
Planstrategi og planbehov – 
vedlegg til forslag til økonomiplan 
2022-2025



Navn på strategi , plan eller melding
Kommentar

SAMHANDLING OG INNOVASJON  2021 2022 2023-2025 Kommentar:

Digitaliseringsstrategi, inkludert Strategi for 

bredbåndsutbygging
o 2021 v 2022 Under utarbeidelse. Ferdigstilles 2021/2022.

Innovasjons- og forskningsstrategi v 2021 Ferdigstilt. Vedtatt vår 2021.

Handlingsplan for forskning, utdanning og 

innovasjon innen helse (ny i 2021)
v 2021 Ferdigstilt. Vedtatt vår 2021.

Internasjonal strategi v 2021 Ferdigstilt. Vedtatt vår 2021.

Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen 

(vedtatt 2014)

Handlingsplan for nye Kristiansand 

v 2021
Under utarbeidelse. 

Ferdigstilles 2021.

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

ØKONOMI 2021 2022 2023-2025 Kommentar:

Finansstrategi, evt. temaplan v 2023

Finansstrategien med reglementet ble vedtatt i 2019. Finansreglementet 

må revideres hver kommuneserieperiode og det planlegges gjennomført i 

2023. 

Eierskapsstrategi for nye Kristiansand – revisjon av 

Eierskapsmelding 2016, 
v 2021 Ble revidert 2021.

Anskaffelsesstrategi, evt. Temaplan v 2021 o 2022 Revideres.

OPPFØLGING PLANSTRATEGI - STATUS 2021 - PLANBEHOV 2022

Kommunal planstrategi for Kristiansand ble vedtatt av bystyret 27. november 2019.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt høsten 2020, mens kommuneplanens arealdel vedtas 2022.

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

Nedenfor er det vist en justert fremdrift/prioriterig av planoppgavene.

Det er ingen nye planer/strategier  for 2022 som ikke allerede inngår i planstrategien.

Proritering: 

Oppstart o / vedtak v



ORGANISASJON 2021 2022 2023-2025 Kommentar:

Arbeidsgiverpolitisk plattform Vedtatt 2020.

Seniorpolitikk v 2021
Fullført. Er etablert en midlertidig seniorpolitikk, som en oppfølging av 

arbeidsgiverstrategien. 

Strategisk kompetanseutvikling o 2021 v 2022

OPPVEKST 2021 2022 2023-2025 Kommentar:

Temaplan for helsestasjons- og skolehelsetjeneste 
Planen vedtatt i Gamle Kristiansand. Planen utgår - ikke vurdert som planbehov i 

ny kommune.

Plan for bruk av teknologi i Opplæringen) Har kommet en nasjonal plan som følges, ikke behov for lokal plan.

Plan for kvalitet og mestring i skole og barnehage
Denne planen er blitt til:

Plan for livsmestring og Strategi på oppvekst
Plan for livsmestring (ny 2021)

o 2021 v 2022
Iferd med å avsluttes høst 2021. 

Behandling/ vedtak innen 2022

Strategi på oppvekst (nytt navn i 2021)
v 2021

Ferdigstilt. Politisk vedtatt vår 2021.

Tidligere navn; Plan for kvalitet på oppvekstfeltet  (ny 2021)

Skolestrukturplaner (ny 2021): Fra planstrategi 2021.  Dette er utredninger.

·         Hånesområdet v 2022

·         Rosseland/Vollan skole Vurderes utgå.

·         Ungdomstrinnet Søgne Utredning i økonomiplanen 2022-2025

Kvalitetsmelding oppvekst x x x Årlig.

Kvalitetsmelding barnevernstjenesten x x x Årlig.

HELSE OG MESTRING 2021 2022 2023-2025 Kommentar:

Temaplan for helhetlig rusmiddelpolitikk 0 2021 v 2022

Den alkoholpolitiske delen av planen ble ferdigstilt før pandemien, øvrige deler av 

planen utsatt pga nedskalering i fbm beredskapssituasjonen/ pandemien. 

Må prioriteres for oppstart i høst, med vedtak i 2022. 

Temaplan for psykisk helsearbeid o 2021 v 2022
Påbegynt vinter 2020, men på vent i fbm nedskaleringen. 

Må prioriteres for oppstart i høst, med vedtak i 2022 



Handlingsplan på flyktning- og integreringsfeltet o 2021 v 2022
Oppstart utsatt grunnet nedskalering. 

Må prioriteres for oppstart i høst, med vedtak i 2022.

S

k

a

Det boligsosiale feltet: Temaplan o 2022 v 2023
Foreslår utarbeidelse og vedtak av prosjektforslag for planarbeidet innen 

utgangen av 2021. 

K

o

m

Utvikling av helse- og omsorgstjenester Temaplan o 2022 v 2023

De gamle kommunene har hatt planer. Behov for ny felles plan. Særlig viktig med 

tanke på strategi og tiltak som må håndtere den utfordrende 

demografiutviklingen fremover. Det vil være en fordel å se dette planarbeidet i 

sammenheng med plan for legetjenesten.

Utvikling av tjenester til personer med kognitiv 

funksjonsnedsettelse -temaplan

o 2022/

v 2022
Plan som omfatter habiliteringsfeltet, har ennå ikke noe offisielt navn.

Kompetanse- og rekrutteringsstrategi
Utsatt – delvis grunnet pandemi, men også i påvente av det overordnede arbeidet 

på dette området i kommunen.

Plan for legetjenesten (ny 2021) o 2022 v 2023
Foreslår oppstart av denne utsatt til 2022, slik at den kan utarbeides i 

sammenheng med ny plan for helse- og omsorgstjenester. 

K

r

s 

Handlingsplan med strategi for e-helse og 

velferdsteknologi (ny 2021)
v 2021

Satt på vent ifbm nedskaleringen. Har også sammenheng med overordnet strategi 

for digitalisering. 

Handlingsplanen det er snakk om her bør ferdigstilles i år. 

BY- OG STEDSUTVIKLING 2021 2022 2023-2025 Kommentar:

Kommuneplanens arealdel v 2022 Pågår. Ferdigstilles 2022.

Klima- og miljøstrategi v 2021 Strategien er under utarbeidelse.

Handlingsplan (klima/miljø) 

(ny 2021)
v 2022

Handlingsplan utarbeides og ferdigstilles umiddelbart etter ferdigstillelse av 

strategien.

GEOdatastrategi o 2021 v 2023

Utbyggingsprogram x x x
Årlig rullering av utbyggingsprogram med bolig og næringsdel. Næringsdel er nytt.  

(Tidligere navn: Boligprogram )

Hovedplaner for vann og avløp v 2022

Trafikksikkerhetsplan 2022-2026 v 2022



KULTUR OG INNBYGGERDIALOG 2021 2022 2023- Kommentar 2022

Kulturstrategi eller Kulturplan* v 2021 Ferdigstilles 2021.

Temaplan Frivillighet v 2021
Ferdigstilles 2021.

(Stod i 2019 oppført under navnet Frivillighetsstrategi/-plan) Melding 7.11.20 kulturutvalg. Oppstart i februar 21.

Plan for idrett og friluftsliv v 2022 Planarbeidet igangsatt august 2021. ok

Bibliotekplan v 2022 Noe forsinket. 

Strategi for utvikling av Kulturskolen v 2022 Under arbeid. Beregnes sluttført 2022. Eventuelt vedtak om revidert tidsplan i styringsgruppa for planarbeidet, bør samkjøres med omtalen i økonomiplanen/rullert planstrategi.

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

Temaplan fritidsklubber, fritidsgrupper og 

ferietilbud.
o 2021 v 2022

Påbegynt. Sluttføres 2022.

Stod i 2019 oppført som Plan for kultur- og fritidstilbudet til barn og unge i 

nærmiljøet. Byttet navn da prosjektdirekitv ble vedtatt i kulturutvalg 7.4.21.

Folkehelsestrategi v 2022 Noe utsatt pga nedskalering. 

Krimforebyggende plan for Kristiansand Småjustert 2021.

•         Nytt kapittel hatkiminalitet v 2021

•         Handlingsplan for vold i nære relasjoner v 2022
Skulle vært påbegynt, men er utsatt. Igangsettelse høst 2021. 

Vil inkludere Helse/mestring og Oppvekst.

Veteranplan o 2023 Lagt inn oppstart i 2023.









Eventuelt vedtak om revidert tidsplan i styringsgruppa for planarbeidet, bør samkjøres med omtalen i økonomiplanen/rullert planstrategi.
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