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Møtebehandling 

Linn Anita Reppen Egeland (Frp) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens forslag: 
Følgende tas ut av planen: 
 
S. 18  "Arealstrategien er forutsatt å harmonere med nasjonale og regionale føringer for 
kommunal arealplanlegging. I den grad arealstrategien avviker fra nasjonale og regionale 
føringer må det foreligge tungtveiende grunner ut fra lokal samfunnsutvikling."  
 
S. 21 "På Agder er Kvinesdal en mellomstor hyttekommune, men med forholdsvis lav andel 
av fritidsbebyggelse i hyttefelt (Agdertall 2019). For å bygge opp under satsingen på Knaben 
som feriemål vil det være ønskelig at hyttebyggingene nord i kommunen i større grad enn i 
dag finner sted i regulerte hyttefelt (mer konsentrert)." 
 
Kulepunkt 1 "Boligpolitikk, herunder problemstillinger knyttet til fortetting, spredt 
boligbygging og hvordan sikre en bærekraftig boligbygging" 
 
Kulepunkt 5 "Fritidsbebyggelse i regulerte hyttefelt vs. omfanget på spredt fritidsbebyggelse, 
videreutvikling og satsing på fritidsbebyggelse på Knaben for å understøtte Knaben som 
feriedestinasjon" 
 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (Frp) som stemte for Frp sitt forslag. 
 
Formannskapets vedtak 

  

Nr. 1 
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Kvinesdal formannskap fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1 planprogram 
for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel – Kvinesdal 2040 slik det fremgår av vedlegg 
til denne sak.  
 
Nr. 2 
Rådmannen gis myndighet til å endre fremdriftsplanen for planarbeidet dersom 
planarbeidet ikke kan starte opp som forutsatt høsten 2020.   
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Fastsetting av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - Kvinesdal 

2040 

 

Rådmannens innstilling: 
Nr. 1 
Kvinesdal formannskap fastsetter med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1 planprogram 
for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel – Kvinesdal 2040 slik det fremgår av vedlegg 
til denne sak.  
 
Nr. 2 
Rådmannen gis myndighet til å endre fremdriftsplanen for planarbeidet dersom 
planarbeidet ikke kan starte opp som forutsatt høsten 2020.   

 

Vedlegg 
Høringsuttalelser til planprogrammet Kvinesdal 2040, mars 2020 
Planprogram, revidert 

 

Saken kort fortalt 
 
Formannskapet vedtok i møte den 27. november 2019, sak 102/19, å legge forslag til 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel – Kvinesdal 2040, ut til høring og offentlig 
ettersyn. Det ble samtidig varslet oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. I 
saken skal det tas stilling til innkomne innspill/høringsuttalelser til planprogrammet og 
fastsette endelig planprogrammet for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.  
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Bakgrunn 
 
I Kommunal planstrategi 2019-2023 er det lagt til grunn av kommuneplanens samfunnsdel 
skal revideres i kommunestyreperioden. Som del av varslingen av oppstart av planarbeidet 
vedtok formannskapet i møte den 27. november 2019, sak 102/19, å legge forslag til 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel – Kvinesdal 2040, ut til høring og offentlig 
ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.  
 
Stans i planarbeidet 
Siden planarbeidet baserer seg på møtevirksomhet og dialog, både internt i organisasjonen 
og med eksterne aktører, ble det på grunn av utbruddet av covid-19, den 12. mars 2020 
besluttet at planarbeidet skulle stanses inntil videre. Stansen i planarbeidet har resultert i 
endringer i fremdriftsplanen. Mer av planarbeidet vil nå finne sted i 2021. En annen 
konsekvens er at rullering av kommuneplanens arealdel vil starte opp senere enn lagt til 
grunn i planstrategien. 
 
Høring/offentlig ettersyn 
Høringen og varsel om oppstart av planarbeidet ble annonsert i lokalavisen «Agder» og på 
kommunens hjemmeside 6. desember 2019. Offentlige instanser, lag og foreninger ble i 
tillegg tilskrevet. Frist for innspill/høringsuttalelser ble satt til 17. januar 2020. Etter 
anmodning ble det gitt forlenget høringsfrist til Fiskeridirektoratet (12. februar) og Agder 
fylkeskommune (28. februar). Det er innkommet til sammen 6 høringsuttalelser/innspill, jf. 
eget vedlegg. Alle fra offentlige instanser.  
 
Alle mottatte høringsuttalelser/innspill vil i sin helhet bli videreformidlet til arbeidsgruppene.  
 
Fastsetting av planprogram 
Det følger av plan- og bygningsloven § 4-1, annet ledd at planprogrammet fastsettes av 
planmyndigheten. Formannskapet har i henhold til Delegeringsreglement for Kvinesdal 
kommune av 14. februar 2018, myndighet til å fastsette planprogrammet, jf. punkt 3.2 og 
3.5, hvor det fremkommer at formannskapet har ansvaret for overordnet planlegging etter 
plan- og bygningsloven frem til selve sluttbehandling i kommunestyret.  
 

Vurdering 
 
Nedenfor er de innkomne høringsuttalelsene/innspillene kommentert.  
 

Kystverket Sørøst,  
20.12.19 
 

Har ingen vesentlige merknader til at planarbeidet igangsettes eller 
til forslag til planprogram. 
 

Rådmannens vurdering 
 

Tas til etterretning.  
 

 
 

Direktoratet for 
mineralforvaltning, 
08.01.20 

Det vises til DMFs rolle og ansvar, og Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging 2019-2023, hvor det 
fremkommer at kommunene skal sikre viktige mineralforekomster i 
sine planer. 
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DMF viser til at planprogrammet ikke inneholder tema om 
mineralressurser eller naturressurser. Det anbefales at tema om 
mineralressurser blir tatt inn i samfunnsdelen og fulgt opp i 
arealdelen.  
På generelt grunnlag anbefales det at ut i fra et klima- og 
miljøperspektiv at transportavstand for byggeråstoff ikke blir lengre 
enn nødvendig.  
DMF viser til sin digitale kartløsning som et nyttig verktøy for 
oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m. 

Rådmannens vurdering 
 

Rådmannen anbefaler at det i kap. 4.4.2 under kulepunktet 
Verdiskapning og kompetanse inntas følgende: «herunder 
verdiskapning på grunnlag av kommunens naturressurser». Videre 
anbefaler rådmannen at naturresurser inntas som et aktuelt tema i 
arealstrategien (kap. 4.2). For øvrig anbefaler rådmannen at 
kommunen nyttiggjør seg DMFs merknader i planarbeidet og ved 
rullering av kommuneplanens arealdel.  

 
 

Fylkesmannen i Agder, 
09.01.20 

Fylkesmannen viser til at store deler av planprogrammet er direkte 
gjengivelse av forslag til planstrategien 2019-2023 (kapittel 3.0). Det 
vises i denne forbindelse til fylkesmannens innspill til planstrategien, 
der fylkesmannen uttrykker en forventning om at innspillene til 
planstrategien innarbeides i alle relevante kapitler i 
planprogrammet.  
 
Fylkesmannens er positiv til at samfunnsdelen skal basere seg på 
FNs bærekraftsmål og at det skal utformes en arealstrategi.  
 
Fylkesmannen gir uttrykk for at forslag til planprogram i for liten 
grad oppfyller plan- og bygningslovens krav til planprogram når det 
gjelder opplegg for medvirkning og behov for utredninger, jf. pbl §  
4-1, annet ledd. Fylkesmannen mener at beskrivelsen av 
medvirkning i planprogrammet er for lite konkret. Når det gjelder 
utredninger ber fylkesmannen kommunen avklare hvilke 
utredninger som er nødvendige i forhold til de temaer som 
samfunnsdelen skal konsentrere seg om og innarbeide dette i 
planprogrammet. 
 
Fylkesmannens beredskapsstab syns det er positivt at kommunen 
følger opp fylkesmannens anbefaling fra tilsynet i februar 2019; å gi 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet en tydeligere forankring 
i samfunnsdelen. Beredskapsstaben gir uttrykk for at det vil være 
gunstig å fokusere på noen utvalgte, sentrale utfordringer: 
klimautviklingen, sårbarheten i kritiske infrastrukturer og 
digitalisering av samfunnet. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Agder 
(ROS Agder) etterlyses i opplistingen i kapittel 2.3 
 

Rådmannens vurdering 
 

Ved behandlingen av Kommunal planstrategi 2019-2023 (29.01.20, 
K-sak 06/20) ble deler av fylkesmannens innspill/merknader 
innarbeidet. Rådmannen vurderer det som naturlig å følge opp disse 
i planprogrammet. Det innebærer følgende endringer: 
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I kap. 2.2 inntas:  

• 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. 

 
I kap. 4.2 inntas punkt knyttet til den nasjonale jordvernstrategien 
vs. lokale retningslinjer for jordvern. Videre punkt knyttet til 
boligsosiale forhold.  
 
Rådmannen registrerer at fylkesmannen mener at opplegget for 
medvirkning ikke i tilstrekkelig grad tilfredsstiller kravene i pbl § 4-1, 
annet ledd (omhandler planprogram). I planprogrammet fremgår 
det at medvirkningen skal skreddersys, dvs. at medvirkningsform 
skal tilpasses deltakerne og temaer. I planfasen (utarbeidelse av 
planen) er det arbeidsgruppene som er gitt ansvaret for å utforme 
medvirkningsopplegg knyttet til sine respektive 
temaer/innsatsområder. Etter rådmannens vurdering er opplegget 
for medvirkning slik det er beskrevet i planprogrammet 
hensiktsmessig i forhold til planarbeidet som skal gjennomføres.  
 
Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget og utredninger i forbindelse 
med planarbeidet, ser rådmannen at hvordan det er beskrevet i 
planprogrammet, ikke gjenspeiler omfanget på kunnskap som skal 
benyttes og de utredninger/analyser som skal gjennomføres som 
ledd i planarbeidet. Kapittel 3.0 er derfor endret. 
 
Som oppfølging av fylkesmannens beredskapsstabs innspill 
anbefaler rådmannen at andre avsnitt i kap. 4.3 endres slik at de 
samfunnssikkerhetsmessige utfordringer fylkesmannen peker på 
innarbeides. Som følge av utbruddet av covid-19, har rådmannen 
funnet det riktig at det i planarbeidet blir satt fokus på 
smittevernberedskapen. 
 
Rådmannen anbefaler at Risiko- og sårbarhetsanalyse for Agder 
(ROS-Agder) innarbeides i kap. 2.3 som skissert av fylkesmannens 
beredskapsstab.  

 
 

Bane Nor, 16.01.20 Bane Nor har 8 innspill/merknader som de ønsker skal tas med i 
planarbeidet og utredes: 

• Arealpolitikk som ikke øker risikoen for flom, ras, avrenning 
til jernbanens anlegg som følge av klimaendringer. 

• Arealpolitikk som ivaretar nasjonale mål for reduksjon av 
støy, dvs. at langsiktige arealdisponeringer ikke bør legge 
opp til økt konflikt med hensyn til bane.  

• At Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal, og 
transportsystem vektlegges. Unngå boligpolitikk som 
innebærer byspredning. Satse på fortetting og 
transformasjon med mål om kompakte byer og tettsteder.  
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• Arealstrategi og langsiktig utbyggingsmønster for området 
rundt Storekvina stasjon. 

• Tydeliggjøre jernbanen som sentral aktør for regional 
kollektivtrafikk. 

• Tilrettelegge for kollektivtransport og gode 
overgangsmuligheter i kollektivknutepunktene, herunder 
mål om økt bruk av sykkel og gange til stasjoner, bygging av 
gang- og sykkelveger, etablering av snarveier osv.  

• Satsing på utvikling av tilfredsstillende parkeringstilbud for 
bil og sykkel ved stasjoner. 

• Økt bruk av jernbanen som kollektivtransport med hensyn til 
mål om nullvekst i personbiltrafikken, samt mål om 
reduksjon i utslipp av klimagasser.  

Rådmannens vurdering 
 

Bane Nor har etter rådmannens vurdering kommet med konkret og 
nyttige innspill som kommunen bør nyttiggjøre seg av. Ikke minst i 
arbeidet med utforming av arealstrategien. Flere av innspillene 
forutsetter samarbeid med regionale aktører f.eks. fylkeskommunen 
i forhold til kollektivtransport på veg, bygging av gang- og 
sykkelveier langs fylkesveinettet.  
 
Når det gjelder endringer i planprogrammet som følge av innspill fra 
Bane Nor anbefaler rådmannen følgende endringer: 
I kap. 4.2 om arealstrategi inntas et nytt tredje avsnitt som følger:  
«Arealstrategien er forutsatt å harmonere med nasjonale og 
regionale føringer for kommunal arealplanlegging. I den grad 
arealstrategien avviker fra nasjonale og regionale føringer må det 
foreligge tungtveiende grunner ut fra lokal samfunnsutvikling.». 
I kulepunktet Utbyggingsmønster i kap. 4.2 inntas som underpunkt: 
«Langsiktig utbyggingsmønster for området rundt Storekvina 
stasjon» og «Legge til rette for mer sykling og gange gjennom 
arealplanleggingen.». 

 
 

Fiskeridirektoratet, 
06.02.20 

Fiskeridirektoratet peker på at deres oppgave er å sikre eksistens og 
utviklingsmuligheter for marine næringer ved å tilstrebe en 
balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. I forlengelse av 
det trekkes det frem som særlig viktig å se planlegging av hytte- og 
boligtomter på land i tilknytning til sjø, lokalisering og utbygging av 
småbåthavner, havneanlegg, næringsområder og vann- og 
avløpsnett. Det informeres om at registrerte fiskeri- og 
havbruksinteresser i Fedafjorden fremgår av Fiskeridirektoratets 
kartverktøy.  

Rådmannens vurdering 
 

Som oppfølging av Fiskeridirektoratet merknad anbefaler 
rådmannen at det inntas nytt kulepunkt i kap 4.2 om arealstrategi: 
«Forvaltning av Fedafjorden». 

 
 

Agder fylkeskommune, 
28.02.20 

Fylkesutvalget behandlet i møte den 25.02.20 planprogrammet og 
vedtok følgende: 
 
Pkt. 1 
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Agder fylkeskommune mener at hovedretningen i planprogrammet 
er i tråd med regionale og nasjonale føringer. 
Pkt. 2 
Kommunen bes om å nyttiggjøre seg innspill og merknader som 
fremkommer i saksutredningen. 
Pkt. 3 
Fylkesutvalget i Agder ber også Kvinesdal kommune om å ta med seg 
følgende innspill i videre planarbeid: 
 

• Kommunene legger til rette for å innføre femdagersskole i 
Kvinesdal kommune. 

• Sikre et helhetlig LHBT-perspektiv for barn, unge, voksne og 
eldre i kommunen.  

 
Oppsummering av innspill/merknader i saksutredningen: 
 
Generelle innspill 

• Det gjøres oppmerksom på at regional planstrategi, som er 
under arbeid, kan resultere i at regionale planer og 
strategier blir revidert eller opphevet (jf. opplisting i kap. 
2.3). 

• Det pekes på at kommunen kan benytte veikart for levekår 
og klima når det skal utarbeide mål, strategier og tiltak.   

• Det gis uttrykk for at planprogrammet bør være tydeligere 
på hvordan planarbeidet skal tilpasses arbeidet med 
Regionplan Lister 2030 (kap. 2.3). For å forhindre evt. 
motstrid mellom Listerplanen mener fylkeskommune at 
høringsforslaget tidligst kan sendes på høring samtidig med 
behandling av Listerplanen.  

• Det vises til at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for 
planarbeidet. I denne forbindelse anbefales det at 
kommunen identifiserer de mest relevante målene og 
operasjonaliserer disse innenfor de ulike innsatsområdene. 
Det viser her til kommunene Asker, Sandefjord og Arendal 
for inspirasjon.  

 
Innspill til prioriterte innsatsområder  
Gode oppvekst- og levekår 
Kommunen anbefales å ta i bruk fylkeskommunens veikart for bedre 
levekår i utforming av mål og strategier.  
 
Videre anbefales kommunen å rette fokuset mot: 

• Andelen kvinner som arbeider deltid i Kvinesdal, herunder 
kommunens ansvar som en stor arbeidsgiver innenfor 
kvinnedominerte yrker. Heltidskultur både for å få opp 
kvinneandelen, men også som et virkemiddel for å kunne 
levere gode og profesjonelle tjenester.  

• Det anbefales at FAFO-rapport 2019:06: Dypdykk i 
deltidskulturen i fire sørlandskommuner (samarbeidsprosjekt 
hvor Kvinesdal kommune har deltatt) inntas i 
kunnskapsgrunnlaget.  
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• Det pekes på at skeive er en utsatt gruppe blant barn og 
unge, og at kommunen er sentral i forhold til å øke 
kompetansen om kjønns- og seksualitetsmangfold for 
ansatte i barnehage og skole. Det anbefales at 
levekårsundersøkelsen for skeive på Agder inngår i 
kunnskapsgrunnlaget i planprogrammet.  

 
Kommunen anbefales å koble gode oppvekst- og levekår tydelig opp 
mot arealstrategien, f.eks. gjennom prinsipper for planlegging av 
inkluderende nærmiljøer og aldersvennlige lokalsamfunn.  
 
Det anbefales at folkehelsemeldingen inntas i opplistingene i kap. 
2.2. 
 
Attraktivitet og tiltrekningskraft  
Det trekkes frem at det er positivt at bærekraftig arealutvikling 
inngår i tematikken. Attraktivitet og tiltrekningskraft er en 
sammensatt problemstilling, kommunen anbefales å vurdere 
følgende: 
 

• Boligbygging er sentralt for arealutviklingen. I dag har 
kommunen mye spredt boligbygging som kan ha flere 
negative konsekvenser; økt transportbehov, økt 
kostnadsnivå i det kommunale tjenestetilbudet, risiko for 
nedbygging av natur- og kulturlandskap, reduksjon av 
landbrukets næringsgrunnlag. Å utvikle en overordnet 
politikk for fortetting vil være positivt for arealbruken i 
kommunen og i tråd med de overordnede føringene i 
Regionplan Agder 2030. 

• Fritidsbebyggelse bør problematiseres. Kvinesdal er en 
mellomstor hyttekommune på Agder, men med forholdsvis 
lav andel av fritidsbebyggelse i hyttefelt. Hyttebebyggelsen 
nord i kommunen bør i større grad utvikles slik at den 
støtter opp om Knaben som feriedestinasjon.  

• Utvikling av Knaben bør aktualiseres eksplisitt, fordi 
landskapet ved Knaben og Knabeheia er foreslått som del av 
Riksantikvarens register for kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse (KULA-registeret). Utvikling av Knaben 
bør ta i bruk disse verdiene slik at de forvaltes til det best for 
innbyggerne og besøkende. Opplistingen i kap. 2.2 bør 
suppleres med KULA-registeret.  

 
Grønn kommune  
Det er positivt at kommunen fremhever klimaendringene som en 
global utfordring og den nødvendige omstilling som følger av det er 
en regional prioritering. Det pekes på følgende forhold som bør 
komme tydeligere frem: 
 

• Elektrifisering av regionen er viktig for å redusere 
klimagassutslippene. Det vises til at Electric Region Agder er 
etablert for å støtte opp om den krevende omstillingen. Det 



  side 10 av 12 

er viktig at kommunen benytter planarbeidet til å 
tydeliggjøre sin rolle i omstillingen. For Kvinesdal innebærer 
det en innsats direkte mot industrien og veitrafikk. Tall fra 
Miljødirektoratet viser at industrien står for ca. 89 % av 
utslippene. Gjennom planarbeidet anbefales kommunen å 
utvikle strategier for hvordan man kan hjelpe industrien i 
omstillingen og redusere egne utslipp fra veitrafikken. Dette 
bør nevnes eksplisitt i kap. 4.4.3  

 
Det vises til at det er igangsatt et større prosjekt; Electric Region 
Agder-modellen. Modellen viser utslipp og elektrifiseringsnivået i 
alle kommuner på Agder. Rapporten bør inngå i 
kunnskapsgrunnlaget.  
 

• Klimaomstillingen medfører særlige utfordringer for en 
bærekraftig arealpolitikk. Som en stor kraftkommune på 
Agder, kommer det tydelig frem i energipolitikken. Her vises 
det til vannkraftproduksjonen og konsesjonen til Kvinesheia 
vindkraftverk i 2015. Energiutbygging har ofte høy 
konfliktgrad, stor kompleksitet og involverer mange 
sektorinteresser. Det vises i denne forbindelse til at den 
Nasjonale ramme for vindkraftverk ble skrinlagt av 
regjeringen i 2019. Dette sammen med at energi- og 
klimaplanen for Lister er av eldre dator, etterlyses det at 
planprogrammet omtaler den kommunale energipolitikken 
eksplisitt. Det bør vurdereres om det i planarbeidet bør 
utvikles en overordnet politikk for utbygging av energi. Det 
vises til at det i høringsforslaget til regional planstrategi ikke 
er lagt opp til rullering av Energiplan for Agder.  

• Forvaltning av miljøverdier er viktig for en bærekraftig 
arealplanlegging. Det gis uttrykk for at vannforvaltning 
burde vært fulgt tydeligere opp i utfordringsbilde og i 
innsatsområdene. Det pekes på at det i Kvinesdal er 
registrert 112 vannforekomster, der 85 % av disse er satt til 
miljøtilstand moderat eller dårligere. Hovedårsaken er 
påvirkning fra sur nedbør og kraftproduksjon. Andre faktorer 
er: påvirkning fra avløpsvann, jordbruk, gruvedrift, industri 
og fremmede arter. Det tas til orde for at hensynet til 
vannkvalitet og vannmiljø bør kolbes opp mot 
arealstrategien  Bevaring av myr trekkes også frem fordi 
kommunen her har en særlig rolle. Det anbefales at natur- 
og vannressursene tematiseres tydeligere i 
planprogrammet.  

 

Rådmannens vurdering 
 

Det er rådmannens vurdering at innspillene/merknadene fra 
fylkeskommunen er konstruktive og bør løftes inn i planarbeidet 
uavhengig om de konkret leder til endringer i selve 
planprogrammet. I det ligger at innspillene etter rådmannens syn 
bør være gjenstand for drøfting og vurdering i arbeidsgruppene.  
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Når det gjelder pkt. 3 i fylkesutvalgets vedtak anbefaler rådmannen 
at synspunktene løftes inn i arbeidsgruppen for oppvekst- og levekår 
for vurdering.  
 
Rådmannens vurdering til innspill/merknader i saksfremstillingene: 
Generelle innspill 

• I praksis kan ikke rådmannen se at det vil by på problem å 
fange opp hvorvidt regionale planer og strategier utgår eller 
revideres som følge av endelig vedtatt regional planstrategi.  

• Det er lagt til grunn at veikart for levekår og klima skal 
benyttes i planarbeidet.  

• Rådmannen legger til grunn at politisk og administrativ 
styringsgruppe påser at forholdet til Regionplan Lister 2030 
ivaretas.  

• I planarbeidet er det lagt til grunn at FNs bærekraftsmål skal 
operasjonaliseres så langt som mulig. Kommunen noterer 
seg eksemplene som det vises til. 

 
Gode oppvekst- og levekår  
Rådmannen anbefaler at de forholde som her er påpekt følges opp. 
Det betyr at arbeidsgruppa for oppvekst- og levekår i sitt arbeid skal 
se særlig på andelen yrkesaktive kvinner, heltidskultur i 
kommuneorganisasjonen samt levekårene for skeive med særlig 
fokus på barn og unge. Nevnte rapport inntas i 
kunnskapsgrunnlaget. Når det gjelder heltidskultur i 
kommuneorganisasjonen vil problemstillingen også måtte være 
tema for arbeidsgruppa som har kommuneorganisasjonen som 
innsatsområde. Rådet om kobling av gode oppvekst og levekår med 
arealstrategien følges opp av arbeidsgruppa for arealstrategi.  
Folkehelsemeldingen er som følge av merknad fra fylkesmannen 
innarbeidet i kap. 2.2. 
 
Attraktivitet og tiltrekningskraft 
Rådmannen anbefaler at innspillene følges opp i det videre 
planarbeidet. Når det gjelder boligbygging er det et tema som både 
må reflekteres i arealstrategien og innenfor innsatsområdet 
attraktivitet og tiltrekningskraft. I forhold til punktet knyttet til 
fritidsbebyggelse og utvikling av Knaben ser rådmannen at 
fylkeskommunen har et viktig poeng; for stort omfang av spredt 
utbygging av fritidsbebyggelse i kommunen, kan bidra til å svekke 
utbyggingen av fritidsbebyggelse på Knaben og dermed Knaben som 
feriedestinasjon. Utviklingen av Knaben presiseres som et tema i 
planprogrammet og KULA-registeret inntas i opplistingen i kap. 2.2. 
 
Grønn kommune 
Rådmannen anbefaler at innspillene følges opp i det videre 
planarbeidet. Når det gjelder utfordringsbildet i kap. 3.0 anbefaler 
rådmannen at det fastholdes. Ved beskrivelse av kommunens 
utfordringsbildet vil det ikke være mulig å fange opp bredden i alle 
temaer. Rådmannen anbefaler at det gjøres nødvendige endringer i 
kap. 4.4.3 for å følge opp innspillene fra fylkeskommune.  
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For å lettere identifisere rådmannens forslag til endringer i planprogrammet, er endringene 
markert med gult, jf. vedlagt forslag til planprogram. Rådmannen har også forslått endringer 
utover de som følger av innspill/merknader til planprogrammet. Det gjelder særlig 
kunnskapsgrunnlaget som er omhandlet i kapittel 3.0.  
 
Rådmannen har ikke foreslått å endre utfordrings- og mulighetsbilde som er beskrevet i 
kapittel 3.1 til 3.7. Å basere seg på et utfordringsbilde som er utformet før utbruddet av 
covid-19 vil ikke være dekkende. Etter rådmannens vurdering rettes forholdet best opp 
gjennom det utrednings- og analysearbeidet som skal skje i regi av arbeidsgruppene. På den 
måten vil man i større grad kunne fange opp mer langsiktige virkninger. 
 
Smittevernberedskap er inntatt som en samfunnssikkerhetsmessig utfordring knyttet til 
temaet samfunnssikkerhet og beredskap. Det som en naturlig oppfølging av utbruddet av 
covid-19.  
 
Fremdriftsplanen i kapittel 5.3 baserer seg på at planarbeidet kan startet opp igjen høsten 
2020 (august/september). Dersom det likevel skulle vise seg ikke å være mulig, ønsker 
rådmannen å få myndighet til å endre fremdriftsplanen for planarbeidet, jf. kommuneloven 
§ 13-1, sjette ledd hvor folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren (rådmannen) myndighet 
til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.   
 

Økonomiske konsekvenser  
Fastsetting av planprogrammet innehar ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 

Konsekvenser for barn og unge 
I planprogrammet er medvirkning fra barn og unge særlig fremhevet. Planprogrammet har 
ingen direkte konsekvenser for barn og unge.  
 

Konsekvenser for klima og miljø 
Klima og miljø vil stå sentralt i det videre planarbeidet. Planprogrammet har imidlertid ingen 
direkte konsekvenser for klima og miljø. 
 

Konsekvenser for folkehelse 
Folkehelse har vært et satsingsområde for Kvinesdal kommune i flere år og vil også være det 
i ny plan. Planprogrammet har ingen direkte konsekvenser for folkehelsa. 
 

Konklusjon 
Rådmannen anbefaler at planprogrammet for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel – 
Kvinesdal 2040 fastsettes slik det fremgår av vedlegg til denne sak. Videre at rådmannen gis 
nødvendig myndighet til å endre fremdriftsplanen for planarbeidet dersom det skulle vise 
seg nødvendig.  
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 28.mai.2020 
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