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Innledning 
I planstrategi 2020-2024 har Flekkefjord kommune vedtatt at i denne perioden skal 

kommuneplanens samfunnsdel revideres. I dette ligger det vedtatt oppstart i 2022, og etter planen 

skal den nye samfunnsdelen være ferdig i 2024.  

 

Plansystemet og kommuneplanens samfunnsdel 
Plan- og bygningsloven (2008) § 11-1 fastsetter at kommunene skal utarbeide en kommuneplan i tre 

deler: kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens arealdel, og en budsjetts- og handlingsplan. 

Disse tre delene har forskjellig formål og funksjon. Samfunnsdelen er en langsiktig del som skal være 

kommunens øverste politiske styringsdokument. Arealdelen skal vise hvordan kommunens 

geografiske territorium skal forvaltes og benyttes, i tråd med prioriteringene som er satt i 

samfunnsdelen. Budsjetts- og handlingsdelen skal vise hvordan en prioriterer å omsette mål til 

handlinger og hvordan en skal finansiere dette. Mens samfunnsdelen og arealdelen er langsiktige 

planer som ofte vedtas med en tidshorisont på 12 år, vil budsjetts- og handlingsdelen oftest vedtas 

for inntil fire år om gangen.  

Kommuneplanens samfunnsdel er en retningsgivende plan som forteller noe om nåsituasjonen og 

hvilke muligheter som ligger framover for samfunnsutviklingen. Det skal vektlegges hvilke områder 

som har særlig behov for fokus, med en oversikt over hvilke mål en ønsker å nå og forslag til 

strategier for å nå målene. Planen vil ikke ha mulighet til å presentere nåsituasjon eller konkretiserte 

målsetninger for alle områder i samfunnet, og det må slik gjøres prioriteringer. Samtidig bør planen 

være en ledestjerne for utvikling på alle områder.  

Plan- og bygningsloven kommer med en rekke lovkrav til kommunal planlegging. Prosessen skal 

starte med en gjennomgang av kommunens planstatus og planbehov i en kommunal planstrategi. 

Denne utformes en gang i hver kommunestyreperiode, innen ett år etter lokalvalg. I planstrategi for 

2020-2024 er det vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel skal rulleres i perioden 2022-2024.  

For alle kommuneplaner av en karakter som kan få vesentlig innvirkning på natur eller samfunn, skal 

det også utarbeides et planprogram i henhold til plan- og bygningsloven § 4-1. Dette 

planprogrammet skal inneholde planens formål, planprosesser med tidsfrister, deltakere, hvordan 

medvirkning ivaretas, spesielle forhold til grupper som antas særlig berørt, hvilke alternativer som 

vurderes og eventuelle utredningsbehov. Planprogrammet skal sendes ut på høring, og fastsettes 

etter dette av bystyret.  

 

Planens formål  
Målet med planarbeidet er å revidere kommuneplanens samfunnsdel og lage en plan som gir gode 

føringer og prioriteringer for kommunens videre arbeid. Den skal også være et godt verktøy for 

næringsliv, organisasjonsliv og innbyggerne, ved at den skal synliggjøre kommunens ambisjoner og 

prioriteringer for samfunnsutviklingen.  
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Nasjonale og regionale føringer for planarbeidet 
 

Nasjonale retningslinjer for regional og kommunal planlegging 2019-2023. 
Regjeringen utarbeider retningslinjer for kommunal og regional planlegging hvert 4. år. 

Retningslinjene tar utgangspunkt i at vi står overfor fire sentrale 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 

 

FNs bærekraftsmål 
I Nasjonale retningslinjer for regional og kommunal planlegging 2019-2023 kommer det tydelig fram 

at FNs bærekraftsmål er sentrale i all planlegging.  

«Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være 

det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er 

derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og 

arealplanleggingen.» 

 

1 Bærekraftmålene 

FNs bærekraftsmål er til sammen 17 hovedmål og 169 delmål, som fungerer som felles globale mål 

for gjennomgripende samfunnsendringer mot 2030. De kan deles i tre hovedkategorier: økonomiske, 

sosiale og miljømessige målsetninger. Disse tre hovedkategoriene rommer 16 av målsetningen, mens 

det siste målet, nr 17, samarbeid for å nå målene, er et systemisk mål.  

Regionplan Agder 2030 
Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk 

bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Dette innebærer å 

• bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode, 

• samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå, 

• jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig og 

helhetlig levekårssatsing, 

• redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030, 

• utnytte mulighetene som digitalisering gir. 

Regionplan Agder 2030 har fem tema som skal være hovedsatsingsområder frem mot 2030: 
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• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 

• Verdiskaping og bærekraft 

• Utdanning og kompetanse 

• Transport og kommunikasjon 

• Kultur 

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre dimensjonene av 

bærekraft i hovedmålet: 

• Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 

• Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 

• Klima og miljø 

 

Regionplan Lister 2030 
Regionplan Lister 2030 har tema og perspektiver som er i tråd med Regionplan Agder 2030. Her er 

det vektlagt hvordan vest-delen av fylket kan jobbe med sine utfordringer og mål. Denne planen 

legger også føringer for hvordan Flekkefjords kommuneplan skal se ut.  

Hovedtemaene i denne planen er: 

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter. Kultur 

• Verdiskaping, bærekraft og likestilling 

• Transport, kommunikasjon og samfunnssikkerhet 

• Utdanning, kompetanse og tjenesteinnovasjon 

 

Statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser 
I tillegg til ovenfornevnte planer og retningslinjer finnes det en rekke veiledere, stortingsmeldinger 

og annet som det skal tas hensyn til. Dette er blant annet: 

• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag  

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging  

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

• Lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder 

• Folkehelseloven 

 

Andre regionale planer 
Det finnes flere regionale planer som får innvirkning. Dette gjelder planer som:  

• Regional plan for likestilling, integrering og mangfold 2015-2027. 

• Folkehelsestrategi 2018-2025 

• Strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder 

 

Kunnskapsgrunnlag 
Rapporter og utredninger som allerede eksisterer og som danner grunnlag for planprogrammet:  
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• Skeives levekår i Agder (2018) 

• Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner (2019) 

• Folkehelseprofil 2022.  

• Ungdata 2022.  

• Agdertall 2022. 

• Norsk klimasenters klimarapporter og klimaveikart Agder  

• Veikart for bedre levekår Agder 

• Analyse av Ungdata i Lister 2019 

• Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2020-2024 

• Håndbok i aldersvennlige lokalsamfunn, KS 

 

Kommunale planer 
Kommunen har flere temaplaner som enten er nylig utarbeidet eller under arbeid, blant annet  

• KDP Helse- og omsorgsplan (vedtatt 2022)  

• KDP Kulturminneplan (vedtatt 2022)  

• KDP Oppvekstplan (under arbeid).  

• KDP Kulturplan (under arbeid).  

• KDP Landbruk (under arbeid). 

• KDP Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028, ny plan under arbeid.  

• Beredskapsplan (under arbeid). 

Temaplanene vil være med på å danne et kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens samfunnsdel. 

Disse er også utarbeidet i tråd med Flekkefjord kommunes planstrategi 2020-2024.  

 

Situasjonsbeskrivelse, utfordringer og muligheter 
Hvordan ser dagen situasjon ut i Flekkefjord, og hvilke endringer vet vi at kommer i tiden framover? 

Hvilke globale megatrender er sentrale for Flekkefjord?  

Levekår, befolkningsutvikling og folkehelse 
Folkehelseprofil for 2022 indikerer at de fleste i Flekkefjord har en god livskvalitet. Flekkefjord skiller 

seg positivt fra landsgjennomsnittet på antallet som bor trangt, andelen barn av enslige forsørgere, 

trygghet i nærmiljøet blant ungdom, andelen med psykiske lidelser, og andelen med hjerte- og 

karsykdommer. Samtidig skiller Flekkefjord seg negativt fra landsgjennomsnittet på antallet uføre 

over 45, lesenivå på femte trinn, andelen kvinner som røyker, andelen som har muskel- og 

skjelettsykdommer, og andelen ungdom som trener ukentlig. Det er også mange ungdom som oppgir 

at de har skjermtid over 4 timer om dagen. Både andelen ungdom som trener lite og ungdom med 

mye skjermtid er trender som startet før koronapandemien.  

Samtidig er det viktig å understreke at også indikatorer som sammenfaller med landsgjennomsnittet 

kan representere levekårsutfordringer og lavere livskvalitet. Omtrent ett av 10 barn lever i familier 

med vedvarende lav inntekt. En av fire ungdommer er overvektige.  

Over halvparten av barn og unge oppgir at Flekkefjord er en god plass å vokse opp, og at de i stor 

grad har et godt og trygt nærmiljø. De fleste har en positiv forventning til livet, ved at de forventer at 

de skal fullføre videregående og i liten grad være arbeidsledige. Det er likevel noe høyere andel 
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ungdom som har vært ruset på alkohol i Flekkefjord det siste året sammenliknet med fylket og landet 

for øvrig.  

Det er også en utfordring at noen grupper opplever særlige levekårsutfordringer. For gruppen skeive1 

er det tydelige nedganger i livskvalitet og levekår på fylkesnivå, og det er ikke sannsynlig at 

situasjonen er annerledes i Flekkefjord. Skeive har større sjanse til å stå utenfor arbeidslivet, mangle 

nære og trygge relasjoner og har høyere selvmordsforsøksfrekvens2.  

 

 

 

2 Aldersbæreevnen Flekkefjord (Agdertall, 2021) 

Økningen i antall eldre, i kombinasjon med forventet nedgang i fødselstall peker på en omstilling på 

mange fronter. På den ene siden vil det være et stort behov for flere hender i helsevesenet, og 

samtidig vil det være færre barn som skal ha tilbud innen skole og barnehage. Aldersbæreevnen3 er 

synkende, og denne trenden forsterkes ytterligere framover. For helsetjenesten gir dette 

utfordringer. I en situasjon hvor det allerede er vanskelig å rekruttere ansatte, vil en økt belastning 

på helsetilbudene gjøre det vanskelig å opprettholde gode tjenester.  

Det er satt fokus på digitalisering av de forskjellige tilbudene særlig innen helse og omsorg. 

Digitalisering kan ses på som et verktøy og som metode for tjenesteutviklingen. Det er også 

diskusjoner rundt hva frivillig sektor kan bidra med for å dekke deler av tjenestebehovene i framtida. 

Både digitalisering og frivillighet kan være del av løsningen i framtiden. Det kan likevel være 

nødvendig å gjøre endringer i tjenestetilbud i framtiden.  

                                                           
1 Mennesker som identifiserer seg innenfor LHBT+ 
2 Hentet fra rapporten Skeives levekår i Agder. 
3 Aldersbæreevnen viser antallet voksne under pensjonsalder mot antallet eldre. Det tas ikke hensyn til at deler 
av den befolkningen står utenfor arbeidslivet. 
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Figur 3 Forventet befolkningsutvikling fram til 2040, hentet fra regjeringen.no 

Det er en forventet nedgang i antall innbyggere i Flekkefjord kommune i årene som kommer. Tallene 

er basert på SSBs hovedalternativ, som igjen tar utgangspunkt i dagens situasjon uten endringer. 

Dette peker på at det finnes potensiale for å snu utviklingen gjennom målrettet arbeid.  

Tallene er fra 2020, og tar slik ikke hensyn til utviklingen de siste to år eller økning i antallet bosatte 

flyktninger. SSB oppgir innbyggertallet for 3. kvartal 2022 til å være 9187.  

Sentralisering som global megatrend påvirker også Flekkefjord, og bosettingsmønsteret trekker også 

her inn i eksisterende tettsteder. Dette er i tråd med ønsket nasjonal fortettingspolitikk, hvor det er 

ønskelig med fortetting av klimahensyn og for å skape bedre tjenestetilbud. Sentralisering skjer på 

mange nivåer samtidig, hvor det både er slik at befolkningen trekkes mot tettsteder i kommunene, 

samtidig som det også trekkes fra tettsteder til større byer og storbyregioner. For Flekkefjords del vil 
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dette si at det trekker befolkningen ut av bygdene og inn mot sentrum – men også ut fra kommunen 

og inn mot de større byene. Særlig unge voksne flytter mot større byer.  

Regionplan Agder 2030 og Regionplan Lister 2030 vektlegger at utbygging skal primært skje i 

forbindelse med fortetting av eksisterende bebyggelse i tettsteder, men åpner også for spredt 

boligbygging i distriktene. For Flekkefjord kommune er det viktig at en opprettholder kommunens 

lokalsenter på en måte som sikrer levende lokalsamfunn.  

 

Utdanning og arbeidsliv 
Utdanningsnivået i Flekkefjord er forholdsvis lavt. 31 % av befolkningen har tatt minst treårig høyere 

utdanning, og av disse har om lag 1 av 4 lang høyere utdanning. Flekkefjord er samtidig kommunen i 

Listerregionen som har høyest utdanningsnivå. Det er hensiktsmessig å ha et variert arbeidsliv som 

gir muligheter for innbyggere med forskjellige utdanningsnivåer.  

Det er viktig at en tar vare på kompetansen som finnes og tilrettelegger for arbeidsplasser for alle 

utdanningsnivåer. Utdanningsnivå og bransjestruktur i et område henger tett sammen, og en kan 

derfor også si at utdanningsnivået i Flekkefjord reflekterer hvilke arbeidsplasser som finnes her.  

 

4 Antall ansatte fordelt på sektor, SSB.  

Figuren over beskriver ansatte fordelt etter næringen de arbeider i. Her kommer det tydelig fram at 

det er helse- og sosialtjenester og sekundærnæringene som har flest ansatte. Samlekategorien som 

dekker tjenester som handel, hoteller og finans er også en viktig næring, og har en betydelig andel 

ansatte. Det kommer tydelig fram at Flekkefjord er en kommune med mange arbeidsplasser innen 

industri, og det kan også forstås av oversikten at sykehuset er en stor arbeidsgiver.  
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Sysselsettingsgraden i Flekkefjord var i 2020 på 74,8%4. Flekkefjord har også en høy andel 

deltidsarbeidende kvinner, med 52,9%5 i 2019. Dette tyder på at selv om sysselsettingstallene er 

gode, er det likevel potensiale for at flere kan jobbe mer.  

Flekkefjord scorer litt under gjennomsnittet på leseferdigheter for 5. klasse, men har likevel en høy 

score på grunnskolepoeng, som ligger over gjennomsnittet for fylket. Gjennomføringen av 

videregående opplæring er også god, og særlig for studiespesialiserende er andelen som 

gjennomfører utdanningsløpet over gjennomsnittet.  

 

Klimaendringer og reduksjon i Co2-utslipp 
Regionplan Agder 2030 har vedtatt mål om å redusere utslippene med 45 % fra 2017-nivået innen 

2030, og med 90 % innen 2050. Det er utarbeidet et klimaveikart som gir forslag og retninger for hvor 

kommunen kan redusere klimautslippene sine.  

Vi vet at framtiden vil gi høyere temperaturer, mer ekstremvær og endrede sesonger. Det kan ventes 

kortere vintre med mindre snø, og det kan ventes økende tørke om sommeren. Samtidig ventes det 

at det skal komme mer nedbør, og at det skal generelt bli mer ekstremvær og flom. Det kan også 

ventes større skredfare. Stigende havnivåer vil også påvirke kommunen. Dette kan utløse endringer i 

hvordan kommunen må tenke samfunnssikkerhet og beredskap.  

Kommunens planlegging må ta hensyn til disse utfordringene, og legge et grunnlag for å kunne kutte 

i klimautslippene. Her må kommunen gå foran og vise god praksis. Det er også viktig at en legger til 

rette for at det enklere skal tas grep utenfor kommuneorganisasjonen, ved at en legger til rette for at 

det private næringslivet styrker sine grep for et mer bærekraftig samfunn.  

 

Samfunnsberedskap 
Klimaendringer er bare ett av usikkerhetsmomentene framover. Det er sannsynlig at vi vil oppleve 

flere pandemier i årene som kommer. Det er også større usikkerhet knyttet til sikkerhet, og 

trusselbildet mot Norge har endret seg i løpet av de siste årene. Særlig krigen i Ukraina har endret 

forventningene til framtiden. Kommunens rolle i samfunnsberedskapen, samt den enkelte 

innbyggers rolle, er viktige for å opprettholde et trygt samfunn.  

 

Alternativer: visjon, mål og tema 

Gjeldende hovedmål, visjon og verdier 
Den gjeldende visjonen er «vilje til vekst». 

Dagens hovedmål er: «1. Vi skal være en attraktiv kommune for bosetting og næringsliv, slik at vi når 

10000 innbyggere i 2025. 2. Vi skal utvikle vår rolle som regionsenter for omkringliggende 

kommuner».  

Verdiene Flekkefjord har valgt å fremheve er redelighet, engasjement og nyskaping. 

                                                           
4 Tall fra Agder fylkeskommune, 2021. Baserer seg på aldersgruppe 20-66.  
5 Tall fra Agder fylkeskommune, 2021.  
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Den todelte hovedmålsetningen er diskutert i planstrategien. Første halvdel omkring attraktivitet og 

befolkningsutvikling er ikke oppnådd. Dette kan skyldes at samfunnsdelen 2014-2025 er for 

omfattende, at det er for lite tydelige prioriteringer og at tiltakene som benevnes i planen ikke gir 

noen tydelig retning. Den andre halvdelen som omhandler rolle som regionsenter blir ansett i 

planstrategien som lite formålstjenlig som generell målsetning, og som vanskelig å omsette til 

praksis. 

Visjonen er ikke diskutert i planstrategien. Hovedmål settes utfra visjonens retning, og det er slik 

naturlig å se hovedmålene som en videreføring av visjonen.  

Den gjeldende visjonen angir en retning for Flekkefjord, og denne er vekst. Dette reflekteres også i 

hovedmålene, som slik speiler visjonen og tydeliggjør retningen den skal ta Flekkefjord i. Samtidig 

forteller ikke visjonen noe om hvilke kvaliteter Flekkefjord har eller som det er ønskelig å oppnå eller 

forsterke. En mer kvalitetsorientert og framtidsrettet visjon kan oppleves som en vitaliserende og 

retningsgivende visjon.  

Verdiene Flekkefjord har valgt å fremheve er redelighet, engasjement og nyskaping. I likhet med 

visjon og hovedmål kan verdiene beholdes eller omarbeides. Verdiene er i mindre grad knyttet til 

visjon og hovedmål, og peker heller på hva som er viktig å legge til grunn for kommunens arbeid.  

 

Utforming og tema for planen 
Kapitlene i planen skal inneholde forskjellige mål for hva som skal oppnås, og strategier som viser 

hvordan en har tenkt å jobbe for å oppnå dette. Dette skal være gjeldende for både kommunen som 

organisasjon og kommunesamfunnet som helhet. Tema, mål og strategier skal dekke inn de tre 

områdene innen bærekraft, sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.  

Arealstrategien skal knytte samfunnsdelen og arealdelen tettere sammen og legge fram langsiktige 

tanker om hvordan en skal ivareta kommunens arealer for å oppnå målsetningene en har satt i 

samfunnsdelen. Denne gir mer forutsigbarhet for eksterne aktører, legger til rette for dialog blant 

politikerne, gir mulighet for medvirkning, skaper helhet i planleggingen og gir rom for å løfte blikket 

og se hvor utviklingen går.  

 

Tema 
For å lage en god plan må en avgrense satsingsområdene og velge noen tema som får ekstra 

oppmerksomhet. Her tydeliggjøres det hvor kommunen skal legge innsatsen sin og hvordan en ser 

for seg at en skal jobbe for et mer bærekraftig samfunn. Mange av tematikkene som nevnes under 

kan og må ses i sammenheng med hverandre. Hvilke konkrete områder som skal prioriteres tas det 

ikke stilling til i planprogrammet. Dette vil være et resultat av den videre planprosessen.  

Tema som kan eller må tas opp i planen, i større eller mindre grad (ikke uttømmende liste):  

Næringsutvikling og kommunikasjon 
Med det grønne skiftet og satsing på blå næring har det skjedd endringer i hvordan 

næringsutviklingen skjer. Det gir endringer for både eksisterende og framtidig næringsliv. 

Overgangen til lavutslippssamfunnet er sentralt for å oppnå vedtatte klimamål. Ny E39 vil også 

halvere reisetiden mellom Kristiansand og Stavanger, og vil gi en større regionutvidelse. Flekkefjords 

posisjon midt mellom disse større byene kan gi mange effekter for kommunen, og vi må utnytte de 

gode mulighetene dette gir oss.  
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Inkluderende samfunn 
Folkehelse og levekår er tema som skal adresseres i kommunens planlegging. Kommunens 

folkehelseutfordringer er redegjort for i tidligere kapitler i planprogrammet. Også utfordringer 

knyttet til likestilling, mangfold og økte ulikheter i samfunnet kan være viktige tema for 

kommuneplanens samfunnsdel. En aldersvennlig samfunnsutvikling er også viktig, og må ses i 

sammenheng med universell utforming og gode lokalmiljø for alle generasjoner.  

Klima 
Med utfordringsbildet som er presentert vil dette påvirke Flekkefjord som kommune og som 

samfunn. Det vil være tydelige endringer som mer regn, mindre snø, mer flom og skred. Høyere 

havnivåer kan også bli en utfordring. Det vil bli større temperatursvingninger. Samtidig kan dette gi 

nye muligheter for innovative løsninger. 

Samskaping, samfunnssikkerhet og demokrati 
Det skjer endringer også i hvordan kommunens rolle i lokalsamfunnet forstås. Kommunen skal i 

større grad legge til rette for at samfunnsutviklingen og tjenesteytingen skjer i et fellesskap med 

andre aktører, hvor både næringsliv, organisasjoner og individer bidrar. Dette kan gi endringer i 

hvordan forskjellige tjenester tilbys i framtiden. Endringer hvordan samfunnet tenker på beredskap 

har også gjennomgått skifter over de siste årene. Det kan også være viktig å se på demokratiske 

holdninger og hvordan styrke tillit og trygghetsfølelse i befolkningen, som motvekt til de 

individualiserende trendene verden har sett over en tidsperiode.  

 

Medvirkning 

Lovkrav og forventninger 
Krav til medvirkning i planprosesser er hjemlet i PBL §5-1 – 5-5.  

§5-2 sier følgende:  

«Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til 

alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private 

organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt 

frist. 

Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett 

eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det. Ved 

kunngjøring av planutkast skal det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative 

utkast til planen som ikke har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at de 

er tilgjengelige på planmyndighetens kontor. 

Det skal legges til rette for elektronisk presentasjon og dialog i alle faser av planprosessen. 

Nærmere krav til høring og offentlig ettersyn framgår av bestemmelsene for den enkelte 

plantype.» 

Her framkommer det at enhver som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning. Kravene 

til kommuneplanen framkommer i §11-14, som sier at  

«Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og 
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gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse og eventuelt å 

fremme innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være minst seks uker.».  

I tillegg sier §5-1 at  

«Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 

tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta 

direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.».  

Det er samtidig en forventning til at en skal legge til rette for en utvidet medvirkningsprosess til 

kommuneplanens samfunnsdel. Det er viktig at valgene som tas legger opp til en åpen prosess hvor 

innbyggerne så vel som organisasjonene i kommunen vet hvor de skal henvende seg.  

 

Forslag til organisering av medvirkningsprosessen 
I denne planprosessen skal det lages et medvirkningsopplegg hvor grupper som innbyggere, 

næringsliv, organisasjonsliv, politikere får et tilpasset opplegg.  

Dette foreslås ivaretatt slik: 

• Planverksteder med politikerne.  

• Det organiseres et opplegg for næringsliv og organisasjonsliv. 

• Innbyggerne gis mulighet til å svare i en innbyggerundersøkelse.  

• Barn og unge, eldre, innvandrere og funksjonshemmede er grupper som trenger særlig 

tilrettelegging for medvirkning, og vil gis ekstra hensyn i utformingen av 

medvirkningsprosessen. Det kan bli aktuelt med egne prosesser rettet mot disse gruppene.  

Metoder som kan benyttes er blant annet innbyggerpanel, folkemøter, frokostmøter, planverksteder, 

stand på kjøpesenter, kafemøter og gjestebud.  

 

Organisering og tidsplan 
Rådmannen er prosjekteier for kommuneplanens samfunnsdel, og det er planavdelingen som er 

ansvarlig for utarbeidelse av planen.  

Administrativ styringsgruppe vil være rådmannens ledergruppe. Det kan i tillegg være aktuelt å 

organisere enkelte ad hoc-arbeidsgrupper for deler av prosessen.  

Den politiske styringsgruppa vil være formannskapet.  

 

Tidsplanen for prosjektet planlegges slik: 

År 2023 2024 

Måned J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Planprogram forslag                         

Planprogram høring                         

Planprogram vedtak                         

Medvirkning                         

Utarbeidelse planforslag                         

Samfunnsdel forslag                         
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Høring av plan                         

Revidering av plan                         

Vedtak av plan                         

 

 

Høring 
Planprogrammet sendes ut på høring med frist for innspill til 20.03.2023.  

Innspill sendes til post@flekkefjord.kommune.no og merkes med «innspill til kommuneplanens 

samfunnsdel».  

mailto:post@flekkefjord.kommune.no

