kvadraturen og 
Sørlandsparken.  
 
Kommunen vil også kjennetegnes av store jordbruksareal, og vil bli den nest største landbrukskommunen 
på Agder og en viktig næring i ny kommune. Noen av jordbruksarealene ligger i pressområder. Videre har 
kommunen en fiskeflåte i vekst. Den nye kommunen har en flott skjærgård og får den lengste kystlinjen i 
Agder. Kystområdene med strandsonen og skjærgården er en sentral del av regionens identitet og viktig 
for reiselivsnæringen og friluftslivet på Sørlandet. Kystområdene gir muligheter for vekst i de marine 
næringene/blå næringsutvikling.   

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4-2#KAPITTEL_2-4-2
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2. Mål  
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 ti til tolv års perspektiv. 
 
Visjon og satsing for ny kommune skal være basert på FNs bærekraftsmål og fellesnemndas mål for ny 
kommune. Målet er å lage et strategisk dokument for en fremtidsrettet kommune som sentrale 
utviklingsaktører, samarbeidsparter og innbyggere kan utvikle sammen i felleskap og dialog.  
 

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 en bærekraftig 
utvikling. Følgende tema trekkes fram i de tre bærekraftdimensjonene:  
 
 

Økonomisk: 

 Gode rammevilkår for utvikling av et 

attraktivt og rettferdig næringsliv.  

 Innovasjon og nyskaping i offentlig og 

privat virksomhet 

 Ansvarlig forbruk og produksjon. 

Sosialt: 

 Inkludering, likestilling og mangfold. 

 Rettferdighet, trygghet og tilhørighet.  

 Folkehelse, trivsel og deltagelse.  

Økologisk: 

 Utvikling av lavutslippssamfunnet. 

 Tilpasning til klimaendringer og 

fremtidig beredskapsbilde. 

 Ivareta naturmangfold på land og i sjø. 

 

 

 

Figur1. En forskningsbasert tilnærming til FNs    bærekraftsmål. 

Kilde: Azote Images for Stockholm Resilence Center 
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Langsiktige mål – effekten av planen 

Kommuneplanens samfunnsdel: 

 omhandler kommunens hovedutfordringer i lys av samfunnsutviklingen lokalt, regionalt – i en 

nasjonal og global kontekst 

 er et retningsgivende og tydelig styringsverktøy for kommunens politiske og administrative 

ledelse og kommunens samarbeidsparter om utvikling av byen og kommunesamfunnet  

 gjør det klart hvordan kommunen ønsker å samhandle med andre samfunnsaktører og 

innbyggere om å utvikle kommunesamfunnet 

 bestemmer langsiktige arealstrategier utover planperioden som skal bidra til å nå vedtatte 

klimamål og utvikle lavutslippssamfunnet 

 avklarer fremtidige byutviklingsprinsipper, herunder senterstruktur for en bærekraftig kommune, 

med tydelige føringer for kommuneplanens arealdel og fremtidig arealpolitikk 

Resultatmål – om plandokumentet  

 Plandokumentet er et tydelig og kortfattet strategisk styringsdokument, med klart språk og 

tydelige føringer for oppfølgende planer og tiltak. 

 Det er formulert en tydelig visjon og mål som gir retning for kommunens satsing.  

 De tre kommunenes gjeldende kommuneplaner er gjennomgått, samordnet og revidert og ny 

samfunnsdel omhandler kommunens viktigste satsinger med mål og strategier, relatert til felles 

utfordringsbilde og mulighetene ny kommune gir. 

 Det er tydelig hvordan FNs bærekraftsmål er prioritert og konkretisert utfra lokale forutsetninger 

og utfordringer.  

 Det er tydelig hvordan kommunen må disponere ressurser, prioritere og bruke sin organisasjon 

og samhandle med omverden og innbyggerne, for å nå målene for samfunnsutvikling.  

 Det er samsvar mellom kommuneplanens langsiktige mål og planens overordnede arealstrategi.  

Prosessmål – planarbeidet som arena for politisk forankring, diskusjon og dialog med innbyggere 

 Kommuneplanprosessen har vært en viktig arena for overordnede diskusjoner om fremtidig 

utvikling av kommunen som samfunn. 

 Planarbeidet er godt forankret innledningsvis i de tre kommunene og i ny kommune, både politisk 

og administrativt, og hos samarbeidspartnere og innbyggerne.   

 Det har vært gjennomført dialogmøter og medvirkning fra innbyggere, næringsliv, viktige 

samfunnsinstitusjoner og organisasjoner både i innspill- og drøftingsfasen og i høringsfasen.    

 Eksisterende arenaer og arrangementer er benyttet.  

 Alternative og innovative medvirkningsmetoder er tatt i bruk.  

 Informasjon, dialog og medvirkning er gjennomført på grunnlag av gjeldende 

medvirkningsstrategi og en egen kommunikasjonsstrategi.                                                                                                                                                                             
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3. Føringer for planarbeidet 
Bestillingen og de viktigste rammene for arbeidet med å lage en ny kommuneplan er gitt i planstrategien 
som ble vedtatt i de tre kommunestyrene i mars 2019. 
Planstrategien bygger på: 

 viktige nasjonale og regionale føringer for oversiktsplanleggingen 2015, Utfordringsbildet for nye 

Kristiansand 2018, Risiko- og sårbarhets-analyse mars 2019 (ROS-analyse) og 

Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand 

 overordnet styringsdokument for etablering av nye Kristiansand, vedtatt i Fellesnemnda 

30.01.2018. 

 gjeldende kommuneplaner i de tre kommunene  

I tillegg er nye nasjonale forventinger for regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig 
resolusjon 14.mai 2019, lagt til grunn. Regjeringen legger vekt på fire store utfordringer: 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 
forsvarlig ressursforvaltning 

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

 Å skape et trygt samfunn for alle 

3.1 Bestilling av planarbeidet 
Planstrategien trekker opp mulighets- og utfordringsbildet som planarbeidet skal prioritere spesielt og 

viser et arbeidsopplegg for hvordan prosessen for arbeidet med ny kommuneplan skal gjennomføres. 

Vedtaket innebærer at kommuneplanen for nye Kristiansand revideres i to faser:  

 Det meldes oppstart av planarbeid for ny samfunnsdel med overordnet arealstrategi for nye 
Kristiansand. Arbeidet starter opp som et interkommunalt samarbeid i 2019 og vedtas 
endelig av det nye bystyret i 2020. Myndighet til å treffe vedtak om planprosessen 
(planprogrammet) for samfunnsdelen overføres til fellesnemnda for nye Kristiansand i tråd 
med plan- og bygningslovens § 9-3, fram til ny kommune er etablert.  

 Arbeidet med juridisk bindende arealdel starter først opp høsten 2020 etter at ny 
samfunnsdel med arealstrategi er vedtatt av nytt bystyre. 

 
Hele prosessen for arbeidet med å utarbeide ny kommuneplan for den sammenslåtte kommunen kan 

illustreres mer detaljert slik: 

 

https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/politikk-og-administrasjon/samfunnsutvikling/nye-kristiansand/planstrategi--for-nye-kristiansand.pdf
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3.2. Nasjonale og regionale føringer  
Oversikten over nasjonale og regionale føringer er gjengitt i planstrategien og kan leses her. 

Alle de tre kommunene har gitt en felles uttalelse til høringsutkast for regionplan Agder 2030. 

Hovedmålet er «å utvikle Agder til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et 

attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår». 

Regionplanen har fem hovedsatsingsområder: 

 Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 

 Verdiskaping og bærekraft 

 Utdanning og kompetanse 

 Transport og kommunikasjon 

 Kultur 

De gjennomgående perspektivene er: 

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 

 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 

 Klima og miljø 

Kommuneplanen er kommunens viktigste virkemiddel for å følge opp regionplan Agder 2030. Det er godt 

samsvar mellom sentrale deler av det regionale utfordringsbildet i planforslaget og utfordringsbildet 

utarbeidet for nye Kristiansand. Høringsutkast og felles høringsinnspill fra de tre kommunene legges til 

grunn for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for nye Kristiansand.  

  

3.3 Overordnet styringsdokument for nye Kristiansand; mål og visjoner for ny 
kommune. 
Fellesnemndas visjon for prosessen for å bygge nye Kristiansand er: 

Nye Kristiansand skal bli Norges beste kommune som innbyggere, ansatte, folkevalgte og næringsliv er 

stolte av å jobbe, virke og bo i».  

 
Målsettingen er å bli:  

 En kvalitetsbevisst og inkluderende kommune  

 En attraktiv og utadvendt kommune  

 En nasjonalt ledende og internasjonalt orientert kommune  

 En veldreven og utviklingsorientert kommune  
 

Bærekraft skal ligge til grunn for utviklingen. 

 

3.4 Gjeldende samfunnsdeler av kommuneplanen i de tre kommunene  
Kommuneplanens samfunnsdel skal bygge på de gjeldende kommuneplanene i de tre kommunene. 

Songdalens siste kommuneplan er fra 2012. Kristiansand og Søgne har nyere samfunnsdeler revidert i 

2017 og 2018. Matrisen på neste side viser hovedinnholdet i visjon og prioriterte satsinger. 

 

 

 

 

 

https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/politikk-og-administrasjon/samfunnsutvikling/nye-kristiansand/planstrategi--for-nye-kristiansand.pdf
http://www.regionplanagder.no/planer-og-strategier/regionplan-agder-2030/
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Innhold: Søgne 2018 Songdalen 2012  Kristiansand 2017 
Visjon  
Peker framover, skal 
samle og inspirere til 
felles utvikling og 
endring. 

Handling og utvikling 
gjennom nærhet og 
trivsel 

Songdalen for 
livskvalitet – et mål om 
trygghet og trivsel for 
alle 

En skapende by med 
ambisjoner 
 

Posisjoner 
Utviklingsområder som 
gjør byen kjent og 
attraktiv for næringsliv, 
innbyggere og 
besøkende,  
underbygger arbeidet 
kommunen og andre  
gjør i felleskap . 

Posisjoner er ikke 
tema.  

Posisjoner er ikke 
tema. 

 Attraktiv opplevelsesby 

 Inkluderende storby 

 Grønn innovasjonsby 

Satsingsområder 
Områder som skal ha 
ekstra oppmerksomhet 
i planperioden. 

 Søgne –  
kommunen hvor vi 
tar vare på 
hverandre 

 Søgne – 
kommunen det er 
godt å vokse opp i 

 Søgne –

kommunen det er 

godt å bo i 

 Søgne kommune – 
en attraktiv 
arbeidsplass  

 Utvikling 

 Levekår 

 Kultur 
 
Satsingene er knyttet 
opp mot kommunens 
ulike roller som 
tjenesteyter, forvalter 
og regional aktør. 

 Samskaping som drivkraft 

 Kompetanse for 
verdiskaping 

 Deltagelse og tilhørighet 

 Byvekst med kvalitet 
 
 

Overordet 
arealstrategi 
Overordnede føringer 
for kommunens 
utvikling i et langsiktig 
perspektiv, vist som 
prinsippskisse og 
utdypet i overordnede 
strategier. 
Legges til grunn for 
revisjon av arealdelen 
og er førende for plan- 
og byggesaks-
behandlingen. 

  

 
 

Har ikke utarbeidet en 
egen overordnet 
prinsippskisse. 

Har ikke utarbeidet en  
egen overordnet 
prinsippskisse. 

En kompakt by ved sjøen 

 

 

Fig.2 Matrise over hovedstrukturen med innhold i Søgne, Songdalen og Kristiansand sine gjeldende samfunnsdeler av kommuneplanen.  
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4.Utviklingstrekk 
Dette kapittelet gjengir utfordringsbildet fra planstrategien, men er oppdatert på enkelte tema. 

Bakgrunnsdokumentene kan leses her.  

4.1 Globale megatrender 
Verden er i stadig endring. I nyere tid er det spesielt noen grunnleggende trender som påvirker 

utviklingen – såkalte globale megatrender. Disse er knyttet til: 

 klimaendring 

 demografisk endring 

 globalisering, urbanisering og digitalisering  
 

Globale trender påvirker både samfunnsliv, arbeidsliv og naturen over lang tid, og i stort omfang. 

Forskjellig og akselererende endringstakt kan føre til mer dramatiske endringer og er premisser som 

påvirker langsiktig planlegging. Dramatiske naturkatastrofer rammer verden og påvirker grunnleggende 

tilgang til ressurser. Demografien i store deler av verden påvirkes av synkende fødselsrater, økende 

migrasjon, økt levealder og endrede helseutfordringer. Flere flytter til byene, samtidig som økonomi, 

kultur og samfunn i økende grad utvikler seg på tvers av landegrenser, uavhengig av fysisk avstand.  

 

Digitalisering er den mest omfattende teknologiske trenden i vår tid og preger de fleste 

samfunnsområder. Digitalisering forandrer vår måte å kommunisere på, være familie på, organisere livene 

våre og drive forretninger på. Kommunikasjon er mindre stedsavhengig. Tilgangen til informasjon er 

nærmest ubegrenset, samtidig som robotisering erstatter og skaper arbeidsplasser. Arbeidsstyrken har 

nye krav og forventinger til arbeidsinnhold og arbeidssted. Konkurransen om både arbeidsplasser og 

arbeidskraft øker. KS sin stordataanalyse fra 2018 viser i tillegg en tydelig trend i retning av et mer 

polarisert samfunn, økende eliteforakt, svakere stater og sterkere konfliktnivå.    

4.2 Utviklingstrekk for ny kommune 
 

Befolkningsvekst 

Befolkningsveksten i landsdelen er sterkest i og rundt Kristiansand. Variasjonen i til- og fraflytting er den 
viktigste faktoren for befolkningsendring, mens fødselsoverskuddet er relativt stabilt. Innvandring har i 
perioden vært den viktigste faktor i befolkningsøkningen i Kristiansand. I 2012-14 var netto innflytting 
særlig sterkt, for så å minke vesentlig frem til og med 2016. I 2016 var netto innflytting (innvandring og 
innenlands flytting) spesielt lav og fødselsoverskuddet ble igjen den viktigste faktor i befolkningsøkningen. 
Netto innflytting og fødselsoverskudd gikk i 2017 noe ned, og ytterligere ned i 2018. Begge disse årene var 
de to omtrent like store bidragsytere til befolkningsveksten.  

Befolkningen i nye Kristiansand utgjør 109 438 innbyggere pr.01.01.2019. Det forventes befolkningsvekst 

også i den nye kommunen, men prognosene viser at veksten over tid vil være av avtagende. I følge denne 

prognosen vil den nye kommunen nå ca. 130 000 innbyggere i 2039. 

 

 

https://www.kristiansand.kommune.no/politikk-og-administrasjon/samfunnsutvikling/planer-rapporter-meldinger/
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Figur 3 Prognose for befolkningsvekst i antall innbyggere fordelt på Kristiansand, Songdalen og Søgne fram til 2040. Kilde SSB, bearbeidet 

av Kristiansand kommune. 

Utfordringsbildet peker på store endringer i demografi, levekårsutfordringer, innbyggernes 

sykdomsbildet, næringsstruktur og klima. Den nye kommunen vil ha en sentral rolle for utviklingen av 

landsdelen og regionen må ha sterkere vekst i sysselsetting og verdiskaping for å holde tritt med 

utviklingen i andre storbyregioner. Dette gjør at regionen bør ha en sterkere satsing enn andre regioner 

på tiltak som stimulerer sysselsetting og fører til at flere tar høyere utdanning og hevder seg i 

konkurransen om å tiltrekke studenter og kompetanse.   

I de kommende tiårene vil antallet alderspensjonister øke raskere enn antallet som er i arbeid. De eldre vil 

kunne utgjøre en ressurs i samfunnsutviklingen, men dette vil også øke den årlige forsørgerbyrden for den 

arbeidende delen av befolkningen. Samtidig vil dette gi finansierings- og prioriteringsutfordringer og 

påvirke verdiskapingen og velferdsutviklingen. Figuren nedenfor viser befolkningssammensetningen i 

dagens Kristiansand i 2017 og fremskrevet til 2040. Figuren viser at andelen eldre øker samtidig som 

andelen i yrkesaktiv alder synker.  

 

Figur 4. Befolkningssammensetningen i Kristiansand i 2017 og 2040 og konsekvenser for aldersbæreevnen 
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Økningen i antall eldre spesielt etter 2020 vil gi en varig endring i aldersstrukturen og sykdomsbildet, 

preget av økt forekomst av sammensatte lidelser og aldersrelaterte sykdommer som demens. 

Levekår og sosial ulikhet 

Kommunene i nye Kristiansand kommer generelt noe dårligere ut enn landsgjennomsnittet når det gjelder 

de grunnleggende sosioøkonomiske faktorene som inntekt, utdanning og arbeid. Dette påvirker igjen 

levekårsforhold, levevaner og helse.  

«Utenforskap» og sosial ulikhet i helse er blant de største nasjonale og lokale utfordringene.  Det er 

utfordringer knyttet til kvinners yrkesdeltagelse og andelen deltidsansatte. Oppdatert folkehelsestatus for 

nye Kristiansand viser noe ulike tall for de tre kommunene, men hovedtendensen er nokså 

sammenfallende. Det er flere unge uføre (18-44 år) enn landsgjennomsnittet. Andelen arbeidsledige er 

høyere enn landsgjennomsnittet, men andelen arbeidsledige er lavere for kvinner enn for menn. 

Yrkesdeltakelsen er noe lavere enn landsgjennomsnittet. Særlig er det lav yrkesdeltagelse blant kvinner og 

flere kvinner er i deltidsstillinger. Det er en høy andel barn som lever i lavinntektsfamilier. Songdalen 

skiller særlig seg ut, med 41 % over landsnittet. Kristiansand ligger på 14 %, og Søgne på 

landsgjennomsnittet. 

Antall sysselsatte har samlet sett blitt redusert fra toppåret 2014 til 2017, da nedgangen flatet ut. 

Indeksert fra 2008 har Songdalen hatt en god vekst i sysselsettingen, med unntak av årene 2015 og 2016, 

samtidig hadde både Søgne og Kristiansand noe vekst frem til 2014, men har hatt nedgang i årene etter. 

Utdanning 

Lavt utdanningsnivå er den største risikofaktoren for å havne utenfor arbeid og utdanning, spesielt for 

ungdom. Figuren nedenfor viser variasjonen innen utdanningsnivået i de tre kommunene og i nye 

Kristiansand.  

 
     Kristiansand        Songdalen                Søgne         nye Kristiansand                Norge 

Grunnskole 23,1 % 30,3 % 25,5 % 23,8 % 26,0 % 

Videregående skole 37,3 % 45,5 % 42,2 % 38,3 % 37,2 % 

Fagskole 3,0 % 2,5 % 3,5 % 3,0 % 2,9 % 

Universitet kort 26,2 % 17,5 % 22,4 % 25,3 % 23,6 % 

Universitet lang 9,6 % 3,6 % 6,0 % 8,8 % 9,7 % 

Ikke oppgitt 0,7 % 0,7 % 0,4 % 0,7 % 0,7 % 

Figur 5. Utdanningsnivå i Kristiansand, Songdalen, Søgne og nye Kristiansand sammenlignet med Norge 2017. Kilde: SSB  

 

Ved videregående skole som høyeste utdanning er forskjellene mellom de tre kommunene tydelige. 45,5 

% av befolkningen i Songdalen har videregående skole som høyeste utdanning. Til sammenligning er tallet 

37,3 % i Kristiansand og 42,2 % i Søgne. Folkehelsestatusen viser en økning i frafallet i 2018 etter flere år 

med nedgang. Kristiansand og Søgne har fortsatt nedgang.  

Andelen som har fullført universitetsutdanning, både kort og lang viser også betydelige forskjeller der 

særlig Songdalen har betydelig lavere utdanningsnivå enn Kristiansand. Også sammenlignet med 

gjennomsnitt i hele den norske befolkningen er nivået betydelig lavere.  

Vekst og verdiskaping 

Store deler av næringslivet i Kristiansandsregionen er bygd på teknologikompetanse i forskjellige bransjer. 

Globalisering påvirker bedriftene gjennom råvarepriser, internasjonalt eierskap og økt konkurranse om 

næringsaktivitet og arbeidskraft. Digitalisering og automatisering har allerede gitt betydelige endringer i 

arbeidslivet. Det blir derfor stadig vanskeligere for personer med lav utdanning å omstille seg eller komme 

inn på arbeidsmarkedet. 



12 
 

Økt utdanningsnivå i arbeidsstyrken fremmer både evnen til nytenkning og omstilling i virksomheter og vil 

være avgjørende for å sikre framtidig vekst.  

Fallet i petroleumsinvesteringene flatet gradvis ut fra 2016. Det er ventet at investeringene vil ta seg 

markert opp de neste årene. For oljerelatert næring på Sørlandet vil det også kunne bli en utfordring å 

løfte næringen inn i lavutslipp-samfunnet.  Stor oppmerksomhet på nye forretningsområder innenfor 

grønn vekst og grønn energi innebærer at det vil bli behov for enda mer teknologi og utvikling av sirkulær 

økonomi, som vektlegger minst mulig råvarebruk, avfall, utslipp og effektivt energiforbruk, og gjenbruk av 

produkter. 

Klima og miljø 

På bakgrunn av gjeldende klimaavtaler skal nye Kristiansand redusere klimautslippene med 40 % innen 

2030 og 80-90 % innen 2050. Frem mot 2050 skal Norge redusere klimagassene med 80-95 % for å bli et 

lavutslippssamfunn.  

En utslippsreduksjon på 80-95 % vil bety omstilling til forskjell fra justering av kursen fordi omfanget av de 

utslippsintensive aktivitetene må reduseres betydelig. Omstillingstiltakene bør derfor søkes uavhengig av 

om utslippet skjer lokalt, eller om det er knyttet til aktivitet, forbruk eller produksjon som skjer utenfor 

kommunegrensen. Kommunens rolle i omstillingsprosessen til lavutslippssamfunnet er tosidig: en 

omstilling innen egen organisasjon og ansvarsområder (feie for egen dør), og å opptre som tilrettelegger 

og katalysator for omstilling i lokalsamfunnet 

I følge siste statistikk fra Miljødirektoratet som ble lansert i april 2019 viser tallene for 2017 at den største 

enkeltkilden til klimagassutslipp i Kristiansand er industri, olje og gass. Den andre er energiforsyning og 

den tredje sjøfart.  Av disse tre viser industri, olje og gass en svak økning siden 2015. Sjøtransport viser en 

nedadgående trend. Utslippene fra energiforsyning er i hovedsak avfallsforbrenning. Dette er områder 

kommunen må jobbe sammen med næringslivet og forskningsmiljø på for å redusere 

klimagassutslippene.  Ny kommune vil stå overfor krevende prioriteringer der en på den ene siden må vise 

gode strategiske grep for å møte klimautfordringene, samtidig som en opprettholder og legger til rette for 

å utvikle gode og levende lokalområder og bomiljø i kommunen. 

Transport er en betydelig utslippskilde. Utslipp i tonn CO2 pr. innbygger fra veitransport var henholdsvis 1 i 

Songdalen, 0,81 i Søgne og 0.41 i Kristiansand. Utslippene er redusert de siste årene. Kombinasjonen av lokale 

virkemidler for å holde nullvekstmålet for personbiltrafikken samtidig med økt andel elbiler, er viktige 

forklaringer bak utviklingen. Kommunen har en viktig rolle både for å tilrettelegge for bruk av gange, 

sykkel og kollektivtransport og samtidig gjøre det mindre attraktivt å bruke personbil. Det er en nær 

sammenheng mellom utvikling i arealbruk og behovet for motorisert transport. Hvordan boliger, 

arbeidsplasser, handel og ulike tjenestetilbud er plassert i forhold til hverandre er den sterkeste driveren 

for etterspørselen etter motoriserte transportformer.  

For Kristiansand vil det være en sentral utfordring å søke vinn-vinn-løsninger som både gir omstilling til 

lavutslippssamfunnet og samtidig gir måloppnåelse på andre områder enten det er klimatilpasning og 

samfunnssikkerhet, grønt skifte i næringslivet eller sosiale kvaliteter. 

Areal og transport 

Byspredning defineres som at en by vokser ved utbygging av ubebygde områder i byens randsone. 

Tettstedsarealet i nye Kristiansand har økt med 6 % siden 2013. Det er store forskjeller i 

bosettingsmønster mellom Kristiansand, Songdalen og Søgne. I Kristiansand bor 97 % av innbyggerne 

områder som SSB har definert som tettsteder. Det vil si en hussamling med minst 200 personer (ca. 60-70 

boliger) der avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 meter. Andelen av befolkningen som 

bor i tettsteder i Kristiansand har vært stabilt de siste årene.  I Søgne og Songdalen har det skjedd en 

fortetting. I Songdalen, som har det mest spredte bosettingsmønsteret i nye Kristiansand, bor 73 % av 

befolkningen i tettsted i dag mot 63% i 2000.  Tilsvarende tall for Søgne er 87 % i dag mot 81 % i 2000.  
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Befolkningstettheten kan også utrykkes ved å se på antall personer per km2 tettsted. Befolkningstettheten 

er høyere i Kristiansand enn den vil bli i nye Kristiansand, men mye lavere enn andre store byer som 

Stavanger, Trondheim, Bergen og Drammen. Kristiansand hadde 2373 innbyggere per km2 tettstedsareal i 

2018. I Stavanger var tilsvarende tall 3142 innbyggere. Det vil si at med samme tetthet som Stavanger vil 

det være plass til 120 000 innbyggere innenfor tettsedsarealet i dagens Kristiansand, mot 91 000 som i 

dag. 

Samfunnssikkerhet  

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for de tre kommunene vurderer sannsynligheten for 

at uønskede hendelser skal oppstå, hvordan dette påvirker kommunen, samt vurderer planbehov og 

tiltak. Kommunens viktigste oppgave er å sikre liv og helse. Analysen viser et komplekst og sammensatt 

bilde, og belyser hvor sårbart samfunnet er mot utfall av kritisk infrastruktur.  

Både ROS-analysen og klimatilpasningsstrategien for den nye kommunen viser til at de potensielle 

konsekvensene av klimaendringene er betydelige for samfunnet. Norge har de siste 10-15 årene blitt 

rammet av flere alvorlige hendelser. De siste årene har det vært en rekke alvorlige hendelser lokalt som 

f.eks. ekstreme nedbørsmengder, store flommer, utfall av kritisk infrastruktur og branner. Ekstremvær-

hendelsene som har preget Sørlandet den siste tiden kan sees i sammenheng med klimaframskrivninger, 

hvor været i gjennomsnitt vil bli varmere og våtere, og ekstremhendelser blir hyppigere og mer intense.  

Klimaprofil Agder, utarbeidet av Norsk klimaservicesenter, viser til at det er økt sannsynlighet for mer 

intens og hyppigere, kraftig nedbør. Det ventes flere og større regnflommer, det er økt fare for jord-, 

flom- og sørpeskred, og utfordringene med stormflo ventes å øke. Det er også økt sannsynlighet for tørke 

om sommeren, hyppigere vinterisganger, våtsnøskred og kvikkleireskred. Det er sannsynlig at vi vil 

oppleve hyppigere og kraftigere ekstremvær i framtiden, også i områder av kommunen som tidligere ikke 

har vært utsatt. Klimaprofilen anbefaler at det tas høyde for 20 % økt flomføring i store nedbørsfelt og minst 

20 % for mindre nedbørsfelt Dette er innarbeidet i overvannsveileder for gamle Kristiansand kommune når det 

gjelder økt nedbør 

De potensielle kostnadene for liv, helse og materielle verdier er betydelige, også lokalt. Kommunen har 

derfor et ansvar for å ta klimaendringene på alvor og for å begrense konsekvensene for kommunen og 

dens innbyggere og næringsliv. Konsekvensene er blant annet utfall av kritisk infrastruktur, hovedsakelig 

kraft og elektronisk kommunikasjon. Parallelt med den utviklingen, foregår det en omfattende 

digitalisering. Dette innebærer at flere samfunnskritiske funksjoner og tjenester blir mer avhengige av 

kritisk infrastruktur, og kravet om robusthet øker tilsvarende. Dette gjelder særlig for kommunens helse- 

og omsorgstjenester og deres brukere. Den demografiske utviklingen fører til økende antall eldre 

demente som bor hjemme, som ikke kan forventes å ha god egenberedskap ved ekstremvær og utfall av 

strøm og velferdsteknologi. Det blir også flere som faller inn under sårbare grupper i framtiden. Utfall av 

kraft og e-kommunikasjon vil kunne være kritisk for denne voksende gruppen av befolkningen. 
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5. Prioriterte innsatser i planarbeidet 

5.1 Tilnærming og hovedtema 
Sentrale satsingsområder, mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel for Søgne, Songdalen og 

Kristiansand vil videreføres, oppdateres og harmoniseres i ny plan. I tillegg skal det utarbeides overordet 

arealstrategi etter modell av gjeldende strategi for Kristiansand kommune.  

 

Planstrategien trekker opp følgende tema som planarbeidet skal prioritere spesielt: 

 tydelig retning og visjon for hvordan Kristiansand skal bli Norges beste kommune, som 

innbyggerne, ansatte, folkevalgte og næringsliv er stolte av å jobbe, virke og bo i 

 Kristiansands rolle som landsdelssenter og regional drivkraft for vekst og verdiskaping 

 gode strategiske grep for å møte globale utviklingstrender og lokalt utfordringsbilde knyttet til 

klima- og miljø, demografi, folkehelse, urbanisering, globalisering og digitalisering, herunder 

klimavennlig og klimatilpasset utbyggingsmønster 

 nullvekstmål for klimautslipp som grunnleggende forutsetning for overordnet arealstrategi, samt 

balansert vekst øst og vest i kommunen 

 en senterstruktur som bygger opp om både Kvadraturens rolle som landsdelssenter og ivaretar 

Nodeland og Tangvall sine nye roller og identitet som tidligere kommunesentra  

 ta i bruk styrken ved å være mangfoldig kommune der både urbane kvaliteter og attraktive og 

levende bygde- og nærmiljø ivaretas og utvikles 

 utdype og harmonisere satsing på levekår, folkehelse, identitet og tilhørighet,  

 samfunnssikkerhet 

 

Prioriterte innsatser i planarbeidet er videre strukturert slik: 

 Kommuneplanen som overordnet mål- og styringsdokument 

 Sentrale utviklingsområder, – oppdatering, harmonisering og presisering av satsingsområder, mål 

og strategier 

 Overordet arealstrategi for den nye kommunen 

 

5.2 Kommuneplanen som styringsdokument  
Planstrategien anbefaler at samfunnsdelen for ny kommune skal være et kortfattet og tydelig dokument. 

Det skal være et konsistent planverktøy som sikrer god styring gjennom årlig rullering av kommunens 

handlings- og økonomiplan, håndheving av kommuneplanens arealdel samt andre planer og tiltak i 

perioden. For å få til en sterk og god kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal 

samfunnsdelen inneholde langsiktige strategiske arealprinsipper for arealdelen utover planperioden.  

Samfunnsdelen skal vise en prioritering av den nye kommunens viktigste utfordringer. Kommunen som en 

attraktiv arbeidsplass og organisasjonsutvikling vil ikke være et eget satsingsområde, men ligge som en 

forutsetning. Ny politikk på dette området vil skje gjennom egne prosesser, som vil være avklart i 2020.  

Samfunnsdelen utformes slik at det blir en god mal for oppfølging i handlings- og økonomiplanen i tråd 

med føringer fra ny kommunelov. Gjeldende samfunnsdel for nåværende Kristiansand er mal for 

dokumentets form. 
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Arbeidsoppgaver og aktuelle problemstillinger i planarbeidet: 

 Det skal utvikles en tydelig visjon basert på fellesnemndas visjon for ny kommune, samt visjonene 

nedfelt i kommuneplanene for Søgne, Songdalen og dagens Kristiansand. 

 Planens satsingsområder og strategier skal være mest mulig gjennomgående og tverrsektorielle. 

 De tre kommunenes gjeldende samfunnsdeler gjennomgås, samordnes og harmoniseres for å 

avklare hvilke mål og strategier som skal videreføres. 

 Planarbeidet skal sikre at relevante føringer i regionplan Agder 2030 blir innarbeidet i planen.   

 Det gjøres en analyse for å avklare hvilke FNs bærekraftmål som er viktigst for ny kommune å 

arbeide med. Arbeidet ses i sammenheng med kunnskapsbehovet knyttet til 

kunnskapsgrunnlaget for ny Miljø- og klimastrategi som skal starte opp i 2020. 

 Nylig vedtatte planer og strategidokumenter i de tre kommunene som er tenkt videreført i ny 

kommune, gjennomgås for å vurdere hvilke overordnete mål eller strategier som skal innarbeides 

i ny samfunnsdel. 

 Det avklares hvordan viktige temaer i fremtidige strategier innarbeides i samfunnsdelen før 

oppstart av strategiarbeid i henhold til planstrategien, blant annet innovasjonsstrategi, 

internasjonal strategi, smartby-strategi, klima- og miljøstrategi, kulturstrategi og strategi for 

frivillighet og folkehelse. 

 Det må komme godt fram hvordan langsiktige samfunnsmål følges opp i overordnet arealstrategi. 

 

Aktuelle utredninger som har relevans for kommuneplanen som styringsverktøy:  

 Storbyenes samfunnsplanlegging. Sluttrapport. Asplan viak 30.08.2018. KS program for 

storbyrettet forskning.  

 Overordnet policydokument for helhetlig virksomhetsstyring i nye Kristiansand. Dokumentet er 

under utarbeidelse.  

 Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022. Vista Utredning AS og Oslo Economics 

08.05.2012 

 

5.3 Sentrale utviklingsområder for ny kommune 
 

Aktuelle tema i planarbeidet 

De viktigste innsatsområdene for ny samfunnsdel kan sammenfattes under følgende tema:  

 En fremtidsrettet og god kommune å bo, vokse opp, studere og bli eldre i 

 En kommune som fremmer likestilling og utjevner ulikheter i levekår (fellesnemnda) 

 Regional drivkraft, nasjonalt ledende og internasjonalt orientert kommune 

 Forsterke byens og hele kommunes attraktivitet og tiltrekningskraft  

 Byutvikling med kvalitet og økt klima- og miljøinnsats 

 Styrke kommunens handlingskraft, omstilling, samhandling og dialog med innbyggerne 

 
En fremtidsrettet og god kommune å bo, vokse opp, studere og bli eldre i 

 Å tilby gode oppvekst- og velferdstjenester er en av kommunens kjerneoppgaver. Det er viktig at 

planen tydeliggjør de sentrale veivalgene i en langsiktig folkehelse- og levekårssatsing sett i lys av 

kommunens utfordringsbilde. Gode levekår inngår også som et sentralt element i hovedmålet for 

Regionplan Agder 2030. 

 Visjonen fra fellesnemnda om å bli Norges beste kommune å bo i, blir førende. Kommuneplanene 

i de tre kommunene omhandler temaene, men noe ulikt. Kommunen skal være et godt og trygt 

sted å vokse opp. Barn og unge skal leve under forhold som fremmer verdighet, tilhørighet, 

mestring og deltagelse. Kommunen skal ha mangfoldige og inkluderende nærmiljø med gode 
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levekår og boforhold. Både Kvadraturen, Tangvall og Nodeland sentrum og andre lokale sentra 

skal bli mer attraktive for barnefamilier.  

 Tilgang til natur- og rekreasjon er viktig for folkehelsa. Fysisk utforming med tilgjengelige 

grøntområder og sosiale kvaliteter påvirker oppvekstsvilkår og levekår. Tilrettelegging for urbant 

friluftsliv, grønne lunger i bysentra, og grønnkorridorer fra sentra og boligområder til marka kan 

danne et godt grunnlag for utvikling av gode bosteder og god helse for befolkningen. 

 Utfordringsbildet peker på store endringer i demografi, innbyggernes sykdomsbilde og 

levekårsutfordringer. Sterk vekst i antall eldre betyr isolert sett flere med behov for omfattende 

helse- og omsorgtjenester. Det er særlig samfunnets aldersbæreevne (forholdet mellom antall 

eldre og antall i yrkesaktiv alder) og evnen til å planlegge og utvikle et aldersvennlig samfunn som 

må vektlegges. For å kunne håndtere utviklingen er det en forutsetning å lykkes med strategier og 

tiltak som gjør at befolkningen kan bo trygt og godt hjemme så lenge som mulig. «Flere år – flere 

muligheter», regjeringens strategi for å legge til rette for et aldersvennlig samfunn, begrunnes 

nettopp av hensynet til at så mange flere blir eldre og at mange mennesker med mange og ulike 

ressurser også vil delta, bidra og være aktive i samfunnet, blant annet gjennom frivillig innsats. 

Utviklingen vil utfordre kapasiteten i kommunens tjenestetilbud. Den stiller større krav til 

tverrfaglighet, samhandling og koordinering av offentlige tjenester, på tvers av 

forvaltningsnivåene og i samarbeid med andre aktører. Dette medfører behov for omfattende 

omstilling og utvikling. Det må utvikles og tas i bruk velferdsteknologi og nye modeller for 

samhandling og tjenesteutvikling. Samtidig representerer seniorbefolkningen en ressurs som 

kommunen kan involvere mer.   

En kommune som fremmer likestilling og utjevner ulikheter i levekår  

 Oversiktsbildet for folkehelse viser utfordringer knyttet til sosial ulikhet og levekårsforskjeller som 
påvirker den sosiale bærekraften. Kommunene i nye Kristiansand kommer generelt dårligere ut 
enn landsgjennomsnittet når det gjelder grunnleggende sosioøkonomiske faktorer som inntekt, 
utdanning og arbeid. Dette påvirker levekår, levevaner og helse og er nært knyttet til barn og 
unges oppvekstsvilkår. Det bekreftes også i Ungdata-undersøkelsen gjennomført våren 2019 på 
alle ungdoms- og videregående skoler i kommunen. 

  Innsats for å utjevne ulikhet i helse og tiltak rettet mot lavinntektsfamilier er viktige bidrag. Det 

må legges til rette for en samfunnsutvikling som fremmer trygge lokalmiljø, tilhørighet og 

inkludering og som tar vare på utsatte grupper, noe som igjen påvirker motivasjon og mulighet 

for samfunnsdeltakelse.  

 Planstrategien viser til at boligsosiale utfordringer bør omfattes av arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Tilrettelegging av mangfoldig botilbud for flere 

generasjoner og grupper i bydeler og lokalsamfunn kan bli viktige virkemidler.  

 Flere innbyggere med ulike språk- og kulturbakgrunner krever økt innsats innenfor kommunens 

tjenesteyting og arbeid for likestilling og inkludering. Dette er en utfordring og samtidig en 

mulighet til å involvere flere som ressurspersoner i samfunnsutviklingen. De frivillige er viktige 

aktører i integrerings- og bosettingsarbeid. Økt mangfold, trygghet, trivsel og gode levekår gir 

grunnlag for at alle kan bidra, trives og tar ut sitt potensial. Et rausere og mer likestilt samfunn vil 

bidra til bedre folkehelse og mer inkludering. 

 Tidlig forebyggende innsats overfor risikoutsatte barn og unge og god integrering av alle er 

grunnleggende for å hindre at innbyggere blir stående utenfor utdanning, arbeidsliv, kultur- og 

fritidstilbud og sosiale felleskap. Utfordringene knyttet til inkludering i arbeidsliv og 

grunnleggende ferdigheter i skolen må løses på nye måter, gjennom nye samarbeidsformer og vil 

involvere flere aktører enn det offentlig. Levekårsutfordringer og manglende mestring i skole og 

utdanning må sees i sammenheng med sysselsetting og verdiskapning. 

 

Regional drivkraft, nasjonalt ledende og internasjonalt orientert kommune  

 Kommunen skal styrkes som regional drivkraft for vekst og verdiskaping, være ledende nasjonalt 
og en internasjonalt orientert kommune. Kristiansands rolle som storby, landsdelssenter og 
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vertskapsby for regionale institusjoner, herunder universitet og høyskoler, blir viktigere. 
Kommuneplanens samfunnsdel i dagens Kristiansands har to satsingsområder knyttet til denne 
rollen. Mål og strategier ble til gjennom en bred samhandling og dialog med sentrale aktører og 
institusjoner. Mye av dette kan videreføres i ny plan, men må oppdateres. Blant annet er det 
vedtatt ny strategi for Universitetsbyen Kristiansand som vil innarbeides samfunnsdelen.  

 Det er viktig å opprettholde vekstkraftige regioner i alle deler av landet for å sikre en balansert 
utvikling. Kristiansand er avhengig av vekstkraft i hele landsdelen, og må samarbeide regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt for å ivareta sin sentrale rolle. Ny Agderregion og ny og utvidet 
Kristiansandsregion gir nye forutsetninger og muligheter som bør utvikles i samarbeid med det 
offentlige og andre samfunnsaktører. Tett og systematisk samarbeid med UiA om forskning og 
utvikling inngår i dette. Både regionen og kommunen kan ta en mer utadrettet rolle.  Det ligger 
også nye muligheter knyttet til samarbeid og naboskap til nye Lindesnes og næringsutvikling i 
vestre deler av ny kommune som bør reflekteres i ny plan.  

 Planen bør utformes slik at den kan være grunnlag for å prioritere strategiske nettverk og 
prosjekter både på nasjonalt, nordisk eller EU-nivå, og annet internasjonalt samarbeid.  

 

Forsterke byens og hele kommunes attraktivitet og tiltrekningskraft  

 Planen må ha aktuelle strategier for økt verdiskaping i kommunen. Næringsforesight Agder mot 

2030 peker på viktige trusler, som vil kunne true arbeidsplassene i regionen. Dette gjelder blant 

annet reduserte oljeinntekter og demografiske endringer. Over de neste 20 årene vil den 

teknologiske utviklingen kunne bety at store deler av dagens arbeidsliv automatiseres. I tillegg vil 

viktige nøkkelbedrifter innen både handel, reiseliv og tjenesteytende sektorer bli utsatt for sterk 

konkurranse fra globale plattformselskaper (Amazon, Apple, Google, Samsung, Facebook med 

flere) som i økende grad går inn i nasjonale og regionale verdikjeder. 

 Gjeldende strategier i strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen må vurderes i lys av 
endret utfordringsbilde. Det er viktig at regionen evner å skape nye og attraktive arbeidsplasser, 
særlig rettet mot den yngre befolkningen. Det må legges til rette for en attraktiv studentby med 
rom for gründervirksomhet.  

 Evnen til å utvikle og ta i bruk ny kunnskap er viktige konkurransefaktorer. Utfordringsbildet viser 
dårlige skår på yrkesdeltagelse og utdanning. Utdanning og kompetanse er sentrale faktorer for 
evne til omstilling i eksisterende næringer og som grunnlag for nye næringer.  

 Næringsanalysene for Agder viser et stort vekstpotensial innen blant annet fornybar energi, 
mineralutvinning, bioøkonomi, treforedling og havbruk. Store naturgitte ressurser gir muligheter 
for økt satsing innen blågrønne næringer, reiseliv og tilrettelegging for friluftsliv, samt 
klimavennlig næringssatsing innen jord- og skogbruk. Det må satses ytterligere på 
entreprenørskap og innovasjon knyttet til mer klimavennlig, grønt og bærekraftig næringsliv og 
tilrettelegge for maritime og marine næringer, samt mer lokal verdiskaping med utgangspunkt i 
lokalt råstoff. 

 
Byutvikling med kvalitet og økt klima- og miljøinnsats 

 Positiv byutvikling kjennetegnes av å skape et samarbeidsklima der myndigheter, næringsliv, 
frivillig sektor og befolkningen samarbeider. Det gjelder både å utvikle et attraktivt bysenter i 
Kvadraturen, å styrke Kristiansand som attraktiv universitetsby, å ha levende bygder og nærmiljø 
med vektlegging av både urbane kvaliteter, bolyst og lokal identitet og kultur. Ny-Hellesund som 
er en av tolv fredede kulturmiljøer i Norge og eneste på Agder, vil sammen med Kvadraturen og 
flere fredede bygg og anlegg, være viktige identitetsmarkører for innbyggerne og reiselivet. 

 Det må legges til rette for et mangfoldig og rikt kunst- og kulturliv med sterke kulturnæringer som 
tar i bruk alle kulturarenaer i den nye kommunen. Regionplan Agder 2030 har mål om at 
landsdelen skal bli internasjonalt kjent som en nyskapende og mangfoldig kulturregion med 
kunnskapsbasert kulturpolitikk. Det forutsetter at frivillige og offentlig sektor, akademia og 
næringsliv samarbeider målrettet for å styrke forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, og 
eksperimenterer med nye samarbeidsformer. Dette forplikter Kristiansand og må følges opp.   
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 De større bykommunene er sentrale i klimaarbeidet, først og fremst ved å redusere 

klimagassutslippene. Tilpasning til et endret klima vil påvirke forutsetningen og rammene for 

mange av kommunens oppgaver. Byene må ta større ansvar for omlandet. Positive økonomiske, 

sosiale og miljømessige forbindelser mellom byområder, omland og spredtbygde områder må 

støttes. Dette fordrer kortreiste løsninger og utstrakt samarbeid.   

 Samfunnsdelen i dagens Kristiansand har klima som et gjennomgående tema innenfor alle 
innsatsområdene og en særlig oppmerksomhet i arealstrategien. Søgne har klima og miljø som 
ett av seks overgripende hensyn i gjeldende samfunnsdel. I Songdalen er klimahensyn knyttet 
opp til arealdelen. Økte klimautfordringer gjør det nødvendig å styrke klima- og miljøperspektivet 
som et gjennomgående tema, og som et ansvar for alle kommunalområdene. 

 For å nå de lokale miljøforpliktelsene må kommunen ha tettere dialog med næringslivet, 

forskningsmiljø og innbyggere for å redusere klimagassutslippene. Det må legges til rette for at 

industrien øker evnen til å utvikle og produsere mer energieffektivt og med lavere klimautslipp. 

En mer effektiv og miljøvennlig ressursbruk i industri og byggenæring lønner seg og er bra for 

næringslivet, klimaet og miljøet. Sirkulær økonomi er også en viktig satsing for å redusere 

klimagassutslippene.  

 I klima- og miljøarbeidet er det viktig å identifisere utfordringer og komme fram til felles 

løsninger. Samarbeid og ressursdeling kan gi synergieffekter og vinn-vinn løsninger på flere 

områder (utslippsreduksjon, klimatilpasning, helse, byliv, kommuneøkonomi, sysselsetting, grønt 

skifte, sosiale kvaliteter, inkludering og så videre). Prosjektet Elektrifiseringspotensialet i nye 

Kristiansand vil kunne gi nyttige innspill. Klima- og miljøarbeidet er viktig for å løse utfordringer 

knyttet til samfunnssikkerhet.   

 Det ligger nye muligheter knyttet til mer samhandling mellom urbant landbruk og det 

tradisjonelle landbruket. Verdifulle naturresurser må tas vare på gjennom god håndtering av 

skog-, land, - vann- og sjøressurser. Forurensning og marin forsøpling er en økende utfordring. 

Matsvinn er sentralt i kommunens arbeid for en grønnere hverdag og en bærekraftig fremtid. 

Styrke kommunens handlingskraft, omstilling, samhandling og dialog med innbyggerne 

 Fellesnemndas mål er at den nye kommunen skal være en foregangskommune når det gjelder 

utvikling og bruk av digitale løsninger. Ved å øke innovasjonsevnene for økt tjenestekvalitet, 

effektiv ressursbruk og en enklere hverdag kan digitalisering bidra til å opprettholde 

produktivitetsvekst og realisere klimamål.  

 Hvordan kommunen tar i bruk digitalisering, innovasjon og hvordan kommunen kan jobbe 

smartere må gjenspeiles i alle satsingsområder i ny plan. Smart-by-arbeidet kan bli sentralt for ny 

kommune, ved å koble samfunnsutviklingen med digitale teknologier for å utvikle samfunnet med 

utgangspunkt i innbyggernes behov.  

 Rekrutterings- og sysselsettingssituasjonen i regionen vil også være avgjørende for kommunens 

økonomi og rammevilkår. Dette understreker ytterligere behovet for økt innsats som stimulerer 

til sysselsetting og omstilling. Kommunens behov for innovative løsninger må ses i sammenheng 

med byutviklingen og utvikles sammen med andre i næringsliv, akademia og sentrale aktører. 

Nærdemokrati og innbyggerdialog har fått en tydelig plass i ny kommune. I planarbeidet må det 

jobbes med å utvikle mål og strategier som bidrar til økt innbyggerinvolvering og bedre 

samhandling med innbyggere og næringsliv.  

 Digitalisering, innovasjon, samhandling og smart byutvikling vil kunne bidra til å finne gode 

løsninger på de store «samfunnsflokene». 

Prosjekter og utredninger med relevans for arbeidet: 

 Rapport Kristiansand dobbel ++, NMBU, høst 2018 

 Ung- data undersøkelse, våren 2019. Oppdatert kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår i Agder i 

aldersgruppen 16-19 år.  
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 Dagens Kristiansand er prosjektpartner i prosjektet, PROMENTA, psykologisk Institutt på Oslomet 

fra 2018. EPROMENTA er et forskningssenter som skal bidra til å forstå prosesser som leder til 

dårlig psykisk helse i befolkningen, og hvordan disse prosessene spiller inn på de sosiale 

ulikhetene i helse. Kunnskapen skal bidra til å utvikle effektive intervensjoner på 

lokalsamfunnsnivå og vil være en stor ressurs i kommunens arbeid med levekår og folkehelse.  

 ØF-rapport 10/2018: «Skeives levekår i Agder. En kvantitativ og kvalitativ kartlegging.» 

 Folkehelseundersøkelse Agder: 

http://www.regionplanagder.no/media/6904622/Resultatrapport.pdf 

 Boligundersøkelsen https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/rapport-

boligundersokelse---31.10.18.pdf  

 Fremtidens eldre i Songdalen kommune, 2017. UiA v/ Tor Ivar Karlsen og Dag Ivar Torjesen 

 Oppfølging av Cool Planning for nye Kristiansand og samarbeidet med NMBU (Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet.) 

 Arbeid med handlingsplan for Universitetsbyen Kristiansand, vedtas høsten 2019. 

 

5.4 Overordnet arealstrategi  
I 2050 skal Kristiansand være et lavutslippssamfunn. Til tross for gode intensjoner om samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging, øker tettstedsarealet, byen spres og klimagassutslippene fra veitrafikk har 
økt kraftig siden 1991. Kommunen har derfor som mål at kommuneplanen for nye Kristiansand skal bli et 
enda bedre styringsverktøy for oppfølging av klimamål, samtidig som kommunen skal benytte og utvikle 
egne virkemidler mer aktivt.  

 
Kommunen skal følge opp gjeldene nasjonale klimaavtaler og har igangsatt arbeid med siktemål om å 
inngå byvekstavtale med staten. Lokalisering av boliger, handel, tjenestetilbud og arbeidsplasser innvirker 
på etterspørselen etter transport, innbyggerne sine muligheter til å velge alternative transportformer, 
energibruk, støy, lokal forurensing og tilgang på grøntområder. Den fysiske utviklingen vil også ha 
innvirkning på kostnader knyttet til infrastruktur og tjenesteutvikling, og muligheten til utvikling av 
møteplasser der folk kan treffes uavhengig av økonomi, kultur og alder. Nærhet og gode møteplasser vil 
kunne bidra til samarbeid, nytenking og verdiskaping. 
 
Aktuelle tema i planarbeidet: 

Utbyggingsmønster 
Nye Kristiansand kommune består av tre kommuner med store forskjeller i utbyggingsmønsteret og den 
nye kommunen har en stor boligarealreserve. Ikke alle arealene samsvarer med målsetting om 
bærekraftig byutvikling. Med utgangspunkt i beskrevet utfordringsbilde knyttet til byspredning vil det 
framover være viktig med økt oppmerksomhet på å styrke kvaliteten og utvikle boliger og aktivitet i 
allerede utbygde områder framfor å ta i bruk nye arealer.  
 
Kommunesammenslåingen, ambisjoner om fortsatt vekst, endret alderssammensetning i befolkningen og 
ambisjoner skaper behov for en strategi for langsiktig utvikling av den nye kommunen. Det samme gjør 
ambisjoner og krav til en grønn og klimavennlig byutvikling med vern av dyrka jord og opprettholdelse av 
marka. Arealplanleggingen er også viktig i et folkehelseperspektiv og et virkemiddel for å tilrettelegge for 
et mer sosialt bærekraftig og inkluderende samfunn der innbyggerne kan leve gode liv.  
 
Senterstruktur 
Sammenslåing av tre kommuner med hvert sitt kommunesenter fører til endringer i senterstrukturen. I 
arbeidet med kommunesammenslåing er det forutsatt at Nodeland og Tangvall fortsatt skal ha tydelige og 
viktige roller som sterke sentra vest for Kvadraturen.  
 

http://www.regionplanagder.no/media/6904622/Resultatrapport.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/rapport-boligundersokelse---31.10.18.pdf
https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/rapport-boligundersokelse---31.10.18.pdf
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Regionplan Agder 2030 har som satsingsområde å utvikle attraktive og livskraftige byer, tettsteder og 
distrikter. Planen inneholder mange strategier som er relevante for overordnet arealstrategi og utvikling 
av en bærekraftig senterstruktur. Strategiene imøtekommer miljøhensyn, demografiske og økonomiske 
endringer og sosial ulikhet i helse. 
 
I prosjektet Cool Planning for nye Kristiansand har kommunene fått verdifulle innspill fra NMBU ( Norges 
miljø- og naturvitenskaplige universitet) og ISOCARP/YPP 1 for å belyse relevante tema for videreutvikling 
av de tre tidligere kommunesentrene. 
 
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 og utkast til revidert plan 2019 beskriver 
senterstrukturen i regionen. Det forutsettes at avgrensing av sentrene skal skje i kommuneplanens 
arealdel.  
 
Senterstrukturen i Kristiansand ble definert i kommuneplanen i 1995. Kommunen har over lengre tid sett 
behov for en gjennomgang av strukturen i lys av dagens krav til klimavennlig byutvikling og tilrettelegging 
for et aldersvennlig samfunn med korte avstander til tjenester folk trenger i hverdagen. Nye handelsvaner 
utfordrer de tradisjonelle butikkene. Demografiske endringer og teknologisk utvikling gir nye utfordringer 
og muligheter for utvikling av tjenestetilbudet til befolkningen. I en sammenslått kommune er det behov 
for å utvikle en helhetlig senterstruktur med overordnede prinsipp for lokalisering av tjenester tilpasset 
befolkningen den skal dekke. Raske endringer i samfunnsutviklingen tilsier at det ikke er ønskelig med 
detaljerte føringer knyttet til lokalisering av hver enkelt tjeneste.  
 

Risiko og sårbarhet – tilpasning til klimaendringer 
Klimaendringer er en global utfordring. Hendelser som følge av mer ekstremvær må både håndteres i 
kommunen og på tvers av kommunegrenser. Mer ekstremvær og større intensitet i nedbøren fører til mer 
flom og ras. Havnivåstigning fører til at lavtliggende områder langs kysten kan bli liggende under vann 
eller blir mer utsatt for oversvømmelser ved stormflo. Arealer under marin grense kan inneholde 
kvikkleire. 
 
Kristiansandsregionen har mye sulfidholdig berggrunn. Dette kan medfører store forurensingsproblemer 

ved sprengning. Områdene vest for Topdalsfjorden er ikke kartlagt. Dette kan medføre utfordringer særlig 

ved utvikling av nye områder. Denne utfordringen må ivaretas ved utvikling av nye områder.  

ROS-analyser for nye Kristiansand identifiserer de viktigste risikoutfordringene i kommunen. Utfordringer 
knyttet til vær og vind inngår i klimatilpasningsstrategien for nye Kristiansand. Spesielt legger strategien 
grunnlaget for hvordan den nye kommuneplanens arealdel skal møte sannsynlige klimaendringer og 
påfølgende konsekvenser. Klimatilpasningsstrategiens mål er at Kristiansand kommune skal være 
forberedt og tilpasset for å begrense negative konsekvenser som følge av klimaendringene. Overordnede 
prinsipper for klimatilpasning innarbeides i overordnet arealstrategi. 
 
Markagrense og langsiktige grenser for bevaring av viktige jordbruksområder 
Utkast til revidert Regional plan for Kristiansandsregionen inneholder retningslinjer om at det skal trekkes 
en langsiktig grense (markagrense) mellom utbyggingsområder og friluftsområdene Rossevannsmarka, 
Torridalsmarka, Bymarka i Kristiansand, Skråstadheia og langsiktig grense mot jordbruksarealene ved 
Tangvall, Brennåsen/Rosseland og Nodeland. Kristiansand kommune har fastsatt markagrense i alle 
bydelene vist som ‘hensynssone friluftsliv’ i kommuneplanens arealdel. Viktige jordbruksområder er vist 
med hensynssone landbruk i alle tre kommunene.  

I omstillingen til lavutslippssamfunnet og arbeidet med det grønne skifte i næringslivet og 
arealforvaltningen kan bioressurser bli mer sentrale. Lavutslippssamfunnet vil kreve økt oppmerksomhet 
på integrert i bolig- og stedsutvikling, som sikrer naturmangfold, jordbruks- og nærfriluftsområder og 
legger grunnlag for bærekraftig utnyttelse av ressurser. 
 

                                                             
1 International Society Of City And Regional Planners 
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Skjærgården og blå næringsutvikling  

Kystområdene med strandsonen og skjærgården er en sentral del av regionens identitet og viktig for 
reiselivsnæringen på Sørlandet. Byggeforbudet i 100-metersbeltet på Agder skal som hovedregel 
håndheves strengt og dispensasjoner unngås i sentrale områder der presset på arealene er stort. Det 
fremgår av «Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø» (kgl.res. av 
25. mars 2011). Planretningslinjen legger føringer for at kommunene bør lage helhetlige 
utviklingsstrategier der utbyggingsinteressene avveies mot hensynet bak byggeforbudet. Bygging og 
landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv, 
naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk, fiskerinæring, havbruk eller 
annen samfunnsmessig betydning.  
 
Kristiansand kommune har retningslinjer til kommuneplanens arealdel.  Disse retningslinjene innebærer å 
ikke legge til rette for fritidsbebyggelse utover det som følger av eksisterende reguleringsplaner. Dette 
gjøres av hensyn til fremtidig byutvikling og vern av strandområdene. Av hensyn til rekreasjon og 
båtutfart legges det ikke til rette for videreutvikling av akvakulturnæringen. Kommuneplanens 
samfunnsdel i Søgne har målsetting om at det i 2030 er lagt godt til rette for marine næringer som fiske 
og industri knyttet til havbruk. Søgne kommune har mange hytter og legger i kommuneplanens arealdel 
ikke til rette for nye hyttefelt i strandsonen. Konkretisering av arealutvikling for bruk og vern av kystsonen 
og sjøområdene bør skje gjennom utarbeiding av kommuneplanens arealdel eller egen kommunedelplan 
for kystsonen. 
 
Bærekraftig byggenæring 
Det har over lang tid vært etterlyst fra politisk hold at det stilles krav om bærekraftig utvikling innen 
byggenæringen. Det er behov for en vurdering av hvordan kommuneplanens samfunnsdel kan hjemle 
reguleringsbestemmelser som kan medvirke til å sikre en bærekraftig byggebransje ved bruk av krav til 
redusert CO2-avtrykk, bruk av tre i bærende konstruksjoner, grønne tak og fordrøying. 

 
Konkrete oppgaver i planarbeidet: 

 Vurdere eksisterende utbyggingsområder i lys av målsetting om en bærekraftig utvikling.  

 Utarbeide overordnede strategier for utvikling av kommunen som ivaretar prinsipper for 
samordnet areal- og transportplanlegging, og som bygger opp under målet om 0-vekst i 
personbiltrafikken.  

 Gjennomgå eksisterende senterstruktur og kartlegge senterområdenes funksjoner, identitet, 

karakter og tjenestetilbud som grunnlag for fastsetting av helhetlig senterstruktur, herunder 

hvordan urbane kvaliteter, bolyst og attraktive og levende bygde- og nærmiljø kan vektlegges. 

 Utvikle overordnede strategier for lokalisering av handel og tjenestetilbud til innbyggerne som er 

tilpasset målet om å redusere transportbehovet og som ivaretar bærekraftsmålene.  

 Utvikle prinsipper for lokalisering av besøks- og arbeidsintensive virksomheter og boligbygging.  

 Utvikle prinsipper for oppheving av arealplaner i strid med overordnede strategier. 

 Konkretisering av strategier for hvordan kommunen skal ta hensyn til klimautfordringene i 

arealplanleggingen. Dette omfatter også hvordan klima- og andre samfunnsmål ivaretas i 

utbyggingsprosjekter (særlig boligutvikling) fra konseptutvikling og gjennom hele plan- og 

utbyggingsprosessen. 

 Fastsette prinsipp for langsiktig grense mellom utbyggingsområdene og viktige frilufts- og 

landbruksområder. Konkrete grenser avklares i arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

 Avklare rammevilkår for reiselivsnæringen og tilrettelegging for vekst i de marine næringene/blå 

næringsutvikling. Fastsette overordnede prinsipper for avveiing mellom bruk og vern av 

sjøområdene og strandsonen som legges til grunn for hvordan skjærgården skal utvikles som en 

bærekraftig ressurs i nye Kristiansand og ivaretar hensynet til nabokommunene og maritimt 

mangfold. 
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Relevante prosjekter, planer og pågående utredninger: 

 ROS-analyse for nye Kristiansand, mars 2019. 

 Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand, mars 2019. 

 Regional plan for Kristiansandsregionen – under arbeid. 

 Kortreist kvalitet. Hva betyr omstilling til lavutslippssamfunnet for kommunesektoren? KS FoU-

prosjekt nr. 154025. 

 Fra klimamål til klimavennlig arealbruk, Kristiansand kommune. insam, CICERO, Civitas, april 

2019. 

 Transport- og klimaeffekter av knutepunktfortetting i Bergen, Kristiansand og Oslo, Rapport TØI 

1575/2017.  

 EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns, prosjekt i 

byforskningsprogrammet, Sintef, TØI, NIBR, Kristiansand kommune, Akaryon (AT), IRUB (AT) mfl. 

Ferdig 2020. 

 Prosjektet Cool Planning for nye Kristiansand og samarbeidet med NMBU og ISOCARP/YPP. 

 Kristiansand dobbel +, tverrfaglige masteroppgaver fra NMBU masterstudenter, leveres i mai/ 

juni 2019. 

 Eldrebølge og utvikling av nærsenterfunksjon. 

 Byutredning Kristiansandsregionen, desember 2017. 

 Veikart for klima (Agder) 

 Kulturminneplan for Kristiansand- under oppdatering. 

  



23 
 

6. Gjennomføring av planarbeidet 

6.1 Organisering av arbeidet 
 

Politisk organisering og forankring  
Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument og må forankres godt politisk. Fellesnemnda 

har fått delegert myndighet til å utarbeide forslag til planprogram og vedta dette på bakgrunn av felles 

planstrategi vedtatt i de tre kommunestyrene.  

 

Det nye formannskapet vil lede arbeidet med utforming av selve planen etter valget. Basert på 

planprogrammet skal formannskapet utarbeide forslag til samfunnsdel med overordnet arealstrategi og 

legge dette ut til offentlig ettersyn. Bystyret vedtar planen etter høringen basert på innstilling fra 

formannskapet uten formell behandling i hovedutvalgene i forkant.    

 

Formannskapet har det overordnede politiske ansvaret for medvirkningsdialogen med innbyggerne og 

samfunnsaktører og ansvar for hvordan andre hovedutvalg skal involveres i arbeidet. Bred politisk 

deltagelse i planprosessen skal sikres ved at formannskapet har en aktiv rolle i medvirkningen. Politisk 

forankring sikres også gjennom faste møter i formannskapet. 

 

Administrativ organisering 
Organisering av kommuneplanens samfunnsdel blir lagt til ny linje i den nye kommunen selv om den 

formelt ikke er organisert før 1.1.2020. Overordnet ansvar og prosjekteierskap legges til direktør for 

Samhandling og innovasjon. Administrativ styringsgruppe består av påtroppende rådmann og direktørene 

i ny kommune (benevnt som programledelsen i 2019).  

Arbeidet med planen skal organiseres som et prosjekt med personalressurser fra relevante fagområder 

som samsvarer med de funksjoner de vil få i den nye kommunen. Etter planen avklares innplassering av 

fagpersonene før sommeren 2019. 

6.2 Kommunikasjonsstrategi  
Det skal utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi for planarbeidet. Arbeidet med ny samfunnsdel vil 
pågå i en tid der flere prosesser og prosjekter pågår parallelt. Innbyggerne og samfunnsaktører i de tre 
kommunene har ulik erfaring og sannsynligvis også ulike forventninger til deltagelse i et slikt arbeid.  
 
Kommunikasjonsstrategien skal sikre en tydelig kommunikasjon om når og hvordan innbyggerne og andre 
interessenter kan bidra i arbeidet. Dette innebærer informasjon om hvordan innspill kan spilles inn og 
hvordan en kan forvente at innspillene blir behandlet. Det vil også være nødvendig med god 
kommunikasjon innad i de tre kommunene for å sikre god forankring av planarbeidet. 

6.3 Medvirkning og dialog  
Plan- og bygningsloven forutsetter at alle kommunale planprosesser skal sikre åpenhet, være forutsigbare 

og sikre medvirkning fra alle berørte interesser og myndigheter. Arbeidet med kommuneplanen vil 

vektlegge og legge til rette for god medvirkning og dialog omkring mål og strategier som skal innarbeides i 

planen og vedtas politisk. Målsetningene som krever innsats og endring, bør forankres i 

kommunesamfunnet som helhet. Formålet med medvirkningen er å få et godt beslutningsgrunnlag, 

forankre planprosessen i befolkningen og internt i kommuneorganisasjonen.   

Medvirkning i planarbeidet skal bidra til å skape økt forståelse mellom innbyggere og beslutningstakere 

om utfordringer som må løses sammen. God kommunikasjon er et viktig grunnlag for å sikre relevante 

innspill, men også for å gi bedre forståelse for de politiske prioriteringene som tas, og konsekvensene av 

disse. Deltakere i nærdemokrati og innbyggerinvolveringsprosjektet for nye Kristiansand har spilt inn at 
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høringer bør være bredere og involvere flere interessenter, at det er avgjørende å komme tidlig nok inn 

for å kunne ha reell påvirkning, og at informasjon om planenes hensikt og innhold bør være poengtert, 

tydelig og inviterende. 

Medvirkningsstrategi for overordnet planarbeid i ny kommune er vedtatt som del av planstrategien og 

legges til grunn for planarbeidet: 

 Det skal legges til rette for tidlig involvering i kommunens planprosesser. Plan for medvirkning 

skal avklares i prosjektplan og/eller planprogram.  

 Det skal være et særlig fokus på hvordan en kan legge til rette for å gi svakere stemmer mer kraft 

i samfunnsutviklingen. Barn og unges stemmer skal ha et særlig fokus.  

 Innovative og kreative medvirkningsmetoder skal tas i bruk i arbeidet med kommunens 

overordnede styringsdokumenter og øvrig planarbeid.  

 Kommunen prøver ut ulike arenaer for samskaping i samarbeid med frivillige organisasjoner, 

andre aktører og kommuner.  

 Kommunens innbyggertorg skal benyttes som sentrale møte- og kontaktpunkter i kommunens 

planarbeid. I tillegg skal etablerte arenaer og møteplasser der kommunen møter innbyggere, 

næringsliv, institusjoner og organisasjoner brukes aktivt.  

 

Det defineres fire faser for informasjon, medvirkning og dialog i planprosessen: 

Fase 1. Planprogramfase – innspill på rammer og prosess 

Fase 2. Planfasen – innspill og medvirkning til innholdet i planen 

Fase 3. Høringsfase – synspunkter på forslag til plan før den fremmes for endelig politisk behandling  

Fase 4. Tilbakemelding til de som har deltatt etter at planen er vedtatt 

 

 

Første og tredje fase er brede faser som gjelder kommuneplanarbeidet som helhet, mens medvirkning og 

dialog i planfasen er knyttet til konkrete tema og problemstillinger. Planprogramfasen er oppstarten på 

planprosessen og er en arena for å klargjøre og forberede arbeidsopplegg for å utarbeide selve 

kommuneplanens samfunnsdel. Her settes agenda for planarbeidet og hovedtema velges.  

Noen aktører som vil være involvert i flere faser: 

 Berørte myndigheter vil involveres gjennom direkte møter, i medvirkningsprosessene og den 

formelle høringsprosessen. I tillegg vil forslag til både planprogram, planinnhold og viktige 

prinsipper legges fram for diskusjon i regionalt planforum. 

 Nabokommuner blir formelt hørt og inviteres til regionalt planforum. Det kan også være aktuelt 

med direkte dialog med nabokommuner om regionale utfordringer og fremtidige arealprinsipper. 

 Kommunens lovpålagte råd 

Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse, Ungdomsrådet, og Seniorrådet skal involveres. 

Opplegg vil bli diskutert med rådene selv.  

1.Planprogram til 
høring mai/juni 2019        

2.Arbeid med 
planinnholdet sept-

des 2019

3.Planforslag til 
høring mars/april 

2020

4.Tilbakemelding 
etter planvedtak

juni/august 2020
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Når kommunen inviterer til medvirkning, må de som ønsker å delta oppleve at de blir sett, hørt og møtt. Å 

sikre god medvirkning i planfasen er derfor av langt større betydning, enn å sikre medvirkning i prosessen 

med å utarbeide planprogrammet.  

Med bakgrunn i dette er det skilt mellom opplegget under planprogramfasen, der rammene for planen 

drøftes, og arbeidet med selve planinnholdet. Planprogramfasen ses på som et forarbeid til når planens 

innhold drøftes og konkretiseres sammen med de nyvalgte politikerne.  Det betyr at en ikke legger opp en 

omfattende medvirkning i utarbeidingen av planprogram, men prioriterer medvirkningen i utarbeidingen 

av selve planen.  

Fase 1 – planprogram - innspill på rammer og prosess  

Det meldes oppstart av planarbeid. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn. Dokumentet gjøres 

tilgjengelig på ulike plattformer og sendes nabokommuner, regionale- og statlige myndigheter og 

lovpålagte råd. Innbyggere og velforeninger i de tre kommunene samt øvrige interessenter varsles og 

inviteres til å komme med innspill til planarbeidet og arbeidsopplegget gjennom ulike kanaler.  

Det er ikke lagt opp til konkrete egne medvirkningsopplegg for innbyggere og næringsliv i denne perioden. 

I stedet er det lagt til rette for informasjon og dialog på relevante eksisterende arenaer og arrangementer. 

Eksempler på dette:  

 Nettsiden Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030 er opprettet som fast 

kommunikasjonsplattform for hele planprosessen med digitalt skjema for å melde inn innspill og 

merknader til planprogrammet. I tillegg informasjon gjennom en egen Facebook-side.  

 Presentasjon av resultatene fra Ungdataundersøkelsen om hvordan unge i Agder har det av 

ungdommer for ungdoms  

 Planprogrammet ble presentert under miljøuka «Bærekraftig sammen» 6. juni. Inviterte innleder 

fra eldrerådet i Songdalen og Studentrådet/STA og velferdstinget i Agder holdt innlegg om 

generasjonsperspektivet i planprogrammet. En oppfølgende workshop gjennomført av fagmiljøet 

ved Global utvikling og samfunnsplanlegging ved UiA, kom med innspill til neste planfase.  

 NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) tverrfaglig masterklasse, Kristiansand 

dobbel + arbeider med ulike tema for nye Kristiansand. Studentene fra NABU og Sciences Po i 

Rennes i Frankrike presenterte og utdypet ulike temaer og case fra nye Kristiansand kommune og 

sammenslåingsprosessen 14. juni 2019 under konferansen SNART! 

 

Fase 1 benyttes også for intern forankring av planprogrammet i de tre kommunene. 

 

Fase 2 – planfasen – innspill til innholdet i planen 

I planfasen drøftes visjon, ulike satsingsområder, mål og strategier som grunnlag for planforslaget.  

Denne kommuneplanprosessen skal ikke prioritere medvirkning i arbeidet med ny visjon. Den skal 

utarbeides på grunnlag av eksisterende visjoner i de tre kommunene og fellesnemndas visjon for 

etablering av ny kommunen. 

Den brede medvirkningen skal handle om satsingsområder, mål og strategier for å møte de utfordringene 

som er beskrevet i planprogrammet. Dette skal skje i form av dialog med innbyggere og samfunnsaktører i 

hele den nye kommunen som regionale myndigheter og sentrale institusjoner, næringsliv, 

interesseorganisasjoner og frivillige. Dialogen gjennomføres ved bruk av ulike tilnærminger og metoder. 

Eksisterende møteplasser, arenaer og arrangementer vil fortsatt bli benyttet så langt som mulig. 

Planprogrammet er ikke utfyllende i detalj på hvordan dette skal gjøres. Ressurser og opplegg tilpasses 

når organisering av planprosessen er avklart og prosjektgruppe er på plass i ny linje. Følgende er 

eksempler på tiltak som er foreløpig planlagt: 

https://www.kristiansand.kommune.no/nye-kristiansand/innhold/sterkere-sammen/
https://www.miljoukakristiansand.no/arrangement/sterke-sammen-baerekraftig-sammen-innspill-til-samfunnsplan-for-nye-kristia
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 Det planlegges nattvandring i samarbeid med Norad omkring FNs bærekraftsmål 9.novemberi 

Dette blir en viktig arena for bevisstgjøring og engasjement rundt alle de tre dimensjonene i 

bærekraftig utvikling av kommunen. Det kan legges til rette for medvirkningsmøter i forkant av 

vandringen om hvilke mål som er viktigst å prioritere i kommuneplanens samfunnsdel. 

 Bruk av gjestebud anbefales for å nå andre innbyggere i lokalsamfunnene enn de som tradisjonelt 

kommer på åpne temamøter.  

 Legge til rette for åpne folkemøter eller temamøter flere steder i kommunen. Det vil bli vurdert 

om møtene også kan gjennomføres som digitale folkemøter parallelt.  

 Teste ut innbyggertorgenes nye rolle som møteplass.  

 Teste ut en form for styrt medvirkning der en setter sammen representanter fra ulike grupper 

som kjenner tema som skal drøftes fra ulike synsvinkler. Flere metoder kan brukes. 

 En egen oppfølging av forslagene fra studenter fra NMBU (tidligere prosjekt Cool planning og 

Kristiansand dobbel +) skal gjennomføres under prosjektet SNARTKristiansand! Målet er å 

definere og utvikle by- og tettstedenes kvaliteter i nye Kristiansand der lokale fortellinger og 

bærekraftig byutvikling vektlegges. Prosjektet vil kunne gi innspill både til flere områder innenfor 

samfunnsdelen, arealstrategien og kommunens arealplanlegging, og det lages et eget 

medvirkningsopplegg for innbyggerne. Resultatet skal bli en kunstnerisk utstilling om stedene i 

nye Kristiansand som vil bli presentert under høring av planen.  

 Studentrådet er sentralt, og opplegget med hvordan de ønsker å involvere seg blir avtalt spesielt. 

 Presentasjon og dialog omkring innspillende fra studentprosjektene Cool planning og Kristiansand 

++ 

Involvering av svakere stemmer  

Kommunene har gode erfaringer fra tidligere med å bruke eksisterende arenaer for å nå innbyggere som 

en vanligvis ikke hører stemmene til. Det kan være frivillighetssentralene, kommunens biblioteker, mindre 

kulturhus og ulike organisasjoners møteplasser. I tillegg kan en gå i dialog med tillitspersoner som 

gjennomfører ulike tiltak i kommunene som for eksempel etablerte ordninger med bydelsverter, 

trygghetsvandringer, i forbindelse med forebyggende arbeid i regi av ulike frivillige organisasjoner, 

FN/Arkivet, Batteriet SøR/ bymisjonen og andre sammenslutninger som arbeider for inkludering og 

mangfold. 

Opplegg for involvering av barn og unge 

Det lages et eget opplegg for medvirkning av barn og unge. Det kommende ungdomsrådet vil være den 

formelle høringsinstansen og vil inviteres til å være sentrale i medvirkningen og valg av 

medvirkningsmetoder. 

I lokalsamfunnene inviteres elevrådene til å delta enten på egne arrangementer eller at de inviteres 

spesielt inn til de tiltakene som er for alle. Ungdomsklubber kan få en rolle for å få en bredere 

representasjon.  

Tema for innovasjonscamper på ungdomsskoler til høsten er «slik vil vi unge ha det». I samarbeid med 

nytt kommunalområde for oppvekst og læring og Ungt Entreprenørskap 2 vil det bli lagd problemstillinger 

på dette temaet. Årets tema er «bærekraft og sosialt entreprenørskap». 

Temaer i ny samfunnsdel er også tenkt som tema for oppgaveskriving i skolene for noen trinn høsten 

2019. Omfang, tema og fagområde avklares med nytt kommunalområde for oppvekst og læring. For de de 

minste elevene kan elevrådene være aktuelle.  

Dagens Kristiansand testet en app i sitt medvirkningsarbeid ved siste revisjon. Det er aktuelt å ta den i 

bruk igjen. Den hadde god funksjon i møte med studenter og unge innbyggere. Facebook-siden «Min 

                                                             
2 ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og 

unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv 
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stemme ut» i dagens Kristiansand kan også aktiviseres for å nå unge innvandrerstemmer. Kommunen har 

også samarbeidet med elevgruppe fra de videregående skolene med å utvikle en applikasjon for ungdom 

13-20 år i Kristiansand   som lanseres ved skolestart august 2019.  Her samles det som skjer i 

bydelene og i sentrum fra kommunale, frivillige og private i en og samme plattform. Det ligger muligheter 

i å teste ut denne når det gjelder kommunens planarbeid for å nå denne målgruppen.  

 

 
Bilde 1 Innovasjonscamp på Oddemarka skole, 19. januar 2017. Foto: Ragna Marie Henden 

 

Fase 3 – høringsfase – høring av planen – synspunkter på forslag til plan 

Det skal gis god informasjon om planens innhold til innbyggerne på digitale plattformer og åpne møter 

flere steder i den nye kommunen. Møtene aktiviseres og annonseres i forkant gjennom at personer som 

har vært med og gitt innspill blir bedt om å kommentere hvordan dette er ivaretatt. Ulike digitale 

plattformer og metoder tas i bruk.   

Det kan arrangeres høringsmøter på utvalgte tema der relevante aktører og fagmiljø inviteres til å 

presentere sine innspill, til debatt og synspunkter på utkastet. 

Fase 4 – tilbakemelding til de som har deltatt 

Erfaring viser at kommunene er for dårlig til å gi deltakere tilbakemelding på hvordan innspillene er tatt 

imot. Dette gis som en kombinasjon av skriftlige tilbakemelding, rapporter eller å samle flere til et eget 

oppfølgingsmøte eller publisere dette på kommunens nettside.   
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7 Framdrift  

7.1 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi 
 

2019 

30. april   Planprogram behandles av Fellesnemnda 

Mai – juni 2019  Melding om oppstart av planarbeid og offentlig høring av 

planprogrammet 

24. september    Fellesnemnda fastsetter planprogrammet 

9. oktober  Konstituering av nytt bystyre, hovedutvalg og andre folkevalgte organ   

Juni – desember 2019  Informasjon, medvirkningsprosesser og dialog 

2020 

Februar/mars  Utkast til planforslag foreligger og behandles første gang av nytt 

formannskap 

Mars/april    Offentlig ettersyn av planforslaget 

Mai/juni    Vedtak av planen i Bystyret  

 

7.2 Oppfølging 
 

Juni 2020   Prinsippsak om konsekvenser av ny arealstrategi fremmes i bystyret 

August 2020 Offentlig høring av planprogram for kommuneplanens arealdel (KPA) –

oppfølging av vedtatt samfunnsdel med arealstrategi 

Des 2020 Handlings- og økonomiplanen for 2021-2024 har innarbeidet føringer fra 

ny samfunnsdel    


