
ARBEIDSDOKUMENT 

FORUM FOR SAMFUNNSUTVIKLING 

09. MAI - ARENDAL 

«Arealforvaltning og industrietableringer  

- Hvordan blir vi enige?» 

-Kunnskapsgrunnlaget, den politiske forpliktelsen og de regionale spillereglene- 

 

PROGRAMUTKAST 

09:00 – 
10:00 FELLES ÅPNING – ALLE TRE FORA 

 

1. Hvorfor må regionen samarbeide om de store utfordringene? v/Gina Lund 
(bekreftet)  

2. Kommer 
3. Kommer 

10:00-
10:15 PAUSE 

10:15-
11:30 INFORMERE 
 4. Hva er arealregnskap, hva kan vi bruke det til og hva må vi snakke om?  v/ 

Jarle Jensen, ekspedisjonssjef KMD (invitert) 
 
5. Hvordan blir man enige om behov? v/Marianne Karlsen, utredningsleder i Klima- og 

miljødepartementet, Norges hovedforhandler i Glasgow (bekreftet)  
 
6. Kompromiss for å nå klimamålene? v/Svein Tveitdal, Klima 2020 (bekreftet) 

11:30-
12:30 LUNCH 

12:30-
13:45 ENGASJERE  
  

7. Hva har vi, hva kan vi, og hva mangler vi? v/Gunnar Lindaas, avdelingsleder analyse 
Agder Fylkeskommune (invitert) 
 

8. Industriperspektivet v/Mårten Haakstad Arendal Næringsforening (bekreftet) 
 

9. Naturperspektivet v/Trond Simensen NINA? Andre forslag? (ikke invitert) 
 



10. Felles samtale – Jarle, Marianne, Gina, Kjetil, NINA og Svein  
v/samtaleleder Tine Sundtoft? (ikke bekreftet) 

 

13:45-
14:00 PAUSE 

14:00-
15:00 DISKUTERE  
 11. Dialogsesjon v/ CoLab (bekreftet) 

 

  

 

 

INVITASJON TIL INNSPILL I ETTERKANT 

I rapporten Kartlegging av praksis rundt bruk av arealregnskap i kommuneplan (KMD, 2020) anbefales 

det å drøfte følgende tre spørsmål med kommunale aktører, dersom man ønsker å etablere en helhetlig 

regional fellestenkning for arealutvikling. 

1. Forventningsavklaring: Hvorfor skal kommuner føre arealregnskap? 
En forventningsavklaring om intensjonen bak det å ta i bruk arealregnskap. Altså hvorfor skal man ha 
arealregnskapet, herunder hva som er formålet med arealregnskapet. Er det for å sikre arealnøytralitet? 
Sikre økosystemtjenestene? For å sikre at vi lander de store grønne industrietableringene? Eller er det 
fordi nasjonale forventninger tilsier at man skal det? 

Formålet vil styre innholdet og indikatorer. Hva som inngår i et arealregnskap, vil være ulikt ut fra hvilke 
målsettinger og tilhørende indikatorer kommunen eller regionen har sett behov for å få et 
kunnskapsgrunnlag om – derfor er det behov for dialog om formål. 

2. Hva ønsker aktører egentlig å bruke regnskapet til? 

Skal det være et kunnskapsgrunnlag som setter premisser for fremtidig utvikling? Skal det gi grunnlag for 

å bygge på økosystemregnskap, slik Viken gjør? Skal det være et aktivt planredskap eller et 

rapporteringsredskap? Eller skal det være en kombinasjon? 

3. Hva ønsker aktører at regnskapet skal bidra til?  
Basert på avklaringer i punkt 1 og 2 kan deltakere drøfte hva de ønsker regnskapet skal bidra til. Oversikt 
over arealendringer over tid, og vurdering av måloppnåelse iht. kommunale strategier og målsettinger? 

• Vurdere om det er reelle behov for nye utbyggingsarealer? 

• Styre hvor veksten skal skje først og sist? 

• Rydde i urealistiske utdaterte utbyggingsområder fra kommuneplanen? 

• Analysere boligutvikling og befolkningsendringer, og konsekvenser for skatteinngang, 

behov for kommunale tjenester og investeringer, blant annet skolebehov? 

• Sikre beslutningsgrunnlag for kommunepolitikere? 

• Et 'objektivt' kunnskapsgrunnlag for dialog med regionale myndigheter, politikere og 

utbyggere? 

• Synliggjøre "verdien" i områder som evt. bygges ned? 



• Utvikle for kommunene eller fylkeskommunene? 

 

 

Vi ønsker å sikre at alle som vil skal kunne gi innspill på disse spørsmålene. Derfor legger vi opp til å 

sende innspill skriftlig i opptil 4 uker etter arrangements slutt. 

 

Det skal dermed IKKE skal leveres innspill på noe under selve dagen. Dette for å skape en mer åpen 

dialog under dagen og for å gi tid for refleksjon og drøftelse med kollegaer og andre utenfor forum. Vi 

gir ut et skriv med refleksjonsspørsmålene i forkant av arrangementet 

 

 


