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Rådmannens forslag til vedtak:  
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Kvinesdal 2040 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1, 
11-12 og 11-13. 
 
 
 
Behandling i Formannskapet - 27.11.2019  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 
 
Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Kvinesdal 2040 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1, 
11-12 og 11-13. 
 
 
 
 
    
Problemstillinga i få ord:   
I Kommunal planstrategi 2019-2023 (ikke vedtatt) er det lagt til grunn at 
kommuneplanens samfunnsdel skal være gjenstand for rullering i valgperioden.  Som 
del av varsling av oppstart av planarbeidet skal det utarbeides planprogram. Forslag 
til planprogram fremlegges nå til politisk behandling. 
 
Saksopplysninger:    
 
Bakgrunn 
I Kommunal planstrategi 2019-2023 (ikke vedtatt) er det lagt til grunn at 
kommuneplanens samfunnsdel skal være gjenstand for rullering i valgperioden. 
Behovet for rullering av kommuneplanens samfunnsdel må sees i sammenheng med 
det utfordringsbildet kommunen står ovenfor i dag.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel  
Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument. Planen tar stilling til 
langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og 
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kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal danne grunnlaget for alt annet 
planarbeid i kommunen.   
 
Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 22. september 2010 for perioden 2010-2022.  
 
Planprogram  
Etter pbl § 4-1 skal det utarbeides planprogram for utarbeidelse av kommuneplanens 
samfunnsdel.  Planprogrammet legger rammene for hovedinnsatsen ved rullering av 
samfunnsdelen, og hvordan arbeidet skal gjennomføres og organiseres.  
 
Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
samtidig med varsel om planoppstart. Planprogrammet fastsettes av kommunestyret, 
jf. Delegeringsreglement for Kvinesdal kommune av 14.02.18, punkt 2.4.  
 
Utfordrings- og mulighetsbilde for Kvinesdal  
Utfordringsbildet fra Kommunal planstrategi 2019-2023 (ikke vedtatt) er lagt til grunn 
for å beskrive kommunens utfordrings- og mulighetsbilde, dvs. inntatt som kapittel 3.0 
i planprogrammet. Kommunens utfordringsbilde har ledet frem til tema og de 
prioriterte innsatsområdene som det anbefales at det videre planarbeidet bygges opp 
rundt. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 4.0 i planprogrammet.  
 
Fokus i planarbeidet  
Utgangspunktet for rullering av kommuneplanens samfunnsdel er at det skal utformes 
en plan for utvikling av Kvinesdalsamfunnet og kommuneorganisasjonen mot 2040. 
Det innebærer at det vil være nødvendig å utforme ny visjon og nye mål og strategier.  
 
Ved utforming av ny samfunnsdel legges det i planprogrammet til grunn at 
kommuneplanens samfunnsdel skal basere seg på FNs bærekraftsmål.  I 
planprogrammets kapittel 4.1 er det pekt på at det forutsetter at det i planarbeidet 
arbeides med de tre bærekraftselementene; sosial bærekraft – miljømessig bærekraft 
– økonomisk bærekraft. 
 
For å sikre at de overordnede målene for samfunnsutviklingen blir styrende for den 
langsiktige retningen på kommunens areal- og ressursforvaltning, er det lagt til grunn 
at det i planarbeidet skal utarbeides en overordnet arealstrategi.  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap skal gis tydelig forankring i samfunnsdelen ved at 
det utarbeides overordnede mål og strategier.  
 
Med utgangspunkt i utfordrings- og mulighetsbilde for Kvinesdal er det i 
planprogrammet pekt ut fire prioriterte innsatsområder i planarbeidet: 
 

 Gode oppvekst- og levekår 
 Forsterke Kvinesdal attraktivitet og tiltrekningskraft 
 Grønn kommune: Å møte klima- og miljøutfordringer med bærekraftige 

løsninger 
 Kvinesdal kommune: En innovativ og handlekraftig organisasjon    

 
Disse er nærmere beskrevet i kapittel 4.4 i planprogrammet. 
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Medvirkning i planprosessen 
Opplegget for medvirkning er nærmere beskrevet i kapittel 5.0 i planprogrammet. 
Muligheten for medvirkning i planarbeidet vil skje gjennom tre hovedfaser: 
 

 Planprogramfasen 
 Planfasen 
 Høringsfasen 

 
Type og grad av medvirkning vil variere fra hvilken hovedfase planarbeidet befinner 
seg i. Den mer målrettede medvirkningen vil finne sted i planfasen.  
 
Generelt har det vist seg utfordrende å skape engasjement for medvirkning på 
kommuneplannivå på grunn av planens bredde og strategiske form. Erfaringsmessig 
er engasjementet størst jo mer konkret en sak er. Medvirkning tidlig i planarbeidet er 
derfor krevende. Samtidig er muligheten for reell innflytelse størst i begynnelsen av 
planprosessen og avtar sterkt utover i prosessen.  
 
I planarbeidet legges det opp til fortløpende orienteringer og medvirkningsopplegg til 
politikere, innbyggere og til andre utvalgte grupper. Bruk av digitale/sosiale medier 
skal være et verktøy gjennom hele  planprosessen. 
 
Organisering av planarbeidet  
I planprogrammet er det foreslått at planarbeidet gis følgende organisering: 
 
Oppdragsgiver Kommunestyret 
Politisk 
styringsgruppe  

Kvinesdal formannskap 

Administrativ 
styringsgruppe  

Rådmann Jens Arild Johannesen 
Kommunalsjef Tor Arne Eiken 
Enhetsleder Chris Michelsen 
Kommuneplanlegger Nina Nissestad 

Prosjektledelse Kommunalsjef sektor samfunnsutvikling Tor Arne Eiken  
Prosjektkoordinator Kommuneplanlegger Nina Nissestad 
Administrativ 
faggrupper 

Personalressurser fra kommunens sektorer/enheter 

Referansepersoner/ 
grupper 

Rådmannens ledergruppe  
Eksterne enkeltpersoner og grupper  

 
I praksis vil det være nedsatte arbeidsgrupper hvor alle relevante tjenesteområder i 
kommunen er representer, jf. tema og innsatsområder. Som ledd i arbeidet legges det 
opp til politiske arbeidsmøter for drøftinger og avklaringer.  Orientering til andre 
politiske utvalg og råd gjennomføres ved forespørsel til prosjektkoordinator.  
 
Når det gjelder utforming av visjon for Kvinesdal mot 2040 er det naturlig at det 
politiske nivået inntar en aktiv rolle.  
 
Fremdrift  
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Det er utarbeidet fremdriftsplan for hovedaktivitetene i planprosessen. Det tas sikte på 
sluttbehandling av samfunnsdelen i løpet av 1. kvartal 2021. Fremdriftsplanen 
forutsetter at planprosessen går uten nevneverdige problemer. Fremdriftsplanen er 
beskrevet i kapittel 5.1 i planprogrammet.   
 
Rådmannens vurdering:   
I forhold til medvirkning er det pekt på det har vist seg utfordrende og skape 
engasjement rundt kommuneplanarbeidet. Rådmannen ser det derfor som viktig at 
politikere og ansatte/administrasjonen blir ambassadører for planarbeidet, dvs. at 
planens betydning og viktighet løftes frem og at man aktivt oppfordrer innbyggeren til 
å engasjere seg.  
 
Fremdriften i planarbeidet forutsetter at arbeidet gis prioritet både av politikerne og av 
administrasjonen.  I det ligger at det må avsettes tid til arbeids- og 
medvirkningsmøter.   
 
Rådmannen anbefaler at forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl §§ 4-1, 11-12 og 
11-13. 
 
 
 
 
 
6722: Vurdert i saksframstillingen: Ikke relevant:  
Økonomi  x 
Levekår og likestilling  x 
Klima/miljø  x 
Barn og unges oppvekstvilkår  x 
Trafikksikkerhet  x 

 
 
 
Vedlegg 
1 Planprogram: Kvinesdal 2040, kommuneplanens samfunnsdel, rådmannens 

forslag november 2019 


