
Kristiansand mot 2030
Fra samfunnsdel til handlingsplan og økonomiplan og 
tilbake – lokaldemokratiets rolle
Lokaldemokratikonferansen 25.-26. september 2018, Trondheim

Grete Sjøholt,  planrådgiver By- og samfunn



kristiansand.kommune.no

Noen dilemmaer: Både rask revisjon og bred deltagelse
• Kommuneplanens rolle som strategisk og politisk 

styringsredskap   
• Handlingsdelen er et viktig strategisk verktøy for 

gjennomføring
• Koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og 

økonomiplan skal styrkes
• En medvirkning som skal bringe inn synspunkter og gi 

innflytelse til det nye samfunnet

Kommuneplanen 
- kommunens strategi for å møte fremtidens utfordringer
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Plan- og styringssystemet i kommunen
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Handlingsprogrammet (HP) =
• Kommuneplanens handlingsdel
• 4-årig økonomiplan
• Årsbudsjett
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Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) prosess:
• Rask revisjon av samfunnsdelen først – få tidlig vedtak for sittende bystyre 
• Fortløpende politisk forankring i prosessen – politisk styringsredskap
• Tidlig og invitert medvirkning – i høringsperioden er det meste lagt

Forholdet mellom KPS og handlingsprogram/økonomiplan/årsbudsjett (HP) 
• Samordning av prosess for KPS og HØB – medvirkning  i KPS er medvirkning i handlingsdelen
• God kobling mellom KPS og HØB dokumentene – politikken konkretiseres ulikt i begge dokument
• Riktig organisering – sentrale adm. personer for de to dokumentene deltar i begge prosesser – de 

som skal følge opp har «hørt og lært»

Hva vi har vektlagt i arbeidet 
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Okt. 2016 Nov.
Des. Jan.2017 Feb.

Mars
April mai

juni
juli

aug.
Sep.

Okt.
Nov. Des. 2017

Kommuneplan

Involvering 
Handlingsprogram12.10.16

Planprogra
m til off. ett.

23.11.16
General-debatt 
bystyret 2.2.17

Planprogram
vedtatt 24.5.17

Off. ettersyn

20.9.17
Vedtak

31.3.17
Oppstart
Adm. Anbef. 25.10.17

Rådmannens
Innstilling 
bystyret

13.12.17
Vedtak HP

30.11.16 t.o.m. 17.3.17
Medvirkning i KPS

29.5.17 t.o.m. 7.8.17
Høring KPS

25.10.17 t.o.m. 1.12.17
Åpen info om HP

Samordning av  prosesser
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• Politisk ønske om å finne felles visjon                                       
og posisjoner for byen

• Sentrale aktører i byen får en sentral rolle i medvirkningen 
– både innledningsvis og ved flere milepæler

Samfunnsdelen som politisk styringsdokument for utvikling av byen – i felleskap med andre
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«I felleskap med andre» - innspillfasen
23.11.16 Generaldebatt i Bystyret
30.11 Workshop med de frivillige 
12.12 Møte med eldrerådet
11.01 Workshop om visjon og posisjon med sentrale partnere
19.01 Innovasjonscamp  8. og 9. trinn Oddemarka: Klimavennlig byutvikling
02.02.17 Planprogram vedtatt
15.02 Fremtidsbilder Kristiansand 2041 – åpent debattmøte
15.02 Dialogmøte Forum for tro og livssyn
15.02 Ungdomsutvalget: Workshop – om framtidens Kristiansand
15.02 Innovasjonscamp med forskerlinja Vågsbygd videregående
17.02 Dialogmøte med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
28.02 Åpen kontordag – overordnet arealstrategi 
01.03 Workshop med studenter ved UiA: Kristiansand 2030 og Universitetsbyen
07.03 2041 i Fylkesutvalget VAF
10.03 Bynett Sør: Fremtidsbilder 2041
15.03 Sentrale aktører prioritering av posisjoner og visjon
17.03 Hva betyr det grønne skiftet for Kristiansand? – arbeidsmøte
29.05   Offentlig høring
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Innspill til Visjon og posisjoner
Den skapende byen

Kunnskapsbyen

Byen som
tar i bruk
ny teknologi

Den grønne byen
Allsidig
næringslivsby

Byen med best
livskvalitet

og oppvekstvilkår

Opplevelses-
og besøksbyen

Kulturbyen

En by med energi
Den skapende byen
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• Ungdomsrådet og innovasjonscamper 
• Studenter
• Frivillige og eldre
• Ledere for ulike tro og livssyn
• Næringsforeningen
• Åpne møter om fremtidig byutvikling- konsulentinnspill 
• Dialogmøter med de «grønne»

Vi åpner opp
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HVIS DU VAR ORDFØRER I KRISTIANSAND FOR EN DAG, HVA HADDE DU GJORT?
effektivisere byens 

infrastruktur og teknologi, 
gjort bussen billigere og bedre!! 

flere kulturelle innslag i skolen
Utvidet kollektivtilbud
stanse trafikken inn til byen mer 

– mer buss, sykkel, 
"gåing"

Bilfritt sentrum! - spesielt om det 
hadde vært på sommeren :)

Fjernet alle biler fra kvadraturen, 

og kun åpnet for 
busstransport, billigere 
busspriser, gjøre byen finere, 
mer fargerik

bedre skole for alle, Pusse opp 
skoler , Pusse opp Samsen

Billigere busstilbud (for unge), 
hjelpe folk, klimatiltak, flere 
kulturtilbud

Spandert is på alle i Markens
Gjort sånn at jeg var ordfører 

resten av livet
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Sentrale aktører møtes igjen
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Visjon, posisjoner og satsingsområder
Kristiansand
– en skapende by med ambisjoner!
• Attraktiv opplevelsesby
• Inkluderende storby
• Grønn innovasjonsby

Forutsetning: 
Samhandling er nøkkelen til god 
byutvikling
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• Bilde inn her

Sentrale deltakere sier hvordan de mener at innspill har blitt tatt inn høringsmøtet
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Hovedgrepoppsummert
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Medvirkning i handlingsprogrammet – forholdet mellom kommuneplanen og handlingsdelen
KS Storbyforskning; 
Storbyenes 
Samfunnsplanlegging, 
Asplan Viak, sept 2018 

Storbyenes samfunnsplan-
legging - sammenheng mellom d 
økonomiplanen KS Storbyforskning
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• Kommuneplanen er overordnet og gir retning om:
- tverrsektorielle satsingsområder
- tverrsektorielle retningsmål – slik vil vi ha det med tilhørende strategier på slik gjør 

vi det
- retningsmålene har egne strategier knyttet opp som «bestillinger» til arealdelen

• Kommuneplanens handlingsdel er mer konkret gjennom sektorprogrammer 
med:

- 4-årige periodemål koblet opp mot satsingsområdene
- 4-årig planprogram som følger opp planstrategi
- 4-årig økonomiplan og årsbudsjett 

Kommuneplanens samfunnsdel som styringsdokument
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Begreper og sammenhenger i styringsdokumentene
Visjon og posisjon

Satsingsområder

Retningsmål

Periodemål med indikatorer

Driftsmål

Kommuneplanens 
samfunnsdel

Handlingsprogram

Virksomhetsplan

Strategier

Tiltak
Corporater styringssystem

Politisk vedtak
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Kommuneplanens satsingsområder:Deltakelse og tilhørighet
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Retningsmål Strategier
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Retningsmål: Kristiansand er en ledende kompetanseby hvor innbyggerne utvikler og anvender 
sin kompetanse

Retningsmål: Innbyggerne har mulighet til å ivareta egen helse, trivsel og livskvalitet

På sektornivå: Oppvekstsektoren
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Handlingsprogrammet 2018-2021
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• God og tidlig informasjon
• Lang politisk HP-prosess –

mulighet til å kontakte 
politikere og skape 
engasjement for saker

Hvordan kan innbyggerne delta eller påvirke resultatet?
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• Tidlig medvirkning virker 
• Organisering og grundig arbeidsopplegg i 

forkant er lurt
• Ulike metoder for ulike grupper
• Medvirkning med samme deltakere i flere faser 

fungere 
• KPS og HP er en helhet 

Vår erfaring
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• Mer aktiv bruk av iKRS-appen?
• Borgerpanel fra de som medvirket i 

kommuneplanens samfunnsdel, om HP-
dokumentet ivaretar viktige innspill?

• Bruk av åpne data?

Finnes det en annen vei?
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Vårt lille forsøk kan videreutvikles..
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Muligheter i ny kommuneNy felles planstrategi ferdig februar 2019
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Takk for oppmerksomheten!
I dag såg eg

I dag såg eg tvo månar,
ein ny
og ein gamal.
Eg har stor tro på nymånen.
Men det er vel den gamle.

www.kristiansand.kommune.no Olav Hauge


