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Saksframlegg 

 

Utviklingsprogrammet - Flekkefjord på vei mot 2030 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Det tas sikte på etablering av utviklingsprogrammet «Flekkefjord på vei mot 2030» med 
oppstart 1.1.2022. 

2. Som grunnlag for videre planlegging og gjennomføring av programmet legges det i løpet av 
høsten 2021 fram en ny sak til politisk behandling der man belyser og tar stilling til konseptet for 
utviklingsprogrammet, dvs. definerer prioriterte hovedtema og utviklingsoppgaver. 

3. Det gjennomføres fram til slutten av september 2021 en intern og ekstern innspillsrunde. Dette 
for å bidra til bred forankring av og engasjement for arbeidet, samt for å få belyst ulike 
utfordrings- og mulighetsområder som kan danne grunnlag for valg av konkrete tema og 
oppgaver i utviklingsprogrammet. 

Vedlegg 
FSK 065-19 Utviklingsprosjekt 

 

Saken kort fortalt 
I september 2019 ble det fremmet en sak med forslag om å etablere et langsiktig utviklingsprosjekt for 
Flekkefjord kommune. Formannskapet besluttet enstemmig å utsette saken, og mente at det var riktig 
at de nye politikerne som skulle velges, var de som behandlet og tok stilling til denne saken. Saken var 
planlagt fremmet på nytt første halvår 2020, men det satte koronapandemien en effektiv stopper for. 
Saken oppdateres og fremmes nå på nytt der saksfremlegget fra forrige gang er vedlagt og bør leses 
sammen med denne saksutredningen for å få et helhetlig bilde av bakgrunnen.  
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Bakgrunn 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i juni 2014 og angir på overordnet nivå den ønskede 
utviklingsretningen for Flekkefjord kommune. Dette begynner å bli en del år siden, og i vedtatt 
planstrategi for 2020 – 2024 er det lagt opp til at denne skal rulleres i løpet av planperioden.  
Gjennom økonomiplanene, som har et fireårig perspektiv og som rulleres hvert år, er det forutsatt at 
målene i kommuneplanen og supplerende tema- og arealplaner, skal konkretiseres og følges opp 
gjennom prioriterte aktiviteter og tiltak. 
 
Endringene i samfunnet forholder seg ikke til planperiodene. På den ene siden er det en risiko for at 
man i budsjett- og økonomiplanarbeidet blir for kortsiktig og bare tenker ett – eller i beste fall – fire år 
fram i tid. Med det glemmer man både at effekten av tiltak ofte tar mye lenger tid å dokumentere, og at 
større og mer strategiske beslutninger ofte krever mer enn fire år fra idé til realisering. 
 
På den andre siden er det også noen endringer som skjer svært raskt, og som derfor er vanskelig å fange 
opp i en mer langsiktig planlegging. Da kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2014 var ikke blå 
næring noe spesielt viktig satsingsområde i Flekkefjord, og et grunnleggende grønt skifte med stadig 
raskere digitalisering og elektrifisering var heller ikke så lett å oppdage – for ikke å snakke om en 
verdensomspennende pandemi og hvordan denne skulle påvirke samfunnslivet også i Norge. 
 
Planlegging handler derfor ikke så mye om å gjette rett, men å forsøke å analysere utviklingstrekk i 
samfunnet, foreta noen bevisste og reflekterte valg – og med det være litt bedre forberedt enn ellers til 
både å møte utfordringene og å gripe mulighetene. Det er et slikt perspektiv som ligger til grunn for 
forslaget om å etablere utviklingsprogrammet «Flekkefjord – på vei mot 2030». 
 

Vurdering 
Ved å bruke inneværende på å lage rammene og beskrive konseptet, har man åtte år fram til 2030 til 
planlegging og gjennomføring. Det er et tidsperspektiv som er tilstrekkelig langt til å kunne realisere 
ganske omfattende og strategiske tiltak, og samtidig konkret og kort nok til at det er mulig å forholde 
seg til når man kommer til kommende budsjett- og økonomiplanprosesser. 
 
Som da saken ble fremmet første gang i september 2019, så vil første trinn i et slikt utviklingsprogram 
være å ta stilling til et konsept. Med det menes først og fremst: 
 

1. Hva skal være de 4 -5 viktigste temaene i programmet? På hvilke områder skjer de største 
endringene, enten form av økte utfordringer eller nye muligheter, som Flekkefjord kommune 
enten bør eller kan forberede seg på gjennom et slikt program? 

 
2. Innenfor de valgte temaene – hva skal så være utviklingsoppgavene – dvs. de konkrete tiltakene 

og aktivitetene som det skal arbeides med i programmet?  
 
Dette vil involvere bredere enn bare kommunen. Et samarbeid med både næringslivet, frivillig sektor, 
samt ulike fylkeskommunale og statlige instanser, vil være helt nødvendig for å sikre god nok forståelse 
og for få bred nok oppslutning om de valgene som er nødvendige for å gjennomføre endringer. Noen 
eksempler på aktuelle tema, samt prioriterte tiltak og aktiviteter innen de ulike temaene, kan være: 
 
Betydningen av ny infrastruktur og økt mobilitet 
 
Ny E39 gir kortere reisetid både mot Stavanger og Kristiansand. Nær 400 000 personer i Rogaland og 
Agder vil få mindre enn én times reisetid til Flekkefjord når vegen står ferdig. For de som kommer 
vestfra, er Flekkefjord den første sørlandsbyen de treffer på. Den nye strekningen fra Søgne og Ålgård vil 
gå utenom alle bysentra, og vil ha ca. 13 kryss – ett av dem i Flekkefjord kommune (Løland). Samtidig 
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med planene for en forbedret fysisk infrastruktur, har koronapandemien og digitaliseringsutviklingen 
vist oss nye måter å jobbe på, og mange har fått erfaring med å jobbe deler av uka via en eller annen 
hjemmekontorløsning. Et par mulige tiltak og aktiviteter kan være: 
 

• Prosjektgruppe for innholdsutvikling av det nye krysset på Løland – hvilke funksjoner bør dette 
krysset ha og hvilke funksjoner bør det ikke ha – og hvordan kan kryssløsningen understøtte 
utviklingsprosesser som kan komme hele kommunen til gode? 

 

• Profilering og markedsføring overfor Rogaland – når så mange mennesker får mye kortere veg til 
Sørlandet, hvilke muligheter gir dette for Flekkefjord, både i forhold til bosetting, 
næringsetableringer og besøk – og hvordan jobber vi langsiktig og målrettet for å formidle de 
mange mulighetene som finnes? 

 
Potensialet i «Det «grønne skiftet» og blå næringsutvikling 
 
Norges internasjonale forpliktelser knyttet til bærekraft og utslippskutt vil påvirke næringsstrukturene, 
og innebærer både omstillingskrav og muligheter for nye virksomheter. Digitalisering og elektrifisering 
skaper raske endringer i etablerte atferdsmønstre. Flekkefjord, Lister og vestre del av Agder har en 
plassering og noen fysiske forutsetninger som gjør at dette området vil kunne være interessant for nye 
aktører. Det er derfor viktig at kommunen kjenner disse mulighetene og klarer å posisjonere seg på en 
måte som gjøre at man kan ta del i den verdiskapingen som vil ligge i disse endringene. Et par mulige 
tiltak og aktiviteter kan være: 
 

• En egen strategi og handlingsplan for blå næring. Denne næringen har lenge vært knyttet til 
lakseoppdrett, men store endringer er på gang. Økte krav til bærekraft og utprøving av nye 
arter, men også satsing på tang, tare, alger o.l., krever både fysisk tilrettelegging og tilgang på 
kompetanse. Det finnes innovative aktører lokalt og i regionen, og Flekkefjord har muligheter, 
både på Abelnes, Hidra og andre steder, som kan gi grunnlag for nye virksomheter og flere 
arbeidsplasser. 

 

• Planer og konkrete tiltak for å utnytte Flekkefjords muligheter i forhold til framtidig utbygging av 
havvind. Sol- og vindkraft vil måtte bygges ut for å oppnå målene om reduserte CO2-utslipp, og 
landbasert vindkraft har vist seg å være konfliktfylt. Havvind har et stort potensial, både som 
energikilde og som industriell mulighet, og de mest aktuelle utbyggingsområdene i Nordsjøen 
ligger nesten rett sør for Flekkefjord. 

 
Styrket bosettingsattraktivitet gjennom by- og tettstedsutvikling 
 
For at unge skal velge å bli værende eller vende tilbake til kommunen de kommer fra, eller for andre 
uten tilknytning skal velge å flytte til en kommune, så er arbeidsplasser trolig det aller viktigste – ikke 
bare én arbeidsplass, men også en mulighet til å bytte arbeidssted når man bosetter seg et sted. Men 
arbeidsplasser finnes flere steder i landet, og konkurransen om arbeidskraft vil trolig øke de neste 
tiårene. Da er det viktig at en kommune kan tilby også de andre tingene som unge vektlegger når de 
velger seg bosted. For noen handler det om tilgang til store tomter og et liv «på landet», men for mange 
handler det om opplevelsen av å beholde noen av de urbane kvalitetene man gjerne har blitt vant til 
studietiden. For at slike virksomheter skal ha et livsgrunnlag, så må kommunens bysentrum og 
tettsteder være attraktive og menneskevennlige steder å oppholde seg. Et par mulige tiltak og 
aktiviteter kan være: 
 

• Utrednings- og prosjektgruppe for å belyse hvordan kommunens barnehage- og skolestruktur 
kan utnyttes enda bedre som grunnlag for sosiale og kulturelle aktiviteter «utenfor 
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åpningstiden». De fysiske strukturene representerer viktige møteplasser for samspill og kontakt, 
som både bør tilpasses endringer i samfunnet og brukes som en ressurs i arbeidet for levende 
lokalsamfunn. 

 

• Mulighetsstudier og helt konkrete handlingsplaner basert på allerede vedtatt kommunedelplan 
for bykjernen og på den kommende kommunedelplanen for sentrum. Hvilke grep er viktige og 
riktige for å utforme sentrumsfunksjonene på en måte som først og fremt svarer opp 
innbyggernes behov og ønsker, men også oppleves som attraktivt å besøke, ikke bare om 
sommeren, men hele året igjennom. 

 
Vekstmulighetene innenfor besøks- og reiselivsnæringen 
 
Besøk- og reiselivsnæringen spiller en stadig større rolle i Norge, også her i Flekkefjord. Ikke bare gjelder 
dette de virksomhetene som helt konkret jobber med dette, men også i form av de ringvirkningene økt 
besøk og turisme gir for resten av næringslivet. I Flekkefjord er hovedansvaret for dette innsatsområdet 
lagt til Smaabyen Flekkefjord SA. Kommunen bidrar både med et fast årlig tilskudd og er med på å 
medfinansiere særskilte prosjekter. 
 
Det kan bl.a. vises til arbeidet med Reisemålsutvikling Flekkefjord der hovedmålet er å videreutvikle 
Flekkefjord fra en sommerdestinasjon til en helårsdestinasjon. Den strategiske satsingen omfatter en 
rekke aktiviteter som vil måtte konkretiseres nærmere, og det foreslås at Smaabyen og de sentrale 
aktørene i reiselivsnæringen utfordres særskilt på hvilke tiltak og aktiviteter som eventuelt bør inngå 
som en del av utviklingsprogrammet «Flekkefjord på vei mot 2030» 
 
Endringene i befolkningsstruktur og bosettingsmønstre 
 
Selv om man lykkes i arbeidet med å tiltrekke seg familier og unge voksne gjennom å tilby interessante 
arbeidsplasser og et levende lokalsamfunn, så vil befolkningssammensetningen i seg selv gjøre at 
andelen eldre vil øke betydelig de neste tiårene. Det gir utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene, 
bl.a. knyttet til rekruttering og kompetanse, men betyr også muligheter og et marked hos en ofte 
relativt kjøpesterk del av befolkningen. Et par mulige tiltak og aktiviteter kan være: 
 

• Utredning av potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til kultur, helse og mestring, 
og en konkretisering av satsinger basert på dette. Stadig flere eldre betyr også flere friske og 
opplevelsessøkende eldre. Mange av dem er opptatt av egen helse og er villig til å bruke 
betydelige ressurser på opplevelser og aktiviteter som støtter opp om et friskt og aktivt liv så 
lenge som mulig. Hvilke muligheter kan dette gi for Flekkefjord? 

 

• Flekkefjord som et foretrukket sted for «workation», både for de ca. 400 000 som vil bo 
innenfor 60 minutters reisetid og for de som ønsker å reise lenger bort fra storbylivet. Hva skal 
til for å bli et naturlig sted for «bortekontor» eller «fjernkontor» - hva er de som velger dette 
opptatt av – og hva slags botilbud, samt fysiske, sosiale og kulturelle forutsetninger må da være 
til stede? 

 
 

Konklusjon 
Det foreslås en prosess som kan sikre nødvendige og relevante innspill til konseptet. Saken sendes til 
aktuelle eksterne aktører med oppfordring om å uttale seg og legges samtidig ut på kommunens 
hjemmeside slik at alle gis anledning til å komme med innspill. Internt foreslås saken lagt fram for US, 
UHKO, UH, samt de tre rådene og de tre arbeidsutvalgene formannskapet har oppnevnt – der også disse 
bes komme med innspill og forslag.  
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Basert på innkomne svar foreslås forberedt en ny sak til formannskap og bystyre i løpet av høsten der 
man konkretiserer utviklingsprogrammet i form av prioriterte tema og prioriterte prosjekttiltak- og 
aktiviteter – samt tar stilling til organisering av de ulike delområdene. Ressursbehovene knyttet til 
prioriterte satsingene må drøftes og avklares i forbindelse med de årlige budsjett- og økonomiplan-
prosessene. 
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