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Referat fra Regionalt Planforum 
SAK 1 Grimstad kommune – kommuneplanens samfunnsdel 
DATO:  29.september 2021    TID  kl. 10.00 – 12.00 
STED:  Digitalt møterom –Teams/ Silius møterom, Fylkeshuset TG65  
 
Generell informasjon om saken 

Planfase Før oppstart 

Tema for diskusjon Prosess, medvirkning, arealstrategi, 
nasjonale/regionale føringer 

Saken angår følgende aktører Statsforvalteren, Fylkeskommunen, NVE, 
Kystverket og Fiskeridirektoratet 
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Kommunen innledet kort om prosessen. Oppstart for samfunnsdelen i januar 2022 og 
ferdig samfunnsdel ca. april 2023. Grimstad kommune ser at tidligere samfunnsdel ikke 
har fungert optimalt, og har som mål i planprosessen å få en spisset samfunnsdel. 
Kommunen har oversendt diskusjonspunkter og det ble diskutert gjennom dette. 
 
1) Fremdriftsplan  
Kommunen ønsker å dele oppstart av samfunnsdel og høring av forslag for 
planprogram på to ulike punkter. Det er at viktig at planprogrammet får en større plass 
enn tidligere. Både fylkeskommunen og Statsforvalteren mener dette kan være en 
fornuftig løsning.  
 
2) Hvordan innarbeide nasjonale og regionale føringer  
 
Fylkeskommunen(FK) anbefaler at grunnleggende mål i Regionplan 2030– fokus på 
levekår og klima- bør være førende i samfunnsdelen, og vurdere å forankre klima fra 
kommunens klimaplan i samfunnsdelen. FK informerte videre om «Kunnskapsportalen» 
med aktuell statistikk og indikator for FNs bærekraftsmål og målene i regionplanen.  
Portalen kan hjelpe kommunen å få et godt kunnskapsgrunnlag. Fylkeskommunen 
ønsker innspill fra kommunen for å gjøre denne portalen bedre. 
(www.agderfk.no/agdertall/ )  
Pågående arbeid med Grimstads kulturminneplan kan være positivt å bruke i et 
folkehelseperspektiv.  
 
Statsforvalteren viste til blant annet ATP for arendalsregionen og nasjonale 
jordvernsstrategi fra 1.mai 2021. For å kunne jobbe med FNs bærekraftsmål var det 
viktig å få tak i essensen og velge ut de delmålene som var tilpasset norske forhold/ 
Grimstad. Asker kommune var et eksempel på hvordan jobbe med dette.  
https://www.asker.kommune.no/globalassets/samfunnsutvikling/fns-
barekraftsmal/dokumenter/asko0117_asker-barekraft_endeligversjon.pdf   
I tillegg bør arealstrategi være en del av samfunnsdelen.  
 
Den norske Kirken støttet innspillet om kulturminneplanen og ønsket et 
satsningsområde for kulturminner. 
 
Fiskeridirektoratet viste til strandsonen som kunne bidra til bærekraftig utvikling jf. FNs 
bærekraftsmål ettersom dette ville ta hensynet mot friluftsliv, folkehelse og kulturmiljø.  
 
3) Satsingsområder  
Grimstad kommune har avventet med å definere faste satsningsområder, men ønsket 
innspill på satsningsområder.  
FK anbefalte å se på kvaliteter kommunen allerede hadde, slik som universitetet, 
kulturminner, jordvern, strandsone mfl. Nye satsningsområder burde i tillegg ses i 
sammenheng med medvirkningsprosessen. Et sentralt spørsmål er hva mener 
kommunen trenger og ha et bevisst forhold til dette. 
  

http://www.agderfk.no/agdertall/
https://www.asker.kommune.no/globalassets/samfunnsutvikling/fns-barekraftsmal/dokumenter/asko0117_asker-barekraft_endeligversjon.pdf
https://www.asker.kommune.no/globalassets/samfunnsutvikling/fns-barekraftsmal/dokumenter/asko0117_asker-barekraft_endeligversjon.pdf
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Statsforvalteren mente det var viktig å være tydelig på utfordringene satsningene skal 
løse. 
 
4) Medvirkning  
Grimstad kommune informerte at de jobbet med ny ide om medvirkning som en del av 
undervisningsopplegget på i ungdomsskolen. Dette er et spennende prosjekt å følge 
videre.  
FK viser til ulike andre medvirkningsarenaer man kan bruker, eksempelvis ulike 
typer/former gjestebud.  
 
Statsforvalteren er positivt til ideen i skolen og ønsker gjerne bli involvert.  
 
Kommunen anbefales å avveie bredden og konkret medvirkning og spisse strategi før 
medvirkning, slik at man når de områdene man ønsker å oppnå.  
 
5) Ambisjonsnivået  
Kommunen har i sin planstrategi presentert at de skal innføre nytt plansystem, som er 
en stor jobb nå (referanse til Stavanger kommunes arbeid). Ambisjonen er at 
samfunnsdelen skal bli det gode styringsverktøyet som det er tiltenkt. 
 
Statsforvalteren er positivt til nytt plansystem og det er viktig å prioritere arbeidet.  
Økonomi må også ses på ettersom dette er en realitetsorientering av hva 
mulighetsrommet er.  
Fk støtter Statsforvalterens innspill.  
 
6) Arealstrategi  
Kommunen ønsker å vente med en arealstrategi for å få fokuset på selve 
samfunnsdelen – årsaken er at det vil stjele oppmerksomheten til andre viktige deler av 
planen.  
 
Statsforvalteren viser til at en arealstrategi er et silingsverktøy for å se på hva som 
skal prioriteres. Det har blitt gjort på to ulike måter, se eksempelvis Arendal vs. 
Kristiansand. Avklaring av arealstrategi kan ta mye tid i fastsetting av planprogrammet, 
men på et tidspunkt er det nødvendig å diskutere areal.  
 
Fk oppfordrer til et eget avsnitt for arealstrategien for å avgrense denne delen.  
 
Statens vegvesen mener at kommunen må se sammenhengen mellom samfunn og 
areal og avklare konfliktpunkter allerede nå.  
 


