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1.0 Innledning 

Arbeidet med ny samfunnsdel har vært organisert i samsvar med kommuneloven som 

forutsetter skille mellom politikk og administrasjon, se modell under.  

 

Organiseringen av planarbeidet innebærer at politisk styringsgruppe på bakgrunn av forslag 

fra administrasjonen fastsetter/godkjenner forslag til ny samfunnsdel som fremlegges til 1. 

gangs politisk behandling. Grunnlagsdokumentene utarbeidet av administrasjonen, vil følge 

planen i den videre prosessen, selv om politisk styringsgruppe foretar endringer.  

 

Ved utarbeidelse av planforslaget har det blitt gjennomført politisk medvirkning knyttet til: 

 

 Langsiktig arealstrategi (forvaltningsutvalget og formannskapet september 2020) 

 Samfunnsutvikling mot 2040 (kommunestyrets dialogkonferanse 2020) 

 FNs bærekraftsmål på lokalt nivå (to arbeidsmøter formannskapet) 

 Visjon mot 2040 (kommunestyrets dialogkonferanse 2021) 

 Informasjon/statusoppdateringer med politisk styringsgruppe (våren 2020 til høsten 

2021) 

 Arbeidsmøte politisk styringsgruppe ad. administrasjonens planforslag (januar 2022) 

 Presentasjon og innspill fra kommunestyret (februar 2022) 

 Avsluttende arbeidsmøte politisk styringsgruppe (februar 2022) 

1.0 Innledning 
Arbeidet med ny samfunnsdel har vært organisert i samsvar med kommuneloven som 

forutsetter skille mellom politikk og administrasjon, se modell under. 

Adm.arb.gr. 

Levekår - Like 
muligheter 

Adm.arb.gr. 

Verdiskaping og 
attraktivitet 

Politisk styringsgruppep I 

(formannskapet) 

Adm.arb.gr. 

Klima og mi l jvennl ig  
utvikling 

Administrativ 
styringsgruppe 

Adm.arb.gr. 

Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

Adm.arb.gr. 

Kommune- 

organisasjonen 

Adm.arb.gr. 

Arealstrategi 

Organiseringen av planarbeidet innebærer at politisk styringsgruppe på bakgrunn av forslag 

fra administrasjonen fastsetter/godkjenner forslag t i l  ny samfunnsdel som fremlegges t i l  1. 

gangs politisk behandling. Grunnlagsdokumentene utarbeidet av administrasjonen, vil følge 

planen i den videre prosessen, selv om politisk styringsgruppe foretar endringer. 

Ved utarbeidelse av planforslaget har det blitt gjennomført politisk medvirkning knyttet t i l : 

• Langsiktig arealstrategi {forvaltningsutvalget og formannskapet september 2020) 

• Samfunnsutvikling mot 2040 {kommunestyrets dialogkonferanse 2020) 

• FNs bærekraftsmå I på lokalt nivå {to arbeidsmøter formannskapet) 

• Visjon mot 2040 {kommunestyrets dialogkonferanse 2021) 

• Informasjon/statusoppdateringer med politisk styringsgruppe {våren 2020 t i l  høsten 

2021) 

• Arbeidsmøte politisk styringsgruppe ad. administrasjonens planforslag (januar 2022) 

• Presentasjon og innspill fra kommunestyret (februar 2022) 

• Avsluttende arbeidsmøte politisk styringsgruppe (februar 2022) 
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2.0 Forslag fra administrativ styringsgruppe 

Administrativ styringsgruppes forslag til ny samfunnsdel fremkommer i eget dokument 

datert 12.11.2021.  

 

 Planforslagets innhold og bakgrunnsdokumenter: 

 

 

Planens struktur innenfor satsingsområdene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0 Forslag fra administrativ styringsgruppe 

Administrativ styringsgruppes forslag t i l  ny samfunnsdel f remkommer i eget dokument 

datert 12.11.2021. 

Planforslagets innhold og bakgrunnsdokumenter: 

Innhold 

Kommuneplanen kort fortalit 

Om planarbeidet 

Visjon 

FNs berekraftsmäl og bærekraftig utvikling 
Utviklingstrekk mo t  2040 

Befolkningsutviklingen 

Strammere k o n o m i s k e  rammer 

Flere falller utenfor 

Klimaendringer 

Uforutsette kriser og beredskap 

Satsingsområder 
Levekär - Like muligheter 

Verdiskaping og attraktivitet 

Klima og miljovennlig utvikling 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

En robust kommuneorganisasjon 

Langsiktig arealstrategi 

Oppfølging av planen 

BAKGRUNNSDOKUMENTER 

• Medvirkning 
• Resultatene fra digitalt 

innbyggerpanel Kvinesdal 2040 (5 
sprreunderskelser)  

• Innkomne synspunkt 
• Politisk medvirkning 

• Rapporter fra de administrative 
arbeidsgruppene (6 stk.) 

• Rapport forslag t i l  visjon 
• Rapport forslag t i l  hovedmål, delmål og 

strategier 

• Grunnlagsdokument demografi og 
overordnede utviklingstrekk 

AIie bakgrunnsrapportene vil bli gjort 
tilgjengelige på kommunens hjemmeside. 

Planens struktur innenfor satsingsområdene: 

Hovedmål 

Delmål 

Strategier 

Derfor skal vi... 
Arealstrategi 
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Forslag til hovedmål innenfor satsingsområdene:  

 

 
 

For hvert satsingsområde er det inntil 4 delmål, men unntak av satsingsområdet Levekår – 

Like muligheter hvor det er 8 delmål. Forslaget inneholder ingen begrensninger i antall 

strategier. Det vises til dokumentet datert 12.11.2021 for en nærmere gjennomgang av 

administrativ styringsgruppes forslag.  

 

3.0 Politisk styringsgruppes forslag  
Politisk styringsgruppe har i arbeidsmøter henholdsvis 26. januar og 3. februar 2022 

behandlet forslaget fra administrativ styringsgruppe. Som del av prosessen ble 

kommunestyret invitert til å komme med innspill til planforslaget på kommunestyremøtet 2. 

februar 2022. 

 

3.1 Visjon 

Det er ikke ønskelig å endre forslag til visjon Mangfold fra hav til hei med verdiene nær – 

grønn – nyskapende. 

 

3.2 Satsingsområdene 
For å nå egne mål, gripe mulighetene og 

løse de utfordringene Kvinesdal står 

overfor, har planen 5 prioriterte 

satsingsområder, jf. planprogrammet.  

 

Satsingsområdene skal gis ekstra 

oppmerksomhet og ressurser frem mot 

2040.  

 

Satsingsområdene går på tvers av 

tjenesteområdene og skal bidra til å 

styrke samhandlingen.  

 

Forslag t i l  hovedmål innenfor satsingsområdene: 

•· 1 '\ 

I 

Levekår - Like 
muligheter 

Verdiskaping og 
attraktivitet 

Klima og miljøvennlig Samfunnssikkerhet og 
utvikling beredskap 

I Kvinesdal er alle 
innbyggere inkludert 
og opplever 
tilh@righet, trygghet og 
mestring. 

Attraktiv og skapende. Kvinesdal når egne og 
nasjonale klima- og 
m i l j m ä l  og jobber 
aktivt å bli et 

lMwvKt' 

En robust 
kommune- 
organisasjon 

Kvinesdal har en beredskap Kvinesdal kommune 
som gjør oss i stand til å en innovativ og 
håndtere uønskede handlekraftig 
hendelser og 

lavutslippssamfunn. krisesituasjoner som kan 
oppstå på en profesjonell 
og trygg måte. 

kommune. 

For hvert satsingsområde er det innti l 4 delmål, men unntak av satsingsområdet Levekår- 

Like muligheter hvor det er 8 delmål. Forslaget inneholder ingen begrensninger i antall 

strategier. Det vises t i l  dokumentet datert 12.11.2021 for en nærmere gjennomgang av 

administrativ styringsgruppes forslag. 

3.0 Politisk styringsgruppes forslag 

Politisk styringsgruppe har i arbeidsmøter henholdsvis 26. januar og 3. februar 2022 

behandlet forslaget fra administrativ styringsgruppe. Som del av prosessen ble 

kommunestyret invitert t i l  å komme med innspill t i l  planforslaget på kommunestyremøtet 2. 

februar 2022. 

3.1 Visjon 

Det er ikke ønskelig å endre forslag t i l  visjon Mangfold fra hav til hei med verdiene nær-  

grønn - nyskapende. 

3.2 Satsingsomrädene 

For å nå egne mål, gripe mulighetene og 

løse de utfordringene Kvinesdal står 

overfor, har planen 5 prioriterte 

satsingsområder, jf. planprogrammet. 

Satsingsområdene skal gis ekstra 

oppmerksomhet og ressurser frem mot 

2040. 

Satsingsområdene går på tvers av 

tjenesteområdene og skal bidra t i l  å 

styrke samhandlingen. 

Demografisk 
utvikling 

Folkehelse 

Ny økonomisk 
virkelighet 

Utviklingen i 
Listerregionen 

Forebygging/tidlig 
innsats 

Klimaendringer 
og lavutslipp 

 Levekår - Like muligheter 

V e r d i s k a p i n g  og attraktivitet 

geeon «or es w o o  ""o  
P.11'1 Samfunnssikkerhet og J o »  
E%. 
.. kommuneorganisasjon 
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Basert på innspill som fremkom ved presentasjonen av forslaget på kommunestyrets møte 2. 

februar 2022, utarbeidet administrativ styringsgruppe forslag til delmål om barn og unge 

under satsingsområdet Levekår – Like muligheter: 

 

Slik vil vi ha det i 2040  Slik kommer vi dit  

Alle barn og unge i Kvinesdal har en god 
oppvekst. 

Bidra til at barn og unge blir sett og verdsatt for 
den de er. 

Helhetlig og tidlig innsats for å forhindre at barn 
og unge faller utenfor. 

Barn og unge skal rustes for å ha et godt og 
samfunnsaktivt voksenliv. 

Sikre et mobbefritt opplærings- og 
oppvekstmiljø. 

Styrke barn og unges mentale helse.   

 
Politisk styringsgruppe gav sin tilslutning til hovedmål, delmål og strategier for de respektive 
satsingsområdene, inkludert nytt delmål om barn og unge. I denne forbindelse ble det 
besluttet at delmålene under satsingsområdet Levekår – Like muligheter skal starte med 
delmålet om barn og unge.  
 
I drøftingen fremkom det ulike synspunkter knyttet til innholdet i noen av strategiene uten 
at det resulterte i at det ble foretatt endringer.  
 
3.3 Langsiktig arealstrategi 
Ønskede endringer knyttet til arealstrategien fremkommer av punktene under. 

 

Senterstruktur og stedsutvikling  

Punkt ad. nærsentrene endres som følger: 

 Nærsentrene skal videreutvikles med møteplasser for lokalmiljøet.  

 

Politisk styringsgruppe vurderer at tredelingen; kommunesenter, lokalsenter og nærsentre 

er både dekkende og god, men at det ikke er naturlig å avgrense nærsentrene til kun de 

stedene som er trukket frem i forslaget. I dette ligger at det er flere nærsentra enn de som 

er opplistet. Videre at fokuset bør være å utvikle nærsentrene som gode møteplasser.  

 

Arealstrategisk kart utgår (vurderes å ha begrenset verdi). 

 

Utbyggingsmønster 

Punktet ad. fortetting og transformasjon utgår.  

Punktet ad. boligbygging endres som følger: 

 Konsentrert boligbygging skal fortrinnsvis skje i eller nær eksisterende tettsteder slik 

at eksisterende teknisk- og sosial infrastruktur styrkes.  

 

Når det gjelder punktet om fortetting og transformasjon vurderer politisk styringsgruppe at 

dette i mindre grad er en relevant problemstilling i kommunen og at punktet av den grunn 

Basert på innspill som fremkom ved presentasjonen av forslaget på kommunestyrets møte 2. 

februar 2022, utarbeidet administrativ styringsgruppe forslag t i l  delmål om barn og unge 

under satsingsområdet Levekår - Like muligheter: 

Slik vil vi ha det i 2040 Slik kommer vi dit 
AIie barn og unge i Kvinesdal har en god Bidra t i l  at barn og unge blir sett og verdsatt for 
oppvekst. den de er. 

Helhetlig og tidlig innsats for å forhindre at barn 
og unge faller utenfor. 

Barn og unge skal rustes for å ha et godt og 

samfunnsaktivt voksenliv. 

Sikre et mobbefritt opplærings- og 
oppvekstmiljø. 

Styrke barn og unges mentale helse. 

Politisk styringsgruppe gav sin tilslutning t i l  hovedmål, delmål og strategier for de respektive 

satsingsområdene, inkludert nytt delmål om barn og unge. I denne forbindelse ble det 

besluttet at delmålene under satsingsområdet Levekår- Like muligheter skal starte med 

delmålet om barn og unge. 

I drøftingen fremkom det ulike synspunkter knyttet t i l  innholdet i noen av strategiene uten 

at det resulterte i at det ble foretatt endringer. 

3.3 Langsiktig arealstrategi 

Ønskede endringer knyttet t i l  arealstrategien fremkommer av punktene under. 

Senterstruktur og stedsutvikling 

Punkt ad. nærsentrene endres som følger: 

• Nærsentrene skal videreutvikles med møteplasser for lokalmiljøet. 

Politisk styringsgruppe vurderer at tredelingen; kommunesenter, lokalsenter og nærsentre 

er både dekkende og god, men at det ikke er naturlig å avgrense nærsentrene t i l  kun de 

stedene som er trukket frem i forslaget. I dette ligger at det er flere nærsentra enn de som 

er opplistet. Videre at fokuset bør være å utvikle nærsentrene som gode møteplasser. 

Arealstrategisk kart utgår {vurderes å ha begrenset verdi). 

Utbyggingsmønster 

Punktet ad. fortett ing og transformasjon utgår. 

Punktet ad. boligbygging endres som følger: 

• Konsentrert boligbygging skal fortrinnsvis skje i eller nær eksisterende tettsteder slik 

at eksisterende teknisk- og sosial infrastruktur styrkes. 

Når det gjelder punktet om fortett ing og transformasjon vurderer politisk styringsgruppe at 

dette i mindre grad er en relevant problemstilling i kommunen og at punktet av den grunn 
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bør utgå. Ved å innta konsentrert i punktet om boligbygging får politisk styringsgruppe 

klargjort at det her dreier som om regulerte boligfelt.  

 

Næringsutvikling 

Punktet ad. lokalisering av nye kontorarbeidsplasser til Liknes utgår.  

 

Politisk styringsgrupper forstår intensjonen bak forslaget, men vurderer likevel ikke at 

punktet er ønskelig.  

 

3.4 Andre forhold 

Det ble pekt på at noen av forholdene som omtales i kapittelet utviklingstrekk mot 2040 kan 

fremstå negative (ordlyden). Det ble imidlertid ikke foretatt endringer her.  

 

3.5 Oppsummering 

Følgende endringer gjøres i planforslaget før det oversendes til 1. gangs politisk behandling: 

Nytt delmål om barn og unge under satsingsområdet Levekår – Like muligheter:  

Slik vil vi ha det i 2040  Slik kommer vi dit  

Alle barn og unge i Kvinesdal har en god 
oppvekst. 

Bidra til at barn og unge blir sett og verdsatt for 
den de er. 

Helhetlig og tidlig innsats for å forhindre at barn 
og unge faller utenfor. 

Barn og unge skal rustes for å ha et godt og 
samfunnsaktivt voksenliv. 

Sikre et mobbefritt opplærings- og 
oppvekstmiljø. 

Styrke barn og unges mentale helse.   

 
Delmålet inntas som første delmål under satsingsområdet.  

Langsiktig arealstrategi  

Punkt ad. nærsentrene endres som følger: 

 Nærsentrene skal videreutvikles med møteplasser for lokalmiljøet.  

 

Punktet ad. boligbygging endres som følger: 

 Konsentrert boligbygging skal fortrinnsvis skje i eller nær eksisterende tettsteder slik 

at eksisterende teknisk- og sosial infrastruktur styrkes.  

Følgende punkter tas ut:  

 Fortetting og transformasjon 

 Lokalisering av nye kontorarbeidsplasser bør lokaliseres til Liknes 

 Arealstrategisk kart  

bør utgå. Ved å innta konsentrert i punktet om boligbygging får politisk styringsgruppe 

klargjort at det her dreier som om regulerte boligfelt. 

Næringsutvikling 

Punktet ad. lokalisering av nye kontorarbeidsplasser t i l  Liknes utgår. 

Politisk styringsgrupper forstår intensjonen bak forslaget, men vurderer likevel ikke at 

punktet er ønskelig. 

3.4 Andre forhold 

Det ble pekt på at noen av forholdene som omtales i kapittelet utviklingstrekk mot 2040 kan 

fremstå negative {ordlyden). Det ble imidlertid ikke foretatt endringer her. 

3.5 Oppsummering 

Følgende endringer gjøres i planforslaget før det oversendes t i l  1. gangs politisk behandling: 

Nytt delmål om barn og unge under satsingsområdet Levekår-Like muligheter: 

Slik vil vi ha det i 2040 Slik kommer vi dit 
AIie barn og unge i Kvinesdal har en god Bidra t i l  at barn og unge blir sett og verdsatt for 

oppvekst. den de er. 

Helhetlig og tidlig innsats for å forhindre at barn 
og unge faller utenfor. 

Barn og unge skal rustes for å ha et godt og 
samfunnsaktivt voksenliv. 

Sikre et mobbefritt opplærings- og 

oppvekstmiljø. 

Styrke barn og unges mentale helse. 

Delmålet inntas som første delmål under satsingsområdet. 

Langsiktig arealstrategi 

Punkt ad. nærsentrene endres som følger: 

• Nærsentrene skal videreutvikles med møteplasser for lokalmiljøet. 

Punktet ad. boligbygging endres som følger: 

• Konsentrert boligbygging skal fortrinnsvis skje i eller nær eksisterende tettsteder slik 

at eksisterende teknisk- og sosial infrastruktur styrkes. 

Følgende punkter tas ut :  

• Fortetting og transformasjon 

• Lokalisering av nye kontorarbeidsplasser bør lokaliseres t i l  Liknes 

• Arealstrategisk kart 
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