
Program for oppfølging av planstrategi for 

Kristiansand 2021-2024  
Kommunal planstrategi for Kristiansand ble vedtatt av bystyret 27.november 2019. Vedtaket 

innebærer at kommuneplanen for Kristiansand skulle utarbeides i to faser: 

• Samfunnsdelen med overodnet arealstrategi i 2020 

• Deretter arealdelen  i tråd med føringer i samfunnsdelen 

Samfunnsdelen ble vedtatt i bystyret 23.09.2020 arbeidet med ny arealdel starter høsten 2020. 

Nedenfor er det vist en justert fremdrift/ priroitering av planoppgavene. Nye oppgaver som ikke 

ligger i vedtatt planstrategi er vist med *. 

 
 

Navn på strategi , plan eller melding Prioritering:  
Oppstart: o Vedtak:v 

 

2020 2021-2024 
 

 SAMFUNN OG INNOVASJON   2020 2021-2024 Kommentar: 
 Digitaliseringsstrategi, inkludert Strategi for 

bredbåndsutbygging 
v 2020    

 Innovasjonsstrategi inkludert  
Forskningsstrategi  

v 2020  
 

 *Handlingsplan for forskning, utdanning og 
innovasjon innen helse 

o 2020 v 2021 Ny i forhold til vedtatt 
planstrategi 

 Internasjonal strategi o 2020 v 2021 
 

 Strategisk næringsplan for 
Kristiansandsregionen 2014 - Handlingsplan 
for nye Kristiansand  

 
o 2020 

 

v 2021 

Inkludert reiseliv 

 Smart by-strategi 
  

  x Planbehov vurderes i 
sammenheng med 
bærekraftsarbeidet. 

 VIRKSOMHETSSTYRING, ØKONOMI OG 
EIERSKAP 

2020 2021-2024 Kommentar: 

 Eierskapsstrategi for nye Kristiansand – 
revisjon av Eierskapsmelding 2016,  

o 2020 v 2021  

 Anskaffelsesstrategi, evt. Temaplan  o 2020 v 2021  
 ORGANISASJON, PERSONAL OG STAB 2020 2021-2024 Kommentar 

 Arbeidsgiverpolitisk plattform o/v 2020  
 

 Seniorpolitikk  x Planbehov skal vurderes   
 OPPVEKST  2020 2021-2024 Kommentar 

 Temaplan for helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste  

 
x Årlig rullering 

 Plan for bruk av teknologi i Opplæringen) 
 

x Årlig rullering 
 *Plan for livsmestring  v 2021 Ny i forhold til vedtatt 

planstrategi 
 *Plan for kvalitet på oppvekstfeltet  v 2021 Ny i forhold til vedtatt 

planstrategi 
 *Skolestrukturplaner:  

• Hånesområdet 

• Rosseland/Vollan skole 

• Ungdomstrinnet Søgne 

    2021 Ny i forhold til vedtatt 
planstrategi 



 HELSE OG MESTRING 2020 2021-2024 Kommentar  
Temaplan for helhetlig rusmiddelpolitikk o 2020 V 2021  

 Temaplan for psykisk helsearbeid 
 

o 2021/  
v 2021 

 

 Handlingsplan på flyktning- og 
integreringsfeltet 

 
o 2021/ 
v 2022 

 

 Det boligsosiale feltet: Temaplan  
 

 o 2021/ 
v 2022 

 

 Utvikling av helse- og omsorgstjenester-
temaplan 

 x  

 Utvikling av tjenester til personer med 
kognitiv funksjonsnedsettelse -temaplan 

 x  

 Kompetanse og rekruttering-strategi  o 2021/ 
v 2022 / 

 

 *Plan for legetjenesten  o 2021/ 
v 2022 

Ny i forhold til vedtatt 
planstrategi 

 *Handlingsplan med strategi for e-helse og 
velferdsteknologi 

 o2021 
v 2021 

Ny i forhold til vedtatt 
planstrategi 

 BY- OG STEDSUTVIKLING 2020 2021-2024 Kommentar 
 Kommuneplanens arealdel o 2020   v 2022  

 Klima- og miljøstrategi for nye Kristiansand 
*Handlingsplan 

o 2020 v 2021 
o 2021 

Handlingsplan utarbeides 
etter vedtatt strategi 

 GEOdatastrategi o 2020 v 2022 
 

 Boligprogram nye Kristiansand 

• Felles politikk 2020 

 
v 2020 

 
x 

Årlig rullering av 
utbyggingsprogrammet   

 Hovedplaner for vann og avløp   o 2021/ 
v 2022 

 

 Trafikksikkerhetsplan 2022-2026  o 2021/ 
v 2022 

 

 *Grønnstrukturplan Kvadraturen 
 

o 2020 v 2021 Ny i forhold til vedtatt 
planstrategi 

 KULTUR OG INNBYGGERDIALOG 2019-2020 2021-2024 Kommentar 

 Kulturstrategi eller Kulturplan o 2020 v 2021 
 

 Temaplan Frivillighet o 2020 v 2021 
 

 Plan for idrett og friluftsliv  o 2021 
 

 Bibliotekplan o 2020 v 2021 
 

 Strategi for utvikling av Kulturskolen o 2020 v 2021  

 Strategi for toppidrett  o 2021  

 Plan for kultur- og fritidstilbudet til barn og 
unge i nærmiljøet 

 o 2021 
 

 Folkehelsestrategi o 2020 v 2021 
 

 Krimforebyggende plan for Kristiansand- 
revisjon:  

• nytt kapittel hatkiminalitet 

• Handlingsplan for vold i nære relasjoner 

 
 
o 2020 
 

 
 
v 2021 
o 2021 

Handlingsplan for vold i nære 
relasjoner med utgangspunkt 
i foreliggende planer 

 Temaplan for reiseliv o 2020  Utgår. Vil inngå som tema i 
handlingsplan for næring  

Veteranplan  o 2023 Revisjon/ videreføring av 
gamle Kristiansand for ny 
kommune 

 


