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8. PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM 2016 – 2019
Plan- og utredningsprogrammet er en mer detaljert oppfølging av Kommunal planstrategi for
Kristiansand vedtatt av Bystyret 24.10.2013. Oppgavene er vist tematisk for hver sektor.
Vedtatt planstrategi innebærer at kommuneplanen ikke skal revideres i inneværende
kommunestyreperiode og at helse- og livskvalitet, skoleutvikling og byutvikling og fremtidige
transportløsninger prioriteres som de viktigste programområdene for planer og utredningsoppgaver i
perioden 2013 - 2016. Kommunal planstrategi rulleres av nytt bystyre i 2016.

Navn på plan / utredning

OPPVEKSTSEKTOREN
Styringsdokumenter:
Barnehagebehovsplan

Kommentarer

Planlagt år for:
Oppstart = o
Vedtak = v
16 17 18 19

Ansvarlig

Rullering som del
av HP

v

v

v

v

Oppvekstdirektør

v

v

v

v

Oppvekstdirektør

x

x

Temaplaner og utredninger:
Kvalitetsmelding for barnehage, skole og Rullering
barn- og familietjenester
Tjenesteutvikling:
Inkluderende læringsmiljø og tidlig
Forskningsbasert
innsats i barnehage og skole (v 2013)
læringsmiljøutvikling med LPmodellen som
hovedverktøy
Skolestruktur Midtre Vågsbygd og
Vurdere mulighet
Slettheiaområdet
for å nedlegge
skoler
Organisasjonsutvikling:
Statlige barnevernoppgaver
Dersom søknad
innvilges
HELSE- OG SOSIALSEKTOREN
Styringsdokumenter:
Boligsosial handlingsplan
samordnet med
boligsosialt
utviklingsprogram,
tverrsektorielt
Omsorgsplan
Omsorgsplanen
utgår 2015
Plan for tjenester til mennesker med
funksjonsnedsettelser
Strategisk kompetanseplan
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
Plan for psykisk helsearbeid
Strategisk utviklingsområder:
Boligsosialt utviklingsprogram
Planlegging og etablering av 40 nye
omsorgsboliger tilrettelagt for demente
Planlegging av nytt sykehjem

Oppvekstdirektør

v

Oppvekstdirektør

v

o

Oppvekstdirektør

v

Service og
forvaltning

v

HS-direktør

v

Oppfølging

v

Helsefremmingog innovasjon
Oppfølging
Oppfølging

rullering
rullering

v
v

Samarbeid med
Husbanken
Ferdigstilles 2018

v
v

v

v

Ferdigstilles 2021

v

v

v
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Service og
forvaltning
Omsorgssentre
v

Omsorgssentre

Navn på plan / utredning

Kommentarer

Utvikling av lokalmedisinske tjenester og Sees sammen
utredning av «Helsehus»
med utviklingsbehov legevakt og
akuttmedisinske
tjenester
Etablering av midlertidig nasjonalt
Oppdrag fra
responssenter for digitale
Helsedirektoratet
trygghetsalarmer
KULTURSEKTOREN
Kommunedelplaner:
Planprogram for kommunedelplan idrett
og friluftsliv
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv
Temaplaner- og utredninger:
Behovsvurdering Kultursenter øst
Kulturarbeid i lokalområdene
TEKNISK SEKTOR
Styringsdokumenter:
Kommunal planstrategi for perioden
2016-20 vil prioritere utredningsbehov
for neste 4-årsperiode og eventuell
påfølgende revisjon av kommuneplanen

Overordnet beredskapsplan
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Planlagt år for:
Oppstart = o
Vedtak = v
16 17 18 19
o

Revideres hvert
fjerde år

Boligbyggeprogrammet, rullering
Regionale styringsdokumenter, planer og utredninger:
Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Samarbeid i
knutepunkt
Sørlandet
Revisjon av klimaplan for knutepunkt
Samarbeid i
Sørlandet
Knutepunkt
Sørlandet
Kommunedelplaner:
Kvadraturen og Vestre Havn del 2
Rullering av kulturminnevernplanen
Kommunedelplan for Kongsgård-Vige
Områdereguleringsplaner:
Områderegulering Eg, sikring av areal til Forventer vedtak i
fremtidig sykehusutvidelse
årsskiftet 2015/
2016
Sørlandsparken – revisjon av enkelte
Forventer vedtak i
bestemmelser i eksisterende planer i
årsskiftet 2015/
Sørlandsparken
2016
Områderegulering Lund Torv –
Oppstart 2015
sentrumsutvikling/ kollektivknutepunkt
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Helsefremming
og innovasjon/
be-handling og
rehabilitering

v
o

v
o

I forkant av
kommunal
planstrategi

HS-direktør/
behandling og
rehabilitering

v

o

Behov for revisjon
av KP ev å avklare
om samfunnsdel
og arealdel skal
utarbeides samlet
eller separat
Rulleres årlig

v

Idrettsetaten
v

Idrettsetaten

Fritidsetaten øst
Fritidsetaten vest

v

v

v

By- og samfunn

v

v

v

v

v

Ansvarlig

Teknisk direktør
Teknisk direktør

v

v

v

v

Teknisk direktør
By- og samfunn

v

By- og samfunn

v
v
v

By- og samfunn
By- og samfunn
By- og samfunn

v

Plan-, bygg- og
oppmålingsetaten
Plan-, bygg- og
oppmålingsetaten
Plan-, bygg- og
oppmålingsetaten

v

v

Navn på plan / utredning

Kommentarer

Planlagt år for:
Oppstart = o
Vedtak = v
16 17 18 19

Områderegulering Grim Torv – sentrums Oppstart 2015
utvikling
Offentlige detaljreguleringsplaner:
Reg. plan turløype rundt Sukkevann
Kroodden, detaljplan delfelt B1
Lauvåsen oppvekstsenter
Lindebø-Skålevik, felt B
Hellemyr, felt E
Torkelsmyra skole-utvidelse
Ravneheia
Roligheden
Areal til off. formål, omregulering på
Fortløpende
bakgrunn av behov i boligsosial
handlingsplan
Setesdalsveien 16-20
Ny planbehandling
Jegersberg
Torridal skole avd. Mosby
Suldalsveien 16
Broveien-Auglandsveien g/s-vei
Slettheiveien g/s-vei KartheiaGislemyrvn.
G/s-vei og deponi Jærnesheia-Justvik
skole
Moneheia fortau
Temaplaner og utredninger:
Plan for opprusting av gategrunn, parker
og byrom i Kvadraturen og randsonen
Strategi for midlertidige byrom

o
o

v

Plan-, bygg- og
oppmålingsetaten

v
v

Parkvesenet
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom

o
v
v
v
v
v

Ansvarlig

v
v

v

v

v

v

Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Ingeniørvesenet
Ingeniørvesenet

v

Ingeniørvesenet

v

Ingeniørvesenet

v
o

v
v
v

Plan-, bygg og
oppmåling
By- og samfunn
og Plan-, byggog oppmåling
Parkvesenet,
ingeniørvesenet
og by- og
samfunn

o

Implementering av EUs
Vanndirektiv, oppfølging av
”vannforskriften”. Regional plan for
miljømål for Topdalselva, Otra og
Byfjorden
Implementering av EUs
Vanndirektiv, oppfølging av
”vannforskriften”. Regionalt
tiltaksprogram for vannforvaltning i
vannregion Agder 2016 – 2021
Strategiplan for LED-belysning og
energistyring av veilys
Handlingsplan Universitetsbymeldingen
revisjon

Ansvar: VestAgder
Fylkeskommune

v

Ansvar: VestAgder
Fylkeskommune

x

Parkvesenet,
ingeniørvesenet
og by- og
samfunn

v

Ingeniørvesenet

Revisjon av internasjonal melding og
strategi

Etter vedtak av
strategisk
næringsplan
Samarbeid med
HS-sektoren

o

By- og samfunn
Behovet
vurderes i ny
planstrategi
By- og samfunn

Oppfølging SSHF 2030
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x

x

x

x

By- og samfunn

Navn på plan / utredning

Kommentarer

Fremtidig kommunereform

I samarbeid med
Knutepunkt
Sørlandet

x

Kriminalitetsforebyggende plan

I samarbeid med
politiet

v

By- og samfunn

Evaluering 2015

v

By- og samfunn

Bjørndalen valgtkommunes rolle er
tilrettelegger og
bidrar i
forskningsarbeidet
Evalueres og ev
videreføres i 2016

v

Prosjekter:
Prosjekt Framtidens byer, sluttrapport
Visjon for videre byutvikling
Framtidens bydel

Byliv i Kvadraturen – oppfølgings- og
koordineringsprosjekt
Organisasjonsutvikling:
Geodataplan

Ferdigstilles høst
2015 – vedtas og
evalueres vår 2016

Boligbyggeprogrammet, rullering
Endring av kommuneplanens
parkeringsbestemmelser
Regionale styringsdokumenter, planer og utredninger:
Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen Samarbeid i
knutepunkt
Sørlandet
Revisjon av klimaplan for knutepunkt
Samarbeid i
Sørlandet
Knutepunkt
Sørlandet
Kommunedelplaner:
Hamrevann
Kvadraturen og Vestre Havn del 2
Rullering av kulturminnevernplanen
Kommunedelplan for Kongsgård-Vige
Områdereguleringsplaner:
Områderegulering Eg, sikring av areal til Forventer vedtak i
fremtidig sykehusutvidelse
årsskiftet 2015/
2016
Sørlandsparken – revisjon av enkelte
Forventer vedtak i
bestemmelser i eksisterende planer i
årsskiftet 2015/
Sørlandsparken
2016
Områderegulering Lund Torv –
Oppstart 2015
sentrumsutvikling/ kollektivknutepunkt
Områderegulering Grim Torv – sentrums Oppstart 2015
utvikling
Offentlige detaljreguleringsplaner:
Reg. plan turløype rundt Sukkevann
Kroodden, detaljplan delfelt B1
Lauvåsen oppvekstsenter
Lindebø-Skålevik, felt B
Hellemyr, felt E
Torkelsmyra skole-utvidelse
Ravneheia
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Planlagt år for:
Oppstart = o
Vedtak = v
16 17 18 19
x

Ansvarlig

By- og samfunn

v

By- og samfunn

x

By- og samfunn

v

Plan-, bygg- og
oppmåling

v
v

v

v

v

v

Teknisk direktør
By- og samfunn

By- og samfunn

v

By- og samfunn

v
v
v
v

By- og samfunn
By- og samfunn
By- og samfunn
By- og samfunn

v

Plan-, bygg- og
oppmåling

v

Plan-, bygg- og
oppmåling

v

Plan-, bygg- og
oppmåling
Plan-, bygg- og
oppmåling

v

o
v

v
o
v
v

v
v

Parkvesenet
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom

Navn på plan / utredning

Kommentarer

Roligheden
Areal til off. formål, omregulering på
Fortløpende
bakgrunn av behov i boligsosial
handlingsplan
Setesdalsveien 16-20
Ny planbehandling
Jegersberg
Torridal skole avd. Mosby
Suldalsveien 16
Broveien-Auglandsveien g/s-vei
Slettheiveien g/s-vei KartheiaGislemyrvn.
G/s-vei og deponi Jærnesheia-Justvik
skole
Moneheia fortau
Temaplaner og utredninger:
Plan for opprusting av gategrunn, parker
og byrom i Kvadraturen og randsonen
Strategi for midlertidige byrom
Implementering av EUs
Vanndirektiv, oppfølging av
”vannforskriften”. Plan for miljømål for
Topdalselva, Otra og Byfjorden
Strategiplan for LED-belysning og
energistyring av veilys
Optimalisering av offentlig infrastruktur i
byggeområder – konsekvenser og
alternative grep for bomiljøet
Handlingsplan Universitetsbymeldingen
revisjon
Revisjon av internasjonal melding og
strategi
Oppfølging SSHF 2030
Fremtidig kommunereform

Prosjekter:
Prosjekt Framtidens byer, sluttrapport
Visjon for videre byutvikling
Perspektivanalyse krim 2025
Framtidens bydel - Bjørndalen

Byliv i Kvadraturen – oppfølgings- og
koordineringsprosjekt
Organisasjonsutvikling:
Geodataplan

Ansvar: VestAgder
Fylkeskommune

Planlagt år for:
Oppstart = o
Vedtak = v
16 17 18 19
v

v
v

v

v

v

Ansvarlig

Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom

v

Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Kr.sand Eiendom
Ingeniørvesenet
Ingeniørvesenet

v

Ingeniørvesenet

v

Ingeniørvesenet

v

Plan-, bygg og
oppmåling
By- og
samfunn/PBO
Parkvesenet,
ingeniørvesenet
og by- og
samfunn
Ingeniørvesenet

v
o

v
v
v

v
Også del av
Hamrevannplanen

By- og samfunn

By- og samfunn
Etter vedtak av
strategisk
næringsplan
Samarbeid med
HS-sektoren
I samarbeid med
Knutepunkt
Sørlandet

v

By- og samfunn

x

x

x

x

x

x

By- og samfunn
By- og samfunn

Evaluering 2015

By- og samfunn

Analyse og
orienteringssak
kommunes rolle er
tilrettelegger og
bidrar i
forskningsarbeidet
Evalueres og ev
videreføres i 2016

By- og samfunn

Ferdigstilles høst
2015 – vedtas og
evalueres vår 2016
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v

v

By- og samfunn

v

By- og samfunn

v

Plan-, bygg- og
oppmåling

Navn på plan / utredning

ØKONOMISEKTOREN
Temaplaner og utredninger:
Revisjon av eierskapsmeldingen
ORGANISASJONSSEKTOREN
Temaplaner og utredninger:
Ansettelsesreglementet med veiledning
Gjennomgang og revisjon av
Personalhåndbok og HMS-håndbok
Revisjon av retningslinjer for fullført
saksbehandling
Veiledning til stillingsbank og
omfordelingsråd
Tjenesteutvikling:
Digitaliseringsprogrammet
Organisasjonsutvikling:
Evaluering av organisasjonsmodell for
Servicetorvet

Kommentarer

Planlagt år for:
Oppstart = o
Vedtak = v
16 17 18 19

Ansvarlig

o

v
o

Evaluering av
delegasjon for
Teknisk sektor inn
i Servicetorvet

Organisasjonsgjennomgang i
Personalenheten med bakgrunn i
gevinstrealisering.

234

v

Personal
Personal

v

Personal

v

Personal

o

KR-IKT

v

Servicetorvet

v

Personal

