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1.0 Innledning 

Kommunal planstrategi er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere 

planoppgaver på overordnet nivå i kommunestyreperioden, jf. plan- og bygningsloven (pbl)  

§ 10-1.  

 

Gjennom planstrategien skal kommunestyret prioritere planoppgavene de fire neste årene. 

Planstrategien er ikke en plan, men et overordnet dokument som sammenstiller kommunes 

utfordringsbilde og oppsummere planbehov for å møte utfordringene. Planstrategien kan 

kalles «en plan for planleggingen». 

 

Planstrategien har ingen rettsvirkning og er ikke formelt bindende for kommunen. Den kan 
revideres etter behov innenfor valgperioden. Ved behandlingen av planstrategien skal 
kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres. 
Kommunen skal ta hensyn til nasjonale og regionale føringer i arbeidet og innhente 
synspunkter fra nabokommuner og statlige og regionale organer. Planstrategien skal vedtas 
av kommunestyret senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert.  
 

2.0 Kommunens plansystem 
Kommunens plansystem består av en overordnet kommuneplan bestående av en 
samfunnsdel og en arealdel samt en handlingsdel (budsjett og økonomiplan).  
 
I tillegg til den overordnede kommuneplanen har Kvinesdal kommune en planportefølje av 
kommunedelplaner (tematiske og arealmessige) som behandles etter plan- og 
bygningsloven og tema-/fagplaner innenfor en rekke områder, både lovpålagte og ikke 
lovpålagte.  
 

Kvinesdal kommunes plansystem kan sies å være preget av et heller stort antall 

kommunedelplaner (tematiske og arealmessige) samt et stor antall tema- og fagplaner. Det 

er viktig å se disse som en del av det strategiske grunnlaget som danner utgangspunkt for 

handling og gjennomføring gjennom økonomiplan og årsbudsjett.  

 
Hovedelementene i kommunens plansystem er illustrert i figur 1 på neste side.    
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Figur 1: Det kommunale plansystemet (Kilde: Asplan Viak, 2015). 

 
 

3.0 Overordnede føringer 
Kommunal planlegging skal etter pbl § 3-1 fremme helhetlige løsninger i samfunnet og påse 
at oppgaver og interesser sees i sammenheng. For at det skal være mulig må kommunal 
planlegging ta hensyn til og ivareta nasjonale og regionale føringer.   
 

3.1 Nasjonale forventninger til kommunal planlegging  
I henhold til pbl § 6-1 skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging. De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og 
interesser som regjeringen forventer at kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i 
årene som kommer (kommunestyreperioden).  
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I de nasjonale forventningene for 2019-2023 legger 
regjeringen stor vekt på at vi som samfunn står ovenfor 
fire store utfordringer: 
 

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn 
gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 
en forsvarlig ressursforvaltning 

 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

 Å skape et trygt samfunn for alle  
 
Regjeringen er opptatt av at utfordringer og muligheter 
varierer fra sted til sted. Regjeringen legger derfor stor 
vekt på lokaldemokratiet i plan- og byggesaker, samtidig 
som nasjonale hensyn skal ivaretas. Nasjonale 
forventninger må derfor forstås i den lokale sammenhengen  
når planer utarbeides og gjennomføres.  
  
Andre viktige føringer er bl.a.: 
 

 Meld. St. 18 (2016-2017): Bærekraftige byar og sterke distrikt  

 Meld. St. 41 (2016-2017): Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i EU-samarbeid 

 Meld. St. 21 (2011-2012): Norsk klimapolitikk, og Klimaforliket 2012  

 Meld. St. 33 (2016-2017): Nasjonal transportplan 2018-2029 

 Meld. St. 15 (2017-2018): «Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre»  

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)  

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i 
kommunene (2018)  

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
(2011)  

 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995) 

 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994) 

 Nasjonal jordvernstrategi, vedtatt av Stortinget 08.12.15 

 Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) 

 Meld. St. 19 (2018-2019): Folkehelsemeldinga, «Gode liv i eit trygt samfunn» 
 
Internasjonale føringer som FNs bærekraftsmål og Parisavtalen er viktige for planlegging på 
statlig, regionalt og lokalt nivå.  
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3.2  Regional føringer  
Regionplan Agder 2030 er Agder-regionens viktigste overordnede 
dokument for regional utvikling. Hovedmålet er «å utvikle Agder til 
en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et 
attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår».  
 
Regionplanen har fem hovedsatsingsområder:  
 

 Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter  

 Verdiskaping og bærekraft  

 Utdanning og kompetanse  

 Transport og kommunikasjon  

 Kultur  
 
De gjennomgående perspektivene er:  
 

 Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser  

 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold  

 Klima og miljø  
 

Andre viktige regionale føringer er bl.a.: 

 

 Klimaveikart Agder  

 Veikart for bedre levekår  

 Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-
planen)  

 Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN 
Agder)  

 Regional transportplan Agder 2015-2027  

 Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heieplanen)  

 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021  

 Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025  

 Regional plan for senterstruktur for Vest-Agder («Kjøpesenterplanen») 

 Internasjonal strategi for Agder (2012)  

 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030  

 Kompetansestrategi Agder 2030  

 Landbruksstrategi for Agder - verdiskaping gjennom jordbruk, skogbruk og 
bygdenæringer  

 Listerplanen 2006* 

 

*Regionplan Lister 2030 er under utarbeidelse og vil erstatte Listerplanen fra 2006. Ny plan 

forventes vedtatt november/desember 2020.  

 

3.3 Interkommunalt samarbeid 
Kvinesdal kommune deltar i Lister interkommunale politiske råd (Listerrådet) med 

kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Lyngdal og Sirdal. I regi av Listerrådet er 

det utarbeidet interkommunale planer innenfor ulike temaer. Det vil tilligge Listerrådet selv å 

vurdere de interkommunale planene. Det anbefales at eventuell rullering eller utarbeidelse av 

nye interkommunale planer sees i sammenheng med rullering av Regionplan Lister 2030. 
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3.4 Interkommunale selskaper  

Kvinesdal kommune er deleier i en rekke interkommunale selskap. De interkommunale 

selskapene har utviklet strategier og planer som er vedtatt i kommunestyret i den enkelte 

eierkommune. Disse planer og strategier omtales ikke i planstrategien.  

 

4.0 Utviklingstrekk og utfordringer  
Utfordringsbildet til Kvinesdal vil i tillegg til å følge nasjonale og regionale føringer følge 

globale trender. Over hele verden ser vi utfordringer knyttet til klimaendringer, demografiske 

endringer, økende globalisering og digital transformasjon.  

 

Kunnskapsgrunnlaget i kapittelet baserer seg på lokal kunnskap, Folkehelseoversikt 2019 for 

Kvinesdal kommune, data fra offentlige registre, Folkehelseprofil 2019 fra 

Folkehelseinstituttet m.m. 

 

4.1  Befolkning, levekår og folkehelse 

Den demografiske utviklingen gir føringer for dimensjonering av boligareal, kommunal 

tjenesteproduksjon og teknisk infrastruktur m.m. I tillegg til kunnskap om hvem som bor i 

kommunen i dag, er utvikling i folketall og befolkningssammensetning viktig for å forstå 

helseutfordringene.  

 
Befolkningsutvikling 

Kvinesdal kommune har stort sett hatt en positiv befolkningsvekst de siste 10 årene. Ved 

inngangen til 2019 hadde Kvinesdal 6048 innbyggere. Av dette utgjorde innvandrere 10,19 % 

av befolkningen (SSB). I tidsrommet fra 2010 til 2019 har innbyggertallet økt med om lag 4,7 

%, se figur 2 som viser utviklingen i absolutte tall.  

 

 

Figur 2: Utvikling i folketallet i Kvinesdal 2010-2019 (Kilde: SSB). 
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Andelen barn (0-17 år) i Kvinesdal er på samme nivå som for fylket som helhet, 23 %, men 

høyer enn landsgjennomsnittet, 21 % (Folkehelseprofiler 2019). Andel 80 år og eldre er 

høyere i Kvinesdal enn både fylkes- og landsgjennomsnittet; 4,9 % mot hhv. 4,1 og 4,2 % 

(SSB).  

 

Basert på SSBs hovedalternativ for vekst vil Kvinesdal kommune i 2030 ha 6453 innbyggere 

og 6832 innbyggere i 2040. Dette utgjøre en økning i antall innbyggere på henholdsvis 405 

og 784 personer sammenlignet med innbyggertallet per 1. januar 2019. I prosent tilsvarer 

dette en økning på om lag 6,7 og 12,9 %.  

 

 

Figur 3: Fremskrevet folkemengde per 1. januar 2020-2040 Kvinesdal, hovedalternativet for vekst 

(Kilde: SSB).  

 

Figur 4 viser forventet antall 80 år og eldre basert på SSBs hovedalternativ for vekst.  
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Figur 4: Fremskrevet antall 80 år og over per 1. januar 2020-2040 Kvinesdal, hovedalternativet for 

vekst (Kilde: SSB).  

 

Befolkningsframskrivingen viser at andelen over 80 år får en sterkere vekst fra 2021 frem til 

2031 med en økning på ca. 45,8 %. Fra 2020 til 2040 viser framskrivningen at andelen over 

80 år vokser med i underkant av 84 %.  

 

Kvinesdal kommune vil ha en høyere andel over 80 år enn hva som er tilfellet for landet som 

helhet og på fylkesnivå; 5,8 % mot henholdsvis 4,9 og 4,8 % (kilde Folkehelseprofil 2019).  

 

SSB har beregnet eldreomsorgsbyrden i 2040. Eldreomsorgsbyrden er kalkulert som antallet 

som er 70 år og eldre relativt til antallet i alderen 20-69 år. Det vil si personer som ikke lenger 

er del av arbeidsstyrken relativt til de som anses å være i arbeidsfør alder. Et lavt tall angir få 

eldre relativt til arbeidsføre. For Kvinesdal kommune er eldreomsorgen i 2040 anslått til 0,31, 

mot 0,28 på landsbasis.  

 

Andelen personer under 20 år i Kvinesdal kommune, dvs. personer som ikke er en del av 

arbeidsstyrken, vil i 2040 være 24,8 % (1694 personer) basert på SSB hovedalternativet for 

vekst. SSB har beregnet omsorgsbyrden for unge i 2040. Omsorgsbyrden er kalkulert som 

antallet som er under 20 år relativt til antallet i alderen 20-69 år. Et lavt tall angir få barn og 

unge relativt til arbeidsføre. For Kvinesdal kommune er omsorgsbyrden for unge i 2040 

anslått til 0,49, mot 0,39 på landsbasis.  

 
Det som er sikkert med befolkningsutviklingen er at det blir flere eldre; økt levealder og store 

årskull som nå blir eldre. Det må derfor påregnes større behov for differensierte boligtilbud, 

mer vekt på bomiljøer som kan frigjøre ressurser og aktivisere. Veksten i de eldre 

aldersgruppene vil føre til endring i aldersstrukturen og i sykdomsbildet. Samtidig er eldre en 

stor ressurs for samfunnet. Det må påregnes at det må jobbes annerledes for å involvere og 

utnytte disse menneskelige ressursene i større grad. Kvinesdal kommune har i «Helse og 

omsorg i Kvinesdal mot 2040» belyst problemstillingen og innført begrepet «kommune 3.0». 

Det signaliserer en ny rolle for kommunen der brukeren ikke er en kunde, men en innbygger 

som skal bidra til fellesskapet. I det ligger å utvikle helse- og omsorgstjenester som handler 

om å gi alle mulighet i hverdagen. Regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet», der målet 



9 
 

er at alle eldre skal mestre livet lengre og gi eldre en trygg og aktiv alderdom, harmonerer 

med kommunens satsing på «kommune 3.0».  

 

Endring i alderssammensetningen vil føre til tjeneste- og finansieringsutfordringer. Det blir 

derfor viktig å arbeide for å gjøre Kvinesdal til et mer attraktivt sted å leve for de unge 

voksne. Befolkningsutviklingen vil føre til et press på kommunens tjenestetilbud, samtidig 

som vi ser økende forventninger til innhold og kvalitet på kommunale tjenester fra 

befolkningen.  

 

Folkehelse og levekår 

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og fordeling av helse/uhelse. Den er avgjørende 

for et samfunns sosiale og økonomiske bærekraft. En rekke faktorer påvirker helsen direkte 

eller indirekte; blant annet oppvekstsvilkår, levekår og om man er i eller utenfor arbeidslivet. 

En av de største utfordringene er sosial ulikhet i helse, helsefaktorer og levekår, og at disse 

ulikhetene ser ut til å øke.  

 

Det er utarbeidet egen oversikt over folkehelsa i Kvinesdal kommune; Folkehelseoversikt 

2019 for Kvinesdal kommune. Denne viser at folkehelsa i kommunen på mange områder er 

sidestilt med resten av fylket og landet for øvrig. Ser vi nærmere på dataen fra 

Folkehelseprofil 2019 fra Folkehelseinstituttet er det noe tall som skiller seg ut, dvs. er 

signifikant dårligere enn landet som helhet:  

 

 Mestring lesing 5. klasse er lavere. 

 Andelen barn med enslige forsørgere er høyere. 

 Høyere forekomst av skader med sykehusbehandling, der menn er mest utsatt. 

 Andelen gravide som røyker er høyere.  

 Forventet levealder for menn er lavere. 

 Høyere forekomst av muskel- og skjelettlidelser. 

 Høyere forekomst av antibiotika bruk (resepter).  
 

Våren 2019 ble det gjennomført ungdataundersøkelse blant ungdomsskoleelever og elever 

på videregående i Kvinesdal kommune (bosatt i kommunen). Ungdata er et 

spørreskjemabasert verktøy som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de 

driver med i fritida. Resultatene sammenlignes med tidligere undersøkelser gjennomført i 

kommunen og med landsrepresentative tall for perioden 2016-2018. Flere av temaene i 

Ungdata 2019 omhandler helserelatert atferd, helsetilstand og levekår. Her ser vi at tall på 

enkelte områder skiller seg ut sammenlignet med fylket og landet: 

 

 Andelen elever på ungdomstrinnet og elever på videregående som oppgir å delta i 

organiserte fritidsaktiviteter er lavere enn landsgjennomsnittet. Tidstrenden for 

ungdomsskoleelevene i perioden 2014-2019 viser at andelen som har deltatt i 

organiserte fritidsaktivitet har vært synkende.   

 Andelen elever på ungdomstrinnet og elever på videregående som oppgir å trene minst 

1 gang i uka er lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Når det gjelder 

ungdomsskoleelevene ser vi en utvikling fra 2014-2019 der andelen som oppgir å trene 

i regi av idrettslag er synkende, mens andelen som trener på treningsstudio er økende.   

 Andelen elever på ungdomstrinnet og elever på videregående som oppgir å ha vært 

beruset på alkohol siste året er høyere enn fylkesgjennomsnittet. I forhold til 

ungdomsskoleelevene ser vi en utvikling der andelen som oppgir å ha vært synlig 

beruset siste året er økende (2014-2019).  
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 Andelen elever på ungdomstrinnet som oppgir at de røyker daglig er høyere enn 

landsgjennomsnittet. Undersøkelsen viser at blant ungdomsskoleelevene som jevnlig 

oppgir å bruke tobakk, ser man en klar økning i bruk av tobakk i forhold til snusing 

(2014-2019). 

 Andelen elever på videregående som oppgir at de bruker snus ukentlig eller oftere er 

høyere enn fylkesgjennomsnittet. 

 Andelen elever på ungdomstrinnet som oppgir å ha prøvd hasj eller marihuana siste år 

er 3 % mot 5 % i landet for øvrig. Tidstrenden på ungdomstrinnet viser likevel en 

økning i andelen som har brukt hasj eller marihuana siste år (2014-20219). Kun 6 % av 

elevene på videregående trinn hjemmehørende i Kvinesdal oppgir at de har brukt 

hasj/cannabis/marihuana det siste året mot 14 % i Vest-Agder.  

 Under halvparten av elvene på videregående oppgir at de spiser frokost daglig. 

 Majoriteten av elever på ungdomstrinnet og videregående oppgir at de er fornøyd med 

egen helse, mens andel som er litt eller svært misfornøyd med egen helse, både på 

ungdomstrinnet og på videregående, er høyere enn landsgjennomsnittet, og høyest 

blant elevene på videregående. 

 Andelen elever på ungdomstrinnet som oppgir at de er noe mer plaget av depressive 

symptomer er høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. For elever på videregående 

viser tallene det motsatte ved at andelen elever som oppgir at de er mindre plaget av 

depressive symptomer er mindre enn fylkes- og landsgjennomsnittet. 

 7 % av jentene på ungdomstrinnet oppgir å ha hatt daglig nakke- og skuldersmerter. 

 Andelen elever på ungdomstrinnet og elever på videregående som oppgir at de er litt 

misfornøyd eller svært misfornøyd med lokalmiljøet der de bor er høyere enn 

landsgjennomsnittet, der elvene på videregående er mer misfornøyd enn elevene på 

ungdomstrinnet. 

 Undersøkelsen inneholdt spørsmål til elevene på videregående om seksuell 

trakassering. Her opplyst 36 % av elevene hjemmehørende i Kvinesdal at de har vært 

utsatt for seksuell trakassering siste året, mot 32 % på fylkesnivå.  

Avgjørende for å bedre folkehelsa og levekår i Kvinesdal kommune er at kommunens innsats 

til enhver tid er basert på oppdatert kunnskap. Kommunen sitter på mye kunnskap som brukt 

riktig kan bidra til å styrke både folkehelsa og levekår i kommunen. I Folkehelseoversikt 2019 

for Kvinesdal kommune er det pekt på at det på en rekke områder er et 

forebyggingspotensiale knyttet til helserelatert atferd. 

 

Kommunen arbeider tverrsektorielt med mål om «folkehelse i alt vi gjør». Det betyr at 

målsettingen i tillegg til forankring i overordnede planer også må forankres i alle øvrige 

planer (virksomhetsplaner) og gjennomsyre sektorenes drift. På dette område har kommune 

klare forbedringspunkter.  

 

4.2  Kultur, fritid og nærmiljø 
I Regionplan Agder 2030 er det lagt til grunn at alle innbyggere i 2030 skal ha mulighet til å 

delta på fellesarenaer for kultur og idrett og for å utvikle egne kreative evner. Videre at alle 

innbyggere i 2030 også skal kunne oppleve å ha god tilgang til et bredt spekter av kultur- og 

idrettstilbud. I regionplanen er betydningen og viktigheten av kultur- og idrettsanlegg som 

utviklingskraft i samfunnet og som en faktor for å fremme livskvalitet, folkehelse, fellesskap 

og integrering fremhevet. Kvinesdal kommune har over mange år hatt som politikk å støtte 

bygging av private anlegg. Mangen av de private idrettsanlegg er lokalisert i nærheten av 

skolene i grendesentra og er derfor med å styrke opp om disse. Squash hallen på Feda er et 

eksempel på sistnevnte. Private anlegg som har mottatt støtte de senere år er Banken Arena 
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kunstgressbane (Kvinesdal stadion), RC-bane ved Kvinesdalhallen og skytterhus på 

Røyseland. I 2016 ble kommunens egen storsatsing Kvinabadet åpnet. 

 

Kvinesdal kommune har en sterk og levende kulturell og historisk identitet. Utfordringen 

ligger i stor grad på å bruke eksisterende utgangspunkt best mulig for å stimulere til kulturelt 

mangfold, turisme, identitetsbygging, arbeidsplasser, frivillig arbeid osv. Kommunen må 

arbeide mer med å identifiserer innsatsområder og konkretisere tiltak- og 

virkemiddelapparatet.  

 

Kvinesdal kommune er rik på historie langt tilbake i tid. Arbeidet med å utarbeide 
kommunens første kommunedelplan for kulturminner pågår. Planen vil bidra til å gi en 
oversikt over hva vi har og hva vi ønsker å ta vare på. Det vil være viktig for å sikre 
kommunens historiske identitet.  
 
Det finnes et variert fritidstilbud i kommunen, med idrettsanlegg, svømmehall, kulturskole og 
lag og organisasjoner som tilbyr både organisert og uorganiserte aktiviteter. Det er viktig å 
stimulere til bredde og mangfold i tilbudene.  
 
Viktige friluftsområder i kommunen må forvaltes slik at vi unngår nedbygging og 
fragmentering. I 2017 gjennomførte Kvinesdal kommune kartlegging og verdisetting av 
friluftsområder i kommunen i samarbeide med Vest-Agder fylkeskommune etter metodikk fra 
Miljødirektoratets veileder «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder». I kommunens 
planverk og forvaltning er det viktig å påse at resultatet av kartleggings- og 
verdisettingsarbeidet blir benyttet. Kvinesdal kommune har over år satset på tilrettelegging 
av turløyper i tilknytning til grendesentra (nærturløyper). Med unntak av Kvinlog er det 
etablert nærturløyper i alle bygdesentra.  
 
En utfordring kommunen i økende grad vil stå ovenfor er å sikre grunneieravtaler som åpner 
for etablering av nye turløyper på privat grunn. I tillegg ser vi også at vedlikehold av etablerte 
løyper på sikt vil kunne bli en utfordring. 
 
Gode nærmiljø, møteplasser og rekreasjonsområder i nærheten av der folk bor, er et 
vesentlig tiltak for å sikre god folkehelse. Kvinesdal kommune har som ledd i kommunens 
folkehelsearbeid etablert trivselssoner i grendesentra. Disse representerer en kobling av 
møteplasser og rekreasjonsområder. 
 
Utover kulturtilbud i kommunal regi, forutsetter en styrking og videreutvikling av kulturtilbudet 
i kommunen, fortsatt samarbeid og samspill med frivillig sektor. Kommunen bør stimulere til 
arrangementer som løfter frem lokale krefter og styrker fellesfølelse og identitet.  
 

4.3 Tettstedsutvikling Liknes   
Liknes er kommunens administrasjons- og handelssenter, og er også kommunens største 
tettsted. I 2018 var 42 % av innbyggerne i kommunen registrert bosatt her (SSB). I forhold til 
veksten i folketallet de senere år viser det seg at det har vær en sentralisering i form av vekst 
i Liknes, og nedgang i øvrige deler av kommune (Vista Analyse/SSB). 
 
I juni 2019 fastsatte kommunestyret rammene for det videre arbeidet med sentrumsutvikling 
og flomsikring av Liknes (K-sak 39/19). Forut for det har det over år vært arbeidet med 
sentrumsutvikling for å styrke sentrum som attraksjonskraft. I det kommende arbeidet vil det 
være utfordringer i å skape et attraktivt sentrum generelt, og attraktive møteplasser spesielt. 
En særlig utfordring ligger i føringen om at flomsikringen skal være en attraksjon i seg selv. 
Det vil være viktig at arbeidet med sentrumsutvikling og flomsikring forankres i kommunens 
planer og strategier.  
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4.4 Verdiskapning og kompetanse 
I NHOs kommune NM-2019, der kommunene rangeres etter attraktivitet og lokal vekstkraft 
basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal 
økonomi, rangeres Kvinesdal kommune som middels. I Agder er Kvinesdal kommune rangert 
som nr. 20 og på landsbasis som nr. 205.  
 
Figur 5 viser sysselsatte etter næring 15-74 år i Kvinesdal kommune. Det er klart flest 
sysselsatte innenfor helse- og sosialtjenester. Her er majoriteten av de sysselsatte kvinner; i 
2018 var 89,4 % kvinner mot 10,6 % menn. Bygge- og anleggsvirksomheten og industri er de 
to næringen som ellers er klart størst med henholdsvis 388 og 338 sysselsatte per 4. kvartal 
2018. Dette er næringer der majoriteten av ansatte er menn; i 2018 var andelen sysselsatte 
kvinner i bygge- og anleggsvirksomheten 6,3 % og andelen sysselsatte kvinner i industrien 
var 9,9 %. Det har vært en nedgang i antall sysselsatte innenfor industrien i perioden 2016 til 
2018. Eramet Norway Kvinesdal og Halvorsen offshore som de to største 
industriarbeidsplassene i kommunen, er begge virksomheter som påvirkes av endringer i 
verdensøkonomien. Sysselsettingen i Kvinesdal kommune er særlig sårbare for endringer i 
disse to bedriftene.  
 

 
 
Figur 5: Sysselsatte per 4. kvartal etter næring 15-74 år, Kvinesdal 2016-2018 (Kilde: SSB). 

 
To av tre sysselsatte i Kvinesdal har sitt arbeid innenfor kommunen, og det er omtrent 
dobbelt så mange som pendler til arbeidsplasser i andre kommuner som det er innpendlere 
fra andre kommuner (Vista Analyse). 
 
Utfordringene fremover blir å styrke grunnlaget for eksisterende virksomheter og samtidig 
legge til rette for nye typer virksomheter. Det må arbeides videre med mulighetene for 
bærekraftig verdiskapning ved bruk av kommunens naturressurser.  
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Andelen med universitet- og høgskoleutanning (kort og lang) i Kvinesdal er langt lavere enn i 
landet som helhet; 19,7 mot 34,1 % (SBB, 2018). Selv om utdanningsnivået i kommunen de 
senere årene har vært økende, er det likevel lavt sammenlignet med landet som helhet. 
Andelen med videregående skolenivå er høyere i Kvinesdal kommune enn på landsbasis; 
45,6 mot 37,2 % (SSB, 2018). 
 
Tilgang til kvalifisert arbeidskraft er sentralt for næringslivet, og ulike næringer etterspør ulik 
kompetanse. Samtidig gir et variert arbeidsmarked flere muligheter og er attraktivt for 
etablering og tilflytning. Når vi ser at næringslivsetableringen har en tendes til å etablere seg 
der kompetansen allerede finnes er kommunens utdanningsnivå en faktor som kan gjøre det 
mer utfordrende å tilrettelegge for høykompetansearbeidsplasser i kommunen.  
 
Kommuneplanens arealdel 2015-2027 inneholder i realiteten ingen nye næringsarealer. I 
kommundelplan for Øyesletta 2019-2031, vedtatt i september 2019, er det innarbeidet et 
næringsareal på ca. 31 dekar. Å legge til rette for riktig areal, til riktig bruk                                                   
og med tilknynting til ny  E39, vil være en utfordring som må finne sin løsning i kommende 
kommunestyreperiode og gis forankring i overodnede planer og strategier.  
 

4.5 Tjenester til innbyggerne 
Å gi innbyggerne gode tjenester er kommunens primæroppgave. Kommunens 
tjenesteproduksjon skal løses innenfor gjeldende lover, regler og krav til måloppnåelse.  
 
Kommunens økonomiske handlingsrom vil være bestemmende for nivået og omfanget på 
tjenesteproduksjonen. Endrede rammevilkår fra staten kan ha betydning for kommunens 
økonomiske handlingsrom og dermed tjenesteproduksjonen. I oktober 2019 fremla 
kraftskatteutvalget sin innstilling knyttet til skattlegging av vannkraft. Dersom utvalgets 
forslag til omfordeling av inntektene til staten blir en realitet, vil det for Kvinesdal kommunen 
kunne utgjøre et inntektsbortfall på 65 millioner kroner. 
 
Kommunens bosettingspolitikk, med bosetting fra Feda til Knaben, innebærer at kommunens 
tjenesteproduksjon er dyrere å drifte enn om bosettingspolitikken hadde en annen innretning. 
Kommunen vil ha utfordringer med å ta ut stordriftsfordeler og effektivisere om 
bosettingspolitikken fastholdes. Det faktum at kommunen vil få en sterk økning i andelen 
over 80 år i perioden fra 2021-2031, bør tilsi nytenkning i retning av etablering av bomiljøer 
som kan frigjøre ressurser og aktivisere eldre lengst mulig, jf. begrepet «kommune 3.0» og 
kvalitetsreformen «Leve hele livet» omtalt i kapittel 4.1. 
 
Budsjettprognosene for kommunen viser at utgiftene er større enn inntektene, noe som vil 
føre til «tapping» av oppsparte fond. Når kommunens økonomiske handlingsrom kan bli 
vesentlig redusert, tilsier det at dagens organiseringen av tjenesteproduksjonen må 
gjennomgås. 
 
Utfordringer knyttet til tjenesteproduksjonen i årene som kommer vil også naturlig henge 
sammen med utfordringene vi ser innenfor området befolkning, levekår og folkehelse, jf. 
kapittel 4.1.  
 
Kommunens evne til å levere gode tjenester forutsetter at kommunen har nødvendig 
kompetanse på alle nivå. Kvinesdal kommune har på flere områder utfordringer med å 
rekruttere personer med ønsket kompetanse. Det må derfor arbeides aktivt med å rekruttere 
og beholde arbeidstakere i kommune.  
 
Kommuneorganisasjonens evne til omstilling, innovasjon og effektivisering vil også være 
viktig for tjenesteproduksjonen i årene som kommer.  
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4.6  Langsiktig arealbruk  
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 legges det til 
grunn at hovedtyngden av handelsvirksomhet, boligbygging og arbeids- og besøksintensiv 
virksomheter lokaliseres innenfor tettsteder som defineres og avgrenses gjennom kommunal 
planlegging. Videre understrekes viktigheten av det i hvert tilfelle vurderes å legge til rette for 
fortetting og transformasjon før nye utbyggingsområder tas i bruk, slik at jordbruksareal og 
viktige natur- og friluftsområder ikke blir omdisponert når det finnes alternativer.  
 
Kommunens langsiktige arealbruk er fastsatt gjennom kommuneplanens arealdel 2015-2027 
samt de geografiske kommunedelplanene; Øyesletta, Liknes, Moi-Sandvaten, Fjotland, 
Kvinlog og Knaben. Den langsiktige arealbruken er forutsatt å være basert på mål og 
strategier nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel. Dette er bare delvis riktig da 
kommunedelplanene for Liknes, Moi-Sandvaten, Fjotland og Kvinlog alle er vedtatt før 
kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Ny E39 Lyngdal vest-Ålgård forventes å utvide bo- og arbeidsmarkedene i regionen og 
styrke konkurransekraften for næringslivet. Høsten 2019 er statlig kommunedelplan for E39 
Lyngdal vest-Ålgård lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 10.01.2020. For Kvinesdal 
kommune vil valg av trase for ny E39 være særlig viktig ved vurdering av areal til fremtidig 
bo- og næringsarealer. 
 
Ved fastsetting av langsiktig arealbruk gjennom overordnede planer vil det være viktig å se 
nærmere på:  
 

 Landbruksarealer 
o Basert på den nasjonale jordvernstrategien skal det utarbeides retningslinjer for 

jordvern som skal være styrende for kommunens plan- og byggesaksbehandling (i 
samfunnsdelen og arealdelen). 

o Å legge til rette for utbyggingsmønstre som ikke innebærer omdisponering av dyrka 
jord og dermed reduserer landbrukets næringsgrunnlag. 

 

 Næringsarealer 
o Å legge til rette for riktig areal til riktig bruk og tilknynting til ny E39. 
o Rammebetingelsene for utnyttelse av eksistrende næringsarealer; utfordring med 

lav arealutnyttelse. 
 

 Boligområder 
o Utbyggingsmønster; Kvinesdal kommune har i gjeldende kommuneplanen en 

bosettingspolitikk som åpner for bosetting fra Feda til Knaben. Boligpolitikken bryter 
med intensjonen i Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. I tillegg har bosettingspolitikken samfunnsøkonomiske 
kostnader. 

o Fortetting; Kravene til mer effektiv arealutnyttelse tilser at det bør jobbes med en 
overordnet fortettingspolitikk.  

o Boligsosiale forhold; Ved fortetting og etablering av nye boligområder må det 
vektlegges at det legges til rette for attraktive bomiljøer på tvers av generasjoner i 
form av nærhet til kollektivknutepunkt, offentlige og private tjenestetilbud, 
nærmiljøanlegg og nærturområder.  

 

 Arealer til offentlige formål (skole, barnehager, omsorgssenter m.m.) 
o Å sikre egnede arealer til offentlig formål for fremtidige behov. 

 

 Friluftsområder 
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o I 2017 gjennomført Kvinesdal kommune kartlegging og verdisetting av 

friluftsområder i kommunen. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel må de 

viktigste friluftsområdene sikres på egnet måte. 

 

4.7  Klima og miljø 
I følge «Klimaprofil Agder» (februar 2017, oppdatert juni 2017, Norsk Klimaservicesenter) vil 
vi på Agder oppleve et klima i endring gjennom hyppigere og kraftigere tilfeller av kraftig 
nedbør, flere og større regnflommer, økt fare for jord-, flom- og sørpeskred og økt 
stormflomnivå som følge av havnivåstigning. Dette kan føre til generelt økt flom- og skredfare 
og utfordringer med håndtering av overvann. Disse utfordringen vil stille krav til kommunens 
arealplanlegging og kommunens arbeid med samfunnssikkerhet. For å møte utfordringene 
må kommunen stille krav til klimatilpasning i alle arealplaner, herunder håndtering av 
overvann. I forhold til sistnevnte blir det viktigere å se på løsninger som åpning av bekker, 
mindre asfalt, flere grønne områder som drener vann, grønne tak og vegger.  
 
Klimaendringens virkninger på biologisk mangfold er en global utfordring med ulike lokale 
utslag. Globalt regnes 20-30 % av dyr og planter å være truet av utryddelse om 
temperaturen stiger med 1,5-2,5 grader celsius (Miljødirektoratet). For å motvirke 
klimaendringene må utslipp av klimagasser reduseres betraktelig. I en rapport fra FNs 
naturpanel (IPBES) fremlagt i mai 2019 fremgår det at det er endret bruk at arealer som 
påvirker naturen mest.  
 
Regjeringen har som mål å redusere ikke-kvotepliktige klimagassutslipp med minst 45 % 
innen 2030 sammenlignet med 2005-nivå, og at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 
2050. Regionplan Agder 2030 følger opp regjeringens målsetting om å redusere 
klimagassutslippene på Agder med minst 45 % innen 2030. For Kvinesdal kommune 
innebærer dette at kommunen må arbeide mer målbevisst mot å redusere utslipp av 
klimagasser, herunder utslipp fra transport, landbruket, arealbruksendringer, mer effektiv 
energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Tiltak fra Klimaveikart Agder bør iverksettes der 
det vurderes formålstjenlig.   
 

5.0  Vurdering og prioritering av planbehovet i perioden 
 

5.1 Forenkling og gjennomføring 
I ny kommunestyreperiode er det ønskelig å fokusere på forenkling og gjennomføring av 

eksisterende planer fremfor å utarbeide nye planer. Bakgrunnen for det er at kommunens 

planverk i dag er omfattende, jf. kapittel 2.0. En forenkling av planverket vil kunne bidra til at 

planene brukes mer aktivt i praksis og samtidig være ressursbesparende.  

 

5.2  Kriterier for prioritering av planoppgaver 
Til grunn for prioritering av planoppgavene i perioden er følgende kriterier lagt til grunn: 

a) Planen må være av strategisk viktig betydning for å nå overordnede mål i 

kommuneplanen. 

b) Planen skal vedtas av kommunestyret. 

c) Planen skal ha et stort omgang, dvs. at den er viktig for mange. 

d) Planen er tverrsektoriell. 

e) Planen er lovpålagt og/eller sterkt fremtredende i nasjonale forventninger.  

 

Ikke alle kriteriene må være oppfylt for alle planer, men kriterium a) er et minimum, dvs. 

planen må være av strategisk viktig betydning og kunne kobles til overordnede målsettinger.  
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Flere av planene er kommunedelplaner og vil følge pbl krav om medvirkning, planprogram og 

høring/offentlig ettersyn med mer. For planer som ikke omfattes av saksbehandlingsreglene i 

pbl, dvs. for tema- og fagplaner vil disse også ofte omfatte medvirkning for å sikre gode og 

forankrede planer.  

 

5.3 Kommuneplanen for Kvinesdal  
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 22. september 2010 for perioden  
2010-2022. Samfunnsdelen er kommunens overordnede styringsdokument. Planen tar 
stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og 
kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen danner grunnlaget for alt annet planarbeid i 
kommunen.  
 
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 9. september 2015 for perioden 2015-2027. 
Arealdelen er et virkemiddel for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og tar 
utgangspunkt i og støtter opp om visjon, mål og strategier nedfelt i samfunnsdelen.  

 

Kvinesdalsamfunnet vil stå ovenfor endringer som følge av ny korridor for E39; endringer i 

næringslivet, arbeidsmarked, innpendling og arealbruksendringer. Utover endringer som vil 

kunne kobles til ny E39 vil det måtte påregnes endringer i næringslivet, endringer i demografi 

og klimaendringer. Gjeldende samfunnsdel, som ble vedtatt i 2010, tar ikke opp i seg disse 

endringene vi når ser konturene av. Koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og 

arealdel bør også gjøres langt mer tydeligere ved at det inntas en arealstrategi i 

samfunnsdelen. Behovet for rullering av kommuneplanens samfunnsdel er klart til stede. I 

Kommunal planstrategi 2016-2019 ble det lagt til grunn at samfunnsdel skulle rulleres i neste 

kommunestyreperiode.  

 

Når kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres, er det naturlig at kommuneplanens arealdel 

også blir gjenstand for rullering. Her vurderes det at det ikke er behov for en full rullering. 

Ved rullering av arealdelen blir det viktig at nye samfunnsdel svares ut og at 

problemstillingene trukket frem i kapittel 4.6 følges opp. Bestemmelsene til arealdelen må 

revideres for å sikre klimatilpasning og at de er i samsvar med plan- og bygningsloven krav.  

 

Kommuneplanens arealdel består i dag i realiteten av 7 deler: 

 

 Kommuneplanens arealdel 2015-2027, vedtatt 09.09.15 

 Kommunedelplan for Øyesletta 2019-2031, vedtatt 25.09.19 

 Kommunedelplan for Liknes, vedtatt 13.12.06 

 Kommunedelplan for Moi-Sandvaten, vedtatt 13.12.06 

 Kommunedelplan for Fjotland, vedtatt 13.12.06 

 Kommunedelplan for Kvinlog, vedtatt 13.12.06 

 Kommunedelplan for Knaben, vedtatt 23.02.11 

 

Som ledd i forenkling av kommunens plansystem anbefales det at ved rullering av 

kommuneplanens arealdel blir kommunedelplanene for Moi-Sandvaten, Fjotland og Kvinlog 

innarbeidet i arealdelen. Det betyr at områdene som inngår i disse planen vil bli fastsatt etter 

pbl2008 og at de får nye planbestemmelser. Sistnevnte er særlig viktig i forhold til 

klimatilpasning.  

 

Når det gjelder kommunedelplan for Liknes og Knaben vurderes det ikke at det er behov for 

rullering av disse i valgperioden. Kommunens innsats knyttet til planarbeid i disse områdene 
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er bedre rettet mot nødvendige endringer av områderegulering for Liknes (flomsikring og 

sentrumsutvikling) og oppfølging av områderegulering for Knaben.   

 

5.4 Kommunedelplaner temaer 
Kvinesdal kommune har som følge av utformingen av kommuneplanens samfunnsdel en del 

kommunedelplaner for temaer som det vil være mer hensiktsmessig å innarbeid på egnet 

måte i ny samfunnsdel. Dette gjelder: 

 

 Kommunedelplan for kultur og frivillig arbeid, vedtatt 20.03.13 

 Kommunedelplan for omdømme og synlighet, vedtatt 12.09.12 

 

Endringen vil også innebære en forenkling av kommunens planverk. Ved vedtakelse av ny 

samfunnsdel vil planene utgå. 

 

Kvinesdal kommune har for sin virksomhet satt mål om «folkehelse i alt vi gjør». Kommunens 

folkehelsearbeid har frem til nå være nedfelt i en egen kommunedelplan for folkehelse. Det 

vurderes at et bedre grep for å realisere målet vil være å løfte folkehelse inn som tema i 

samfunnsdelen og der alle sektorer i sine virksomhetsplaner skal bidra til å nå kommunens 

folkehelsemålsettinger. Det innebærer at når ny samfunnsdel vedtas vil planen utgå. 

 

Andre kommunedelplaner for temaer: 

 

 Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2031, vedtatt 10.04.19 

o Planen var gjenstand for rullering i 2019 og ny rullering ble fastsatt til 2023.  

o Ved neste rullering endrer plantypen fra kommunedelplan til temaplan da denne 

plantypen vurderes bedre egnet i forhold til kommunens arbeid med trafikksikkerhet. I 

det ligger at planen ut fra sitt innhold bør rulleres i hver valgperiode og at tidspunkt for 

rullering bør vurderes på nytt innenfor valgperioden dersom utviklingen i 

ulykkessituasjonen i Kvinesdal endrer seg vesentlig i negativ retning. Endring av 

plantype vil i tillegg forenkle planprosessen og planarbeidet uten at det har betydning 

for innholdet. Ny plantittel: Trafikksikkerhetsplan for Kvinesdal kommune.  

 

 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt 17.12.03  

o I hht Kulturdepartementets «Bestemmelser for fastsetting av tilskudd til anlegg for 

idrett og fysisk aktivitet» er det et vilkår at anlegg skal være en del av en vedtatt 

kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Det er nå ikke lengre krav om 

en bestemt plantype. Av denne grunn endres plantypen fra kommunedelplan til 

temaplan. Dette bidrar til å forenkle prosessen knyttet til planarbeidet og 

representerer samtidig en forenkling av kommunens plansystem.  

 

 Kommunedelplaner for kulturminner, ny 

o Kvinesdal kommune har mottatt tilskudd fra Riksantikvaren for å utarbeide  

 kommunedelplan for kulturminner. 

o Planen er under arbeid og forventes vedtatt i 2020. 

 

5.5 Områdereguleringer og detaljreguleringer 
Ved utgangen av sist kommunestyreperiode ble arbeidet med områderegulering for Feda og 

Knaben avsluttet. Begge planene ble påbegynt i 2011 og har trukket ut i tid av ulike årsaker. 

Begge planarbeidene innehar læringspunkter i forhold til gjennomføring av lignende 

planprosesser i fremtiden.  
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På fagområdet plan har kommunen utfordringer med høy turnover og rekruttering av 

kvalifisert personell. Det gjør kommunen særlig sårbar på gjennomføring. Evnen til å 

prioritere og omprioritere blir derfor viktig i forhold til den kapasiteten kommunen til enhver tid 

har til rådighet. 

 

Arbeid med områdeplaner i kommunestyreperioden bør begrenses til: 

 

 Områderegulering for Liknes, endring 

o Nye vurderinger for å sikre løsninger for fremtidens parkeringsbehov i Liknes, jf.  

K-sak 39/19. 

o Arbeidet med sentrumsutvikling kan utløse behov for planendringer. 

 

 Områderegulering for Hetleskei, ny 

o Planarbeidet startet opp vinteren 2015, men er på grunn av endrede rammer ikke blitt 

prioritert. 

o Arkeologisk registering er gjennomført. 

 

Kommunestyret behandlet i juni 2019 sak knyttet til flomsikring i Liknes (sak 39/19). 

Rådmannen ble da gitt i oppdrag å starte opp arbeidet med egen reguleringsplan for 

områder som skal brukes til flomsikringsanlegg. Så langt vurderes det at 

reguleringsplanarbeidet kan gjennomføres som en kommunal detaljreguleringsplan.  

 

I september 2019 ble kommunedelplan for Øyesletta vedtatt. I planen er det åpnet for nytt 

næringsareal, BN1, som en forlengelse av dagens næringsområde. Oppstart av kommunalt 

reguleringsplanarbeid (detaljregulering) er satt til 2020. 

 

Det er ikke innmeldt andre behov for endring eller nye detaljreguleringsplaner i kommunal 

regi. Behov kan imidlertid oppstå som endrer dette bildet. Her vil som hovedregel 

kommunens egne planfolk kun forestå saksbehandling av reguleringsplanforslag og ikke 

være en del av utarbeidelsen. I det ligger at sektorene selv må engasjere eksterne 

plankonsulenter.  

 

5.6 Tema- og fagplaner 
Kommunen har tema- og fagplaner innenfor alle sektorer. I planstrategien er fokuset 

begrenset til team- og fagplaner av betydning for å nå overordene mål og som vedtas av 

kommunestyret: 

 

 Helse og omsorg i Kvinesdal mot 2040, vedtatt 10.10.18 

o Revisjon fastsatt til 2023 på vedtakstidspunktet. 
 

 Handlingsplan for vold i nære relasjoner 2018-2021, vedtatt 13.12.17 
o Revideres for å sikre en oppdatert handlingsplan.  

 

 Det gode liv. Levekår og likestilling. Handlingsdel for likestilling 2014-2016, vedtatt 
09.09.14 
o Planen består at to handlingsplaner; levekår og likestilling. 
o Handlingsplanen for levekår ble ved oppstart av arbeidet med Plan for helse og 

omsorg i Kvinesdal mot 2040 vedtatt inntatt i kommunedelplan for folkehelse.  
o Kommunedelplan for folkehelse opphører når ny samfunnsdel vedtas. Levekår og 

levekårsutfordringene i kommunen vil være et sentralt tema i samfunnsdelen. Mål og 
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strategier knyttet til levekår vil være tverrsektorielle. Tiltak og gjennomføring vil av den 
grunn forankres i sektorenes virksomhetsplaner.  

o Handlingsdelen for likestilling ble videreført, men med endret tittel; Handlingsdel for 
likestilling og mangfold. Handlingsdelen for perioden 2017-2020 ble vedtatt av drifts- 
og tjenesteutvalget den 14.06.17. Handlingsdelen revideres 2023 for å sikre en 
oppdatert plan. 
 

 Plan for habilitering og rehabilitering, vedtatt 18.02.09 

o Revideres for å sikre en oppdatert plan innenfor fagområdet. 

 

 Boligplan ved hovedvekt på bosetting av flyktninger 2016-2021, vedtatt 16.12.16 

o Revideres helt eller delvis for å sikre en oppdatert plan. 

 

 Oppvekstplan for Kvinesdal kommunen 2016-2020, vedtatt 11.06.16 

o Revidert av drifts- og tjenesteutvalget januar 2019. 

o Hovedrevisjon etter ny samfunnsdel er vedtatt. 

 

 Skolebruksplan for Kvinesdal kommune 2016-2020, vedtatt 01.06.16 

o Hovedrevisjon etter at ny samfunnsdel er vedtatt. 

 

 Plan for barnehagetilbudet i Kvinesdal kommune, vedtatt 06.02.19 

o Revideres årlig. 

 

 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Kvinesdal kommune, sist revidert 10.06.16 

o Revideres for å sikre oppdatert plan innenfor området. 

 

 Plan for overvannshåndtering, ny 

o Planens formål er å angi mål og strategier for håndtering av overvann. 

Utgangspunktet er at håndtering av overvann er et felles ansvar. Planen skal 

omhandle håndtering av overvann i plan- og byggesaker. 

 

 Strategisk næringsplan for Kvinesdal, vedtatt 16.03.16 

o Prioriterte områder og tiltaksplan 2019-2021, vedtatt 25.09.19. 

o Hovedrevisjon etter at ny samfunnsdel er vedtatt. 

 

 Sti- og løypeplan, ny 

o Det utarbeides sti- og løypeplan for å svare ut rekkefølgekravet om sti- og løypeplan 

nedfelt i § 2-2 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 2015-2027 

(planarbeidet startet opp i 2019). 

o Det utarbeides sti- og løypeplan for hele kommune i samsvar med veileder  

M-1292/2019 «Plan for friluftslivets ferdselsårer» fra Miljødirektoratet, med oppstart i 

2023. 

 

 Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder i Kvinesdal 

Det er krav om godkjent forvaltningsplan for å få statlig støtte til tilrettelegging av statlig 

sikrede friluftsområder. Fylkesmannen i Agder godkjente kommunens forvaltningsplan 

for perioden 2019-2023 i desember 2018. Selv om planen ikke vedtas/godkjennes av 

kommunen selv, tas den likevel med da planen er en forutsetning for å kunne få 

tilretteleggingsmidler til statlig sikra friluftsområder. 
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6.0  Prioriterte planoppgaver 2019-2023 

 

 
Plantittel 

 
Ansvar 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

Kommuneplanens samfunnsdel RÅD        

Kommuneplanens handlingsdel (budsjett og 
økonomiplan) 

RÅD       

Kommuneplanens areadel SSA       

Kommunedelplan for kulturminner  SSA       

Områderegulering for Liknes, endring SSA      

Områderegulering for Hetleskei SSA      

Detaljregulering arealer for flomsikringsanlegg 
Liknes  

SSA      

Detaljregulering for næringsareal BN1 Øye SSA      

Trafikksikkerhetsplan for Kvinesdal kommune 
(kommunedelplan for trafikksikkerhet) 

SSA/ 
SHO 

     

Plan for idrett og fysisk aktivitet  SSA      

Strategisk næringsplan Kvinesdal  RÅD/ 
SSA 

      

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for 
Kvinesdal kommune  

RÅD      

Plan for overvannshåndtering  SSA      

Sti- og løypeplan i samsvar med § 2-2 i 
kommuneplanens arealdel 2015-2027 

SSA       

Sti- og løypeplan, hele kommune SSA      

Helse og omsorg i Kvinesdal mot 2040 SHO      

Handlingsplan for vold i nære relasjoner SHO      

Handlingsplan for likestilling og mangfold RÅD      

Plan for habilitering og rehabilitering SHO      

Boligplan med hovedvekt på bosetting av 
flyktninger 

SHO      

Oppvekstplan for Kvinesdal kommune SOP       

Skolebruksplan for Kvinesdal kommune  SOP       

Plan for barnehagetilbudet i Kvinesdal 
kommune  

SOP      

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområder 
i Kvinesdal  

SSA       

 

Ansvar Rådmannen: RÅD Sektor for samfunnsutvikling: 
SSA 

Sektor for helse- og 
omsorg: SHO 

Sektor for oppvekst: 
SOP 

 

Overordnende planer og reguleringsplaner (planer 
etter plan- og bygningsloven) 

Rullering Ny 

Tema- og fagplaner Rullering Ny 

 

 

 

 

 


