
Vedlegg 4 

Sterkere sammen – Kristiansand mot 2030 

Fra FNs bærekraftsmål til lokale retningsmål og strategier  
FNs bærekraftsmål er rammen for den strategiske utviklingen av Kristiansand. Bærekraftsmålene har hatt oppmerksomhet både gjennom 

nattevandringen på Odderøya i oppstart av medvirkningsarbeidet, på ulike medvirkningsmøter og i spørsmålene i ulike dialogmøter. 

 

Bærekraftsmålene har vært filter for hvilke mål og strategier som er viktigst for Kristiansand, og hvor kommunen gjennom sin prioritering 
og utvikling kan bidra i det internasjonale samarbeidet om å nå målene. FNs 17 mål og 169 delmål er gjennomgått og vurdert opp mot 
kommunens muligheter og utfordringer. Disse er omformet til lokale mål og strategier som inngår i satsingsområdene og er videreført i 
overordnet arealstrategi. 

Vedlegget viser sammenhengen mellom kommuneplanens retningsmål med strategier og FNs bærekraftsmål. 

 

 
Illustrasjon av prosessen fra 
Globale mål til lokale mål og strategier 



  

STASINGSOMRÅDE: ATTRAKTIV OG MILJØVENNLIG 

 Retningsmål/slik vil vi ha det: Referanse til FNs 
bærekraftmål: 

1 Slik vil vi ha det: 
Kristiansand er et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn med 80 % lavere klimagassutslipp i 2030 
 
Slik gjør vi det: 
1. Omstille Kristiansand til et lavutslippssamfunn basert på lokale forhold. 
2. Involvere innbyggere, næringsliv og akademia i arbeidet med å utvikle et bærekraftig samfunn, 

med særlig vekt på fremtidens generasjoner. 
3. Gjennomføre klimatiltak med vekt på sosial rettferdighet. 

4. Utvikle Kristiansand til et samfunn basert på elektrifisering og fornybar energi.   
 

 
Mål 13 
 
 
13.2 
13.3, 8.4, 4.7 
 
11.2, 16.7, 16.b, Mål 10, 10.4 
7.1, 7.2 

2 Slik vil vi ha det: 
I Kristiansand oppnår kommunen og innbyggerne mer med mindre ressursbruk 
Slik gjør vi det: 
1. Gi innbyggere muligheter til å ta gode miljø- og klimavennlige valg. 
2. Tilrettelegge for sirkulære løsninger, ansvarlig forbruk og produksjon. 
3. Bruke kommunens innkjøpsrolle aktivt for å løse miljø- og klimautfordringer. 
4. Reduserer matsvinn og materialforbruk i kommunens egen virksomhet, prosjekter og drift. 
 

  
Mål 12 
(8.4 + 9.4, i noe grad) 

 
12.8, 13.3, 4.7,  

12.5  
12.7 
12.3 

3 
 

Slik vil vi ha det: 
Kristiansand tar vare på naturen og sikrer naturmangfoldet og kulturlandskapet 

Slik gjør vi det: 

1. Øke kunnskap om miljøtilstand, naturmangfoldet og naturressursene på land og i vann, og 

redusere miljøpåvirkning. 

2. Ta vare på dyrka og dyrkbar mark og sikre befolkningen god tilgang til lokal mat, uten 
utarming av naturressurser på land og i havet. 

 
Mål 14 og 15, 12.2 
 
 
15.1 + 15.2 (delmål knyttet til 
2020), 14.1, 14.2, 11.4 
2.1, 2.3, 2.4, 14.4 



3. Sikre og utvikle kulturlandskapet og grønnstrukturen fra kyst til hei, som ivaretar naturmiljø 
og kulturminneverdier. 

4. Sikre at innbyggerne har ren luft, rent vann og tilgang på områder med lite støy.  
 

11.7, Mål 3, 3.4,  
 
6, 6.3, 11.6, 3.9 

4 Slik vil vi ha det: 
Kristiansand er en kompakt by med gode kvaliteter i byrom og nærmiljø. 
 
Slik gjør vi det: 
1. Utvikle Kristiansand slik at innbyggerne kan dekke sitt daglige transportbehov uten bruk av 

privatbil.  
2. I samarbeid med byggebransjen, utvikle utbyggingsområder med lave klimagassutslipp, lavt 

energiforbruk og høy andel fornybar energi.  
3. Legge til rette for mangfoldige bomiljø og nye boformer som gir grunnlag for en variert 

befolkningssammensetning.  
4. Utvikle sentra og nærmiljø som attraktive steder med vekt på grønnstruktur, arkitektur, kulturell 

identitet og kulturarv.  
5. Utvikle Kvadraturen til et attraktivt sentrum for alle generasjoner  
6. Skape gode kulturarenaer og møteplasser sammen med byens kunst- og kulturinstitusjoner, 

profesjonelle kunstnere, kulturliv, kommunale tilbud og frivilligheten. 

 

Mål 11 
 
 

11.2,11a, 3.4,  
11.6, 12.1, 12.4, 12.5, 13.2,  
7.2, 13.3 
Mål 10, 11.3,  
 
11.1,11.3,  
 
11.4, 11.7, 11b 
 
11.7, 11.b 
 

 

5 
 
 

Slik vil vi ha det: 
Kristiansand er rustet til å møte konsekvensene av klimaendringer og andre uønskede hendelser 
 
Slik gjør vi det: 
1. Styrke kunnskap om klimaendringer og klimatilpasning og gjøre kunnskapen offentlig tilgjengelig.  

2. Tilpasse og sikre kommunen mot konsekvensene av klimaendringer, pandemier, terror andre 

uønskede hendelser i planlegging og forvaltning.  

3. Sikre bedre samhandling med eiere av kritisk infrastruktur og ha god beredskap for viktige 
samfunnsfunksjoner. 

4. Styrke innbyggernes egenberedskap. 

 
Mål 13 
13.1 
 
 
13.3, 1.5,  

 

 



SATSINGSOMRÅDE: INKLUDERENDE OG MANGFOLDIG 

 Retningsmål/slik vil vi ha det: 
 

Referanse til bærekraftmål: 

1  Slik vil vi ha det: 
I Kristiansand er alle innbyggere aktive samfunnsdeltakere og har tillit til hverandre 
 
Slik gjør vi det: 
1. Motivere til samfunnsengasjement og demokratisk deltakelse. 
2. Sikre likeverdige forhold for deltakelse i informasjonssamfunnet.  
3. Skape nye måter for dialog og samarbeid med innbyggerne.  
4. Legge til rette for at alle innbyggere kan delta aktivt i kunst-, kultur- og fritidslivet. 
5. Sikre aktiv og attraktiv samhandling med frivillig sektor.  
6. Være en foregangskommune på likestilling, inkludering og mangfold, og i kampen mot 

radikalisering.  
 

 
 
 
4.7, 5.2, 10.2,  
16.10,  
17 
1.b, 10.2,  
17, 17.17, 3, 3.4,  
 
5, 5.1, 1.b, 10.2, 16.a,  

2  Slik vil vi ha det: 
I Kristiansand opplever alle barn og unge trygghet, verdighet, tilhørighet, mestring og deltakelse i 
fellesskapet 
 
Slik gjør vi det: 
1. Bidra til at barn og unge utvikler ferdigheter i å mestre eget liv.   
2. Sikre trygge relasjoner mellom barn og overfor voksne.  
3. Sikre nulltoleranse mot mobbing.  
4. Identifisere og tidlig sette inn tiltak for de som står i fare for å falle utenfor. 
5. Sikre at alle barn og unge er inkludert og har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. 

 
5.2, 5.1, 16.1, 16.2,  
 
 
4.1, 4.7,  
3.4, 5.1, 5.2, 16.1,  
3.5,  
3, 4.1,  
3.5, 5.2,  
1.b, 5.1, 10.2, 10.4,  

3  Slik vil vi ha det: 
 I Kristiansand er alle inkludert i utdanningsløp og arbeidsliv   
 
Slik gjør vi det: 

1. Utvikle kvaliteten i barnehage og skole for livslang læring og mestring.  
2. Bidra til økt andel barn i barnehage, med særlig oppmerksomhet på utsatte barn. 
3. Sikre at alle får et sammenhengende læringsløp og aktivitet ut fra egne forutsetninger. 

 

 
 
 
4.1, 4,2,  
1.2, 1.b, 4.2,  

4.4, 10.1, 4.5,  
1.2, 1.b, 10.1, 4.4, 4,.5, 10.1,   



4. Målrettet arbeid for høyere deltakelse i utdanning og arbeidsliv.  
5. Samarbeide systematisk og koordinert med næringslivet og utdanningsinstitusjoner om 

kompetansebehov. 

4 Slik vil vi ha det: 
Kristiansand er et aldersvennlig samfunn  
 
Slik gjør vi det: 
1. Legge til rette for at innbyggere kan bo trygt i eget hjem så lenge som mulig.  
2. Legge til rette for trygge og inkluderende lokalmiljøer med funksjoner som dekker de daglige 

behov. 
3. Legge til rette for aktiv deltagelse, og ta i bruk eldre som en ressurs, i samfunnet 

 

 
 
 

 
3.8, 11.1,  
11.1, 11.2 

 5 Slik vil vi ha det: 
Kristiansand er en helsefremmende by 
 
Slik gjør vi det: 
1. Arbeide aktivt for å forbedre områder med store levekårsutfordringer.  
2. Bruke boligpolitikken til å utjevne geografiske levekårsforskjeller og utvikle et variert og rimelig 

boligtilbud i hele kommunen.  
3. Skape trygge og gode møteplasser mellom mennesker på tvers av ulikheter. 
4. Gi koordinerte tjenester av høy kvalitet som sikrer gode levekår for barnefamilier med særlige 

utfordringer. 
5. Motivere innbyggerne til sunt og aktivt hverdagsliv og stimulere til sunt kosthold i kommunens 

institusjoner. 

 
3 
3.5, 3.8,  
 
 
 
1,2. 10.4, 10.2,  
1.b, 11.1, 10.4,  
 
3.5,  
3.5, 3.8, 1.4,  
3.a, 3.6, 3.5, 4.7,  

 

 

 

 



SATSINGSOMRÅDE: SKAPENDE OG KOMPETENT 
  Retningsmål/slik vil vi ha det: 

 
Referanse til FNs 
bærekraftsmål 

1  Slik vil vi ha det: 
Kristiansand er en vekstkraftig, nasjonalt ledende og internasjonalt orientert regionhovedstad  
Slik gjør vi det: 
1. Fremme kommunens og regionens interesse nasjonalt og internasjonalt, i samarbeid med 

regionen, storbyene og internasjonale samarbeidspartnere.  
2. Påvirke statlige prioriteringer og styrke byen som regionalt transportknutepunkt med nødvendig 

infrastruktur for lavutslippssamfunnet. 
3. Være attraktiv vertskommune for bedrifter og institusjoner av internasjonal, nasjonal og 

regional betydning. 
4. Utvikle Kristiansand som regionalt tyngdepunkt innen næringsliv, handel, akademia og kulturliv. 
5. Samarbeide regionalt, nasjonalt og internasjonalt om målrettet levekårssatsing, 

energieffektivisering og miljøteknologi. 
 

 

8.1, 9.1 
 
 
 
 
9.1, 11 a, 13.2 
 
 
 
9.4, 17.17 

2 Slik vil vi ha det: 
Kristiansand har et variert og bærekraftig næringsliv  
 

Slik gjør vi det: 
1. Legge til rette for mer sirkulær- og delingsøkonomi.  
2. Være pådriver for et likestilt og inkluderende arbeidsliv.  
3. Samarbeide med sentrale aktører mot ulovlig og useriøs virksomhet og sikre anstendig 

arbeid for alle. 
4. Videreutvikle eksisterende næringsliv, etablerer- og innovasjonsmiljøer og entreprenørskap. 
5. Samarbeide med næringslivet og benytte regionens teknologikompetanse til å redusere 

miljøbelastning og gjennomføre det grønne skiftet. 

 
8.9, 9.2, 9.4 
 
 
12.1 
8.3, 8.5, 8.8,  
8.3, 8.5, 8.7, 8.8 
8.3,  
8.2, 9.4  
 

3 Slik vil vi ha det: 
Kristiansand er en ledende kompetanseby hvor innbyggere bruker og utvikler sin kompetanse 
 
Slik gjør vi det: 
1. Samarbeide med næringslivet om lokal arbeidsmarkedspolitikk og mobilisering til høyere 

yrkesdeltagelse.  

8.1, 8.6 
 
 
4.4,  
4.1, 4.7 
 



2. Sikre høy kvalitet i barnehage og skole og legge til rette for et mangfold av deltakelse og tilbud 
på fritidsarenaer.  

3. Legge til rette for livslang læring og mestring med høye forventinger til utvikling.  
4. Bidra til at flere fullfører videregående opplæring og høyere utdanning for å møte framtidens 

kompetansebehov. 
5. Videreutvikle Universitetsbyen Kristiansand i samskaping med universitetet, forskere, studenter 

og regionens aktører. 
 

4.7  
4.7, 8.6 
 
4.7 
 

4 Slik vil vi ha det: 
Kristiansand er attraktiv for arbeidstakere, arbeidsgivere og studenter 
 
Slik gjør vi det: 

1. Legge til rette for økt verdiskaping og høyere yrkesdeltagelse.  
2. Profesjonalisere vertskapsrollen overfor bedrifter, ettertraktet arbeidskraft og studenter.  
3. Synliggjøre byens økonomiske, kulturelle og naturgitte lokaliseringsfortrinn og kvaliteter  
4. Sikre god teknisk, sosial og digital infrastruktur.  
5. Styrke byens synlighet og posisjon som teknologi- og kompetanseregion.  

 

8.1, 8.3 
 
 
8.1, 8.3, 8.5, 8.6 
 
 
9.1 
9.4 

5 Slik vil vi ha det: 
Kristiansand er regional drivkraft og nasjonal pådriver for å anvende teknologi i utvikling av 
effektive og behovsdrevne tjenester  
 
Slik gjør vi det: 

1. Utvikle Kristiansand til en attraktiv og profesjonell partner for forskning og innovasjon. 
2. Være pådriver for behovsdreven forskning og utvikling av helsetjenesten, samt anvendelse av 

velferdsteknologi. 
3. Legge til rette for deling av data for å fremme åpen forskning og innovasjon. 
4. Ta i bruk nye digitale løsninger i tjenesteutviklingen.   
5. Skape arenaer der innbyggere, næringsliv, offentlige og frivillig sektor deltar i utviklingen.  

 
9.4 
 
 
 
9.5 
8.2, 9.5 
 
9.1, 9.5 
8.2 
16.7 
 
 

 


