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Referat fra Regionalt Planforum 
DATO onsdag 25. mars 2020 
TID  kl. 10.00- 11.00 
STED Teams Videolink  
 
SAK 1 Kristiansand kommune – Samfunnsdel med arealstrategi 

Tema: På grunn av unntakstilstanden (korona), har ikke kommunen kommet så langt 
som man ønsket i arbeidet. Kommunen tar opp følgende punkt; 
 Stram framdriftsplan i forhold til offentlig høring, mtp. fylkesutvalg i juni 
 Orientering om forslag til satsingsområder og retningsmål – evt. kobling til 

regionplan Agder 2030 
 Orientering og evt. tilbakemeldinger på foreløpig forslag til overordnet 

arealstrategi - mulig kobling mot regional plan for Kristiansandsregionen D
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Kommunen har oversendt presentasjonen og presenterer denne med utfyllende 
kommentarer.  Fagnotater som ligger til grunn for arealstrategien, vil bli offentlig 
tilgjengelig.  

 

Diskusjon og kommentarer 

Kommunen har en gjennomgående god plan, spesielt trekkes den brede og gode 
medvirkningsprosessen utad frem. Det er også positivt at det presiseres at 
samfunnsdelen og arealdelen skal samsvare.  

Kommunen blir utfordret til å trekke inn FNs bærekraftsmål slik at bærekraftsmålene 
ligger til grunn i arealforvaltningen. 

Utfordringer tilknyttet arealforvaltningen bør synliggjøres gjennom samfunnsdelen. Det 
blir stilt spørsmål om hvordan eksisterende arealformål skal gås gjennom og vurdere 
om de skal videreføres eller tas ut av planen. Kommunen skal se nærmere på dette i 
videre arbeid.  

Tilrettelegge for kvaliteter for senter og tilrettelegge for barnefamilier oa. Det 
boligsosiale er ment å ivareta gjennom arealstrategien.  

Kristiansand er nasjonalt og regionalt transport-sentrum. Dette legger sterke føringer på 
arealbruk. Videre er "bypakke-prosjektene" vesentlig å beskrive i saken. 
 
Det er positivt med kobling mellom senterfunksjon og stedskvaliteter. To kvaliteter for 
steder/områder kan også sies å være tilgang til bynært friluftsliv og bevaring av 
kulturmiljøer. Det er viktig å at dette inngår i de stedskvaliteter som det skal satses på.  

 
Kommunen ønsker å benytte seg av digitale medier videre i arbeidet, ettersom det er 
utfordrende med medvirkning i unntakstilstanden med korona-nedstengingen.  


