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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030, datert 21. november 2017, sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
Representanten Arild Berge (V) innvilget permisjon. Knut Henriksen (AP) møtte som vara
Repr. Andersen (H) innvilget permisjon. Ingen vararepresentant møtte. 8 medlemmer til stede under
behandlingen av saken.
Vibeke Wold Sunde (areal), Eivind Eikeland (oppvekst), Arnfinn Rodal (helse) fra arbeidsgruppen
orienterte kort om kommuneplanens samfunnsdel i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030, datert 21. november 2017, sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn.
Repr. Egeli (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes og oversendes til tjenesteutvalget
Votering
Utsettelsesforslaget vedtatt med 6 mot 2 (FRP, H) stemmer. Rådmannens forslag til vedtak ble dermed
ikke votert over.

Vedtak:
Saken utsettes og oversendes til tjenesteutvalget

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.01.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030, datert 21. november 2017, sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn.
Repr. Johansen (AP) fremmet forslag:

Kommuneplanens samfunnsdel legges ikke ut til offentlig ettersyn.
Votering:
Rådmannens forslag satt opp Arbeiderpartiets forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 2 (AP)
stemmer.

Innstilling:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030, datert 21. november 2017, sendes på høring
og legges ut til offentlig ettersyn.

Bakgrunn for saken:
I planstrategien for Søgne er det vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal
revideres, og at arealdelen skal bygge på samfunnsdelen.
Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt planstrategi og
planprogram for kommuneplanarbeidet, fastsatt av formannskapet den 10.05.17.
Saksutredning:
Formannskapet vedtok å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel ut på høring den 16. november 2016 og varslet samtidig oppstart av planarbeid for
kommuneplanen. Det ble sendt brev om høring av planprogram og oppstart av planprogram til
offentlige myndigheter og organisasjoner. Planarbeidet ble varslet i Fædrelandsvennen og på
kommunens hjemmeside. Høringsfrist var satt til 30. januar 2017. Det kom inn 68 uttalelser til
planprogrammet og planarbeidet. De fleste uttalelsene er private innspill til arealdelen.
Innspillene til planprogrammet ble behandlet ved fastsettingen av planprogrammet.
Innspillene som omhandler samfunnsdelen av kommuneplanen er oppsummert og kommentert
i vedlegg 3. Disse innspillene kan leses i sin helhet i vedlegg 4.
Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel bygger på gjeldende samfunnsdel. Søgne
kommune har de siste årene vektlagt såkalt venstreforskyvning og tidlig innsats. Dette handler
om å forebygge og gi støtte så tidlig som mulig, enten utfordringene kommer tidlig eller sent i
livet. Dagens og framtidens utfordringsbilde er beskrevet i Utfordringsbilde og
folkehelseoversikt for Søgne kommune 2017 (vedlegg 2), det er ikke laget et eget faktakapittel i
selve samfunnsdelen.

Planen er utformet som et enkelt dokument med overordnede føringer for kommunen. Sett i lys
av pågående sammenslåingsprosess av kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand er
omfanget av planen begrenset og det er lagt til rette for at planen kan fungere som et forarbeid
til en felles framtidig samfunnsdel for den nye kommunen.
Det er i planen løftet fram fire satsingsområder:
- Søgne – kommunen hvor vi tar vare på hverandre
- Søgne – kommunen det er godt å vokse opp i
- Søgne – kommunen det er godt å bo i
- Søgne kommune – en attraktiv arbeidsplass
For hvert av satsingsområdene er det satt et samfunnsmål og formulert kjennetegn for hvordan
det er i Søgne i 2030, når samfunnsmålene er nådd. Kjennetegnene er utformet i tråd med
nasjonale føringer med fokus på hva som vurderes som viktig for Søgne som samfunn.
På tvers av satsingsområdene er det hensyn som skal ivaretas i alt kommunen foretar seg. Disse
er beskrevet som overgripende hensyn i planen og skal gjelde på tvers av fagområder.
Følgende tema er valgt ut som overgripende hensyn:
-

Folkehelse
Klima og miljø
Likestilling og likeverd
Beredskap og ROS
Innovasjon
Økonomistyring

Rådmannens ledergruppe har vært administrativ styringsgruppe for arbeidet.
Medvirkningsopplegget i utarbeidelsen av planen har vært begrenset. Konkret har det vært en
samling med plan- og miljøutvalget og arealenheten 6.- 7. februar 2017, hvor blant annet
revisjon av kommuneplanen var tema. 3. mai 2017 ble det avholdt et arbeidsmøte med
tjenesteutvalget og det har vært fortløpende orientering om arbeidet i formannskapet og i
enhetsledersamlinger.
I høringsperioden legges det opp til gjennomgang av planen i eldrerådet, rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne og barne- og ungdomsrådet. I tillegg vil det bli avholdt en åpen dag
for innspill til samfunnsdelen.
Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

Vedlegg
1 Kommuneplanens samfunnsdel - Søgne kommune 2017 - 2030
2 Utfordringsbilde
3 Innspill til rullering av kommuneplanens samfunnsdel - oppsummering
4 Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel
Søgne mot 2030
Høringsutkast, sist revidert 21.11.17.

Søgne kommune
Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel
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INNLEDNING

Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 er en langsiktig overordnet plan for Søgne
kommune som samfunn og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel
skal være et politisk og administrativt arbeidsverktøy og være førende for utviklingen av
kommunen, inklusive prioriteringer i økonomiplan og budsjett.

Figur 1. Kommuneplanprosessen (Kilde: Veileder – Kommuneplanprosessen (T-1492)).
Planen er utarbeidet med utgangspunkt i dagens og framtidas utfordringsbilde beskrevet i
Utfordringsbilde og folkehelseoversikt for Søgne kommune 2017. I utfordringsbildet er det
beskrevet trekk ved samfunnsutviklingen lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Søgne kommune har de siste årene vektlagt såkalt venstreforskyvning og tidlig innsats, som
handler om å forebygge og gi hjelp så tidlig som mulig, enten vanskene oppstår i
førskolealder eller senere i livet. Dette videreføres i den nye kommuneplanen.
8. juni vedtok stortinget at Søgne kommune skal slås sammen med Songdalen kommune og
Kristiansand kommune. Søgne blir da en del av en bykommune med andre utfordringer og
muligheter enn det vi ser i dagens Søgne. Innbyggerne i Søgne vil likevel fortsatt være de
samme og gode tjenester skal leveres hver dag uavhengig av kommunenavnet.
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OPPBYGGINGEN AV PLANEN

Denne versjonen av samfunnsdelen til kommuneplanen for Søgne bygger på målene som
ligger i gjeldende kommuneplan, men formen er justert for å være mer i tråd med
satsingsområdene i Regionplan Agder 2020.
Gjeldende visjon for Søgne kommune er Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel.
Visjonen handler om at kommunen har kompetente ansatte som finner løsninger nær
brukerne.
Kommuneplanen er delt inn i fire satsingsområder;
- Søgne – kommunen hvor vi tar vare på hverandre
- Søgne – kommunen det er godt å vokse opp i
- Søgne – kommunen det er godt å bo i
- Søgne kommune – en attraktiv arbeidsplass
For hvert av satsingsområde er det satt et samfunnsmål og formulert kjennetegn som
beskriver hvordan det er i Søgne kommune når samfunnsmålene er nådd i 2030.
På tvers av satsingsområdene er det hensyn som skal sikres ivaretatt i alt kommunen foretar
seg. Under beskrives hensyn som må vektlegges i all planlegging og som påvirker
prioriteringer innenfor satsingsområdene.

OVERGRIPENDE HENSYN:
Folkehelse
Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer
som direkte eller indirekte påvirker helsen.
Alle bor i en kommune og mye av tilretteleggingen for god folkehelse skjer i kommunene. I
Søgne kommune har vi over lengre tid jobbet aktivt for å fremme folkehelse gjennom
forebygging og tidlig innsats. Det skal jobbes videre med å tilrettelegge for gode bomiljø
hvor det er lett å ta valg som er bra for egen og andres helse.
Klima og miljø
Det er satt klare nasjonale mål for reduserte utslipp av klimagasser hvor Norge skal bli et
lavutslippssamfunn innen 2050. Planleggingen og driften av Søgne kommune skal legge til
rette for å begrense energiforbruk og klimagassutslipp. Til tross for reduserte utslipp er det
forventet klimaendringer som omfatter mer ekstremvær og økt flom og skredfare, dette må
det tas høyde for i planleggingen, for å begrense den potensielle skaden.
Søgne har flotte naturverdier og kulturverdier knyttet til blant annet kysten,
jordbrukslandskapet og Søgneelva, samt skogsområder med variert biologisk mangfold.
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Natur- og kulturverdiene er begge viktige å bevare for å bidra til et bærekraftig og rikt
mangfold, samt for å sikre en viktig del av identiteten til kommunen.
Likestilling og likeverd
I Søgne kommune skal alle ha like muligheter til å delta i samfunnet uavhengig av kjønn,
alder, etnisitet, funksjonsevne og sosial/kulturell/geografisk bakgrunn. Det legges til rette for
deltakelse i samfunnet ved en gjennomgående bruk av universelle løsninger.
Beredskap - ROS
Kommunen har ansvar for å ivareta innbyggernes sikkerhet. Søgne kommune skal ha en god
oversikt over potensielle risikofaktorer og jobbe aktivt for å forebygge tap av liv, eller skade
på helse, miljø eller materielle verdier. Det skal være trygt å bo i Søgne kommune.
Innovasjon
Innovasjon handler om å finne nye og bedre måter å gjøre ting på. Samfunnet er i stadig
endring, med blant annet endret befolkningssammensetning, økt bruk av digitale løsninger,
endret klima m.m. Søgne kommune skal jobbe aktivt for å ha en effektiv bruk av ressursene
og sikre kvalitet på tjenestene tilpasset de utfordringene som er gjeldende. Det skal satses
på velferdsteknologi og digitalisering.
Økonomistyring
For å kunne levere gode og forutsigbare tjenester over tid må kommunen ha god
økonomistyring. Kommunens budsjettering skal være realistisk og forsvarlig i et langsiktig
perspektiv.
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SØGNE – KOMMUNEN HVOR VI TAR VARE PÅ HVERANDRE

Samfunnsmål 1:
Søgne kommune skal tilby fleksible, koordinerte og framtidsrettede helse-, sosialog omsorgstjenester med rett kompetanse til rett tid, samt bidra til at alle
innbyggerne har et mest mulig selvstendig og verdig liv.
Det blir vesentlig flere eldre i Søgne i årene som komme. Flere eldre vil være en viktig ressurs
for lokalsamfunnet, men økende andel eldre vil også påvirke sykdomsmønsteret. Med
høyere alder øker forekomsten av sammensatte og kroniske sykdommer.
Søgne vil fortsette å ha fokus på forebygging og folkehelse og stadig prøve ut nye universelle
tiltak som kan implementeres i et stadig tettere samarbeid med oppvekstsektoren.
Søgne kommune vil jobbe aktivt for å redusere antall personer som opplever ”utenforskap”.
En bred folkehelsesatsing i alle samfunnssektorer er en viktig forutsetning for å sikre
livskvalitet og gode liv for alle innbyggerne i Søgne kommune.

Kjennetegn ved Søgne i 2030:
Innbyggerne i Søgne tar ansvar for egen helse
Barn og unges helse er ivaretas først og fremst av sine foreldre eller andre foresatte.
Dernest gjennom ett kommunalt oppfølgingstilbud gjennom hele oppveksten,
innrettet fra unnfangelse til ung voksen alder.
Alle barn og unge inkluderes på fellesarenaer. De med store funksjonstap har et
faglig og godt tilrettelagt avlastnings- og aktivitetstilbud.
Kommunen støtter opp om frivillige organisasjoners rolle som helsefremmende
faktor i lokalmiljøet.
Utøvende tjenester og servicetjenester rettet mot helse-, sosial og omsorg er
stedsnære og oppleves av innbyggerne som lett tilgjengelige.
Innbyggerne er trygge på at de får nødvendig hjelp i eget hjem når de trenger det.
Kommunen legger til rette for kultur- og aktivitetsbygg, idrettsarenaer og turløyper,
der alt er tilpasset alle funksjonsnivåer.
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Visste du at (fakta fra 2017):
-

Det er i dag ca. 120 personer med demens i Søgne. I 2040 vil dette antallet være
økt til over 300
Kreft har passert hjerte- karsykdommer som den mest vanlige årsak til tidlig
død
Psykiske lidelser og lidelser i muskel- og skjelettapparatet er de to viktigste
årsakene til redusert livskvalitet og sykemeldinger
Sosial ulikhet i form av utenforskap, samt økende grad av barnefattigdom
målt etter norsk standard er en stor og økende utfordring
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SØGNE – KOMMUNEN DET ER GODT Å VOKSE OPP I

Samfunnsmål 2:
Søgne kommune har et inkluderende oppvekstmiljø som fremmer tilhørighet,
trygghet, trivsel, læring og helse.

Barnehager og skoler som fremmer trygghet, trivsel og læring er avgjørende for at barn og
unge skal stå godt rustet til å møte fremtidens utfordringer. Barn og unge må utvikle et
bevisst forhold til egen læring slik at de er rustet til å løse problemer på en reflektert måte,
alene og sammen med andre. Barnehager og skoler må gi barn og unge de beste
forutsetninger for å kunne øve opp evnen til kritisk vurdering, problemløsning, samarbeid og
kreativitet.
Gode oppvekstsvilkår handler også om å ha en god helsetjeneste og et mangfoldig kultur- og
fritidstilbud. Samhandling mellom tjenestene i kommunen som omhandler barn og unge, er
nødvendig for at kommunen skal kunne gi et helhetlig tjenestetilbud.

Kjennetegn ved Søgne i 2030:
Alle barn, unge og foresatte opplever å bli tatt godt imot i barnehage, skole og
fritidsaktiviteter.
Alle barn og unge deltar og opplever tilhørighet, mestring og læring i fellesskapet.
Alle voksne har høye forventninger til barn og unges læring og utvikling.
Voksne har en positiv relasjon til hvert enkelt barn, og arbeider bevisst med utvikling
av positive relasjoner mellom barna.
Krenkende atferd og mobbing blir avdekket og det blir satt inn tiltak som gjør at
krenking og mobbing opphører.
Alle instanser som arbeider med barn og unge samarbeider på tvers av fagområder
og enheter.
Barn og unge som er i ferd med å falle utenfor, blir raskt fanget opp, og det blir satt
inn treffsikre tiltak.
Det er gode overganger mellom barnehage og skole og mellom de ulike skoleslagene.
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Andelen elever som fullfører videregående opplæring øker.
Kommunen samarbeider godt med frivillige lag og foreninger om barns
oppvekstmiljø, og det er arenaer der uorganisert ungdom opplever fellesskap og
mestring.
Kulturskoletilbudet er bredt nok til å favne alle typer elever, og gir et tilbud til de
som ønsker det.
Det utvidede kulturbegrepet har en naturlig plass hos barn og unge både i skolen og i
det frivillige livet.

Visste du at (fakta fra 2017):
-

92 % av alle barn i Søgne går i barnehage. Ca. halvparten av disse går i private
barnehager.
Ca. 14 % av elvene i Søgne går i friskoler.
Søgne ble i 2016 den første kommunen i Norge til å ansette et kommunalt
elevombud.
Søgne kulturskole har medvirket på rundt 20 arrangement våren 2017, og har i
høst bidratt til rundt 25 aktiviteter i bygda.
I juli 2017 hadde Søgne gamle prestegård 1800 besøkende på kultursøndagene,
2066 på kunstutstillingene og 1900 på konsertene.
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SØGNE – KOMMUNEN DET ER GODT Å BO I

Samfunnsmål 3:
Søgne kommune er et attraktivt sted å bo hele livet.

Det å skape en kommune det er godt å bo i er et omfattende tema. Det handler blant om
hvordan det skal legges til rette for gode boområder, hvordan vi skal legge til rette for
næringsutvikling, hvordan vi skal sikre at innbyggerne deltar i samfunnet, hvordan vi skal
planlegge og utforme arealene våre og hvordan infrastrukturen skal være.

Kjennetegn ved Søgne i 2030:
Søgne bidrar til en balansert utbygging mellom øst- og vestsiden av kvadraturen, for å
sikre at Kristiansand er en attraktiv storbyregion, med kvadraturen som et geografisk
midtpunkt i regionen.
Det et variert boligtilbud, med en geografisk variasjon av plasseringen av boligfelt, og
mulighet for spredt boligbygging vest og nord i Søgne.
Det er tilgjengelige næringsarealer og kontorlokaler tett på E39. Antall arbeidsplasser i
kommunen er tilpasset antall innbyggere, for å redusere klimautslipp som en følge av
jobbreiser.
Tangvall er videreutviklet som et sentrum i Søgne, med boliger, handel og kontor,
samt et nytt skolesenter med ungdomsskole og videregående skole.
Det er kort og trygg vei til barnehage, skole og omsorgstjenester, sykling eller bruk av
kollektivtilbud et reelt alternativ til bruk av bil for daglige reiser.
Infrastruktur bygges ut parallelt med utbygging av bolig og næringsområder. I alle
større boligområder i Søgne er det lekeplasser/møteplasser med høy kvalitet.
Landbruk og fiske er levende næringer i utvikling

Visste du at (fakta fra 2017):
-

I Søgne bor det 11 328 mennesker fra over 85 land.
I Søgne er det 3389 eneboliger, 382 leiligheter og 1590 hytter.
I Søgne er det over 1229 øyer, holmer og skjær.
I Søgne dyrkes over 50 % av potetene i Vest-Agder.
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SØGNE KOMMUNE – EN ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS

Samfunnsmål 4:
Søgne kommune har et godt omdømme og gir et attraktivt servicetilbud til
innbyggere og næringsdrivende.

Kommunen har et komplekst sett av oppgaver og yter tjenester til kommunens innbyggere
hver dag. Stadig endrede nasjonale føringer og satsingsområder forutsetter at kommunene
har kompetente ansatte og en fleksibel organisasjon, som tilpasser seg kravene som settes
til tjenestene og behovene til innbyggerne.
Det er en forutsetning at de tjenester som innbyggerne er avhengig av i lokalmiljøet, legges
som servicetilbud i nærheten av der folk bor.
Organisasjonen må fungere godt for å levere gode tjenester og for å kunne tilpasse seg nye
utfordringer og behov. Dette forutsetter et godt samarbeid mellom administrasjon og
politikere som har et felles mål om å levere gode tjenester til innbyggerne.

Kjennetegn ved Søgne i 2030:
Informasjon fra kommunen er lett tilgjengelig for innbyggerne og næringslivet.
Servicetorg og bibliotek er sentralt plassert på Tangvall.
Innsendelse av søknader og kommunikasjon med kommunen er enkelt via
elektroniske løsninger.
Kommunen har god beredskap for håndtering av kriser.
Kommunen har en stabil økonomi som sikrer et forutsigbart tjenestetilbud.

Visste du at (fakta fra 2017):
-

I Søgne kommune arbeider nær 850 stykker, ca. 80 % er kvinner.
I Søgne er det registrert 63 yrkesfiskere.
Ca. 40 % av arbeidstakerne som bor i Søgne jobber i Kristiansand.
Det er ca. 3350 arbeidsplasser i Søgne, ca. 700 av disse er innen bygge- og
anleggsbransjen.
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VEIEN VIDERE

KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Det er meldt oppstart av arbeidet med kommuneplanens arealdel samtidig med oppstarten
av samfunnsdelen. Arbeidet med arealdelen fortsetter og planen legges fram til
førstegangsbehandling i juni 2018.
ØVRIGE PLANER
Kommunens planstrategi følges opp og kommunens tema- og sektorplaner revideres i tråd
med denne.
NYE KRISTIANSAND
Prosjektet for etablering av nye Kristiansand er i gang. Det framgår av prinsipper for
etablering av nye Kristiansand, vedtatt av fellesnemda den 23.06.17, at det skal etableres en
helt ny kommune med utgangspunkt i de tre kommunenes styrker og særegenheter.
Lokaldemokrati og lokal identitet skal gis høy prioritet. Samarbeidet om bygging av en ny og
framtidsrettet kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres
ståsted. Bærekraft skal ligge til grunn for utviklingen i den nye kommunen.
Det er lagt føringer for at toppledelsen med nærmeste rådgivere skal lokaliseres i
kommunens sentrum. Det skal avklares nærmere hvor du ulike delene av administrasjonen
skal plasseres geografisk. Tjenester som fortsatt krever nærhet til bruker og kunnskap og
kjennskap til nærmiljøet skal fortsatt leveres lokalt. Tjenester som barnehage, skole, SFO,
kveldsåpent legekontor og hjemmetjenester skal leveres til brukerne som i dag.
I hvert av dagens kommunesentra skal det være et servicekontor der innbyggerne kan møte
representanter for kommunen og der de kan få utført enkelte tjenester. Servicekontoret skal
etablere gode systemer for dialog med innbyggere, næringslivet og frivillige organisasjoner.
I hver av de tidligere kommunene skal innbyggerne i tillegg til de nevnte tjenestene, finne
hverdagstjenestetilbud slik som helsetjenester, kulturskole og bibliotek. Hver kommunedel
skal ha nærmiljøanlegg og mindre kulturarenaer, samt ungdomstilbud.
Den nye kommunen skal iverksettes 1. januar 2020.
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Bakgrunn
Dokumentet er utarbeidet som et grunnlag for revisjonen av kommuneplanen. Tilsvarende
dokument som Kristiansand har utarbeidet er benyttet som mal for arbeidet.
Dokumentet er et faktadokument som beskriver utfordringsbildet i Søgne kommune innenfor
et bredt utvalg av tema. Dokumentet gir ikke en uttømmende beskrivelse, men beskriver
hovedutfordringene sett fra Søgne i 2017. Innledningsvis gis det en oversikt over globale og
nasjonale utviklingstrender, etterfulgt av en beskrivelse av økonomiske og strukturelle forhold
i kommunen. Videre gis det et bilde av utfordringer og muligheter knyttet til kommunens
tjenestetilbud og samfunnsutviklerrolle.
I tråd med krav i folkehelseloven skal kommunen hvert fjerde år utarbeide en samlet
folkehelseoversikt. Folkehelseoversikten er innarbeidet som en integrert del av dette
dokumentet.
Det finnes en rekke kilder til interessant statistikk for kommunen. Oppdaterte data for Søgne
kommune finner du blant annet på http://www.ssb.no/kommunefakta/sogne.
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1 UTVIKLINGSTRENDER GLOBALT OG NASJONALT
Internasjonal økonomi påvirker norsk økonomi gjennom etterspørsel, utenlandske
styringsrenter og internasjonale priser. Dette påvirker blant annet norsk eksport, norsk
valutakurs og importert inflasjon. Det økonomiske bildet er et annet enn det vi har vært vant
til de siste 10-15 årene. Norge har lagt bak seg en periode preget av kraftig vekst i
etterspørselen etter varer, tjenester og arbeidskraft i fastlandsøkonomien. Etterspørselen har
vært trukket opp takket være en høy oljepris og petroleumsnæringens behov for varer og
tjenester. Dette bildet har endret seg. I 2013 kunne 232 000 sysselsatte i Norge knyttes til
petroleumsnæringen. Som følge av reduserte investeringer falt antall sysselsatte knyttet til
næringen til 207 000 i 2015, en nedgang på 25 000 (SSB mai 2016). Nedgangen fortsatte i
2016. Utviklingen i norsk økonomi er todelt. Tilbakeslaget i oljenæringen rammer særlig Sørog Vestlandet. Stortinget har vedtatt nye, målrettede tiltak både i 2016 og 2017, for å bidra til
at det skapes flere jobber i særlig utsatte områder.
Agder har et variert næringsliv der vekst i verdiskapingen i de siste årene er knyttet til
petroleumsnæringen og prosessindustrien. Næringsstrukturen gjør landsdelen sårbar.
Petroleumsnæringen er i en nedgangsfase og dette gir konsekvenser for landsdelen.
Nedgangen fører til økt arbeidsledighet både i Søgne og regionen. For å bidra til fremtidig
vekst og verdiskaping er det avgjørende å styrke arbeidet med kompetanseutvikling og
omstillingsevne og fremme utvikling av nye næringer. Det vil gi betydelige
omstillingsutfordringer for næringsutvikling og offentlige tjenester de neste 20 årene. Dette er
sannsynligvis en av de største enkeltutfordringer som regionen står overfor.
Globaliseringen medfører internasjonale integreringer og utveksling av informasjon, handel
og kultur. Verden blir mindre fordi man kan kommunisere bedre og mer effektivt på tross av
geografisk avstand, og at en får et stadig mer flerkulturelt samfunn. Økt globalisering
medfører også økt konkurranse om å tiltrekke seg næringsaktiviteter og kompetent
arbeidskraft. Her er byregionene sentrale aktører. I tiåret 2000-2010 kom 97 prosent av den
samlede netto nasjonale folketallsveksten på drøyt 310 000 i storbyregionene. Oslo-,
Kristiansand-, Stavanger-, Bergen- og Trondheimsregionen, eller storbyregionene, utgjorde i
2011 ca. halvparten av landets befolkning. Folketallet i de norske storbyene forventes å stige
relativt kraftig fram mot 2030.
Vi berøres av internasjonale hendelser. På verdensbasis har det vært dobbelt så mange
ulykker og katastrofer i det første tiåret av dette århundre sammenliknet med det siste tiår i
det forrige århundre. Sikkerhetstrusselen i Norge påvirkes også av hendelser i utlandet.
Uforutsette hendelser kan få store konsekvenser. 45 millioner mennesker er på flukt i sitt
eget land eller over landegrenser i verden, viser tall fra Flyktninghjelpen. I 2015 var økningen
av antall asylsøkere til Norge mer enn doblet. I 2016 ble antallet normalisert, men
situasjonen kan fort bli endret.
I situasjoner med økt innvandring så kan det lett oppstå økt ekstremisme og grobunn for mer
bruk av vold og rasisme. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme er et viktig
fokusområde lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er usikkert hva som er den fremtidige
strategien til ISIL og al Qaida. I den grad de ønsker å gjennomføre sentralstyrt terroraksjoner
i vestlige land, vil terrortrusselen kunne øke i Norge. Terrortrusselen fra de høyreekstreme
miljøene er vurdert av PST som økende. Antall sympatisører som ikke er en del av et
organisert miljø er vurdert å være i vekst.
Endringene påvirker vår region både direkte og indirekte. Det er kommunene som må
håndtere endringene som opprinnelig kommer fra et internasjonalt komplekst bilde.
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Klimaendringer rammer hele verden, men endringene varierer mye. FNs klimapanel (IPCC,
2014) viser at mennesker og dyr over hele verden allerede er påvirket. Fattige land er mest
utsatt. Samtidig er det fattige land som har bidratt minst til klimagassutslippene som fører til
klimaendringene. De siste tiårene har verden opplevd endringer i klimasystemet;
temperaturen har steget, nedbørsmønstre har endret seg, smeltende snø og is har påvirket
både vannkvalitet og vanntilgang flere steder. Havet har blitt varmere og surere og havnivået
har steget. Det er også observert endringer i ekstremvær siden 1950, og Norge har opplevd
flere episoder med ekstremtemperaturer, ekstremnedbør og ekstreme havnivåer. Ekstreme
nedbørsmengder, økt vind med opptil orkan i vindkastene gjør det nødvendig å analysere om
vitale funksjoner har nødvendig kapasitet. En av flere konsekvenser er økt risiko for lengre
strømbrudd og brudd i tele- og kommunikasjonsnettet.
FNs klimapanel har sett på ulike utviklingsbaner for å si noe om temperaturøkning og
havnivåstigning i framtiden. Ved den laveste utslippsbanen, kan FNs togradersmål nås. Men
det krever store kutt, ambisiøse mål, og ikke minst vilje til å gjennomføre tiltak. Dersom en
ikke kutter utslippene og fortsetter som før, kan økningen i temperaturen bli på over 4 °C mot
2100.
Om togradersmålet skal overholdes må veksten i utslipp stanses, og erstattes av en varig
reduksjon i årlige utslipp fram mot 2050. Norges samlede utslipp har økt med ca. 4 % siden
1990. Hvis nye utslippsreduserende tiltak utsettes til 2030, vil den nødvendige reduksjonen i
årlige utslipp mellom 2030 og 2050, være på om lag det dobbelte av det som er nødvendig i
dag, eller enda mer (IPCC, 2014; Meinshausen et. al, 2009). Dette vil være mer krevende og
kostbart på lang sikt, og viser hvor avgjørende det er at ytterlige utslippsreduserende tiltak
blir igangsatt i løpet av de neste årene. Målet i Parisavtalen er at man skal begrense
oppvarmingen i år 2100 til godt under 2 °C i forhold til førindustriell tid (1880). I tillegg ble
man enige om å tilstrebe begrensning til 1,5 °C. Verdens samlede utslipp skal nå toppen så
raskt som mulig, før man i 2. halvdel av århundret skal oppnå klimanøytralitet (balanse
mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser). Alle land skal levere nasjonale
utslippsmål som oppdateres hvert femte år. Innsatsen skal så økes over tid og følges opp
gjennom statusoppdateringer hvert femte år. Det vil få virkninger for norske regioner og
kommuner.
Norge har blitt enige om å samarbeide med EU for å nå klimamålene. EU-kommisjonen vil
foreslå mål for landet. Det vil være store forventninger til et rikt land som Norge, med et
betydelig historisk klimaansvar. Deler av forpliktelsen vil bli oppfylt gjennom tiltak i andre
europeiske land, men hovedgrepene må tas hjemme. Norge har skrevet under på å redusere
utslippene med 40 prosent innen 2030.
Urbaniseringen fører til økt økonomisk aktivitet og større behov for kommunale tjenester.
Behovet for mer samordnet og bærekraftig infrastruktur og transporttilbud øker. Den
tiltagende urbaniseringen gir økt press på kommunenes begrensede arealer og ressurser.
Befolkningsveksten bør håndteres innenfor bærekraftige, økonomiske og miljømessige
rammer, og arealplanlegging må ta hensyn til interessene til både nye og eksisterende
befolkningsgrupper. Dette krever gode transportsystemer og utbyggingsmønster og målrettet
styring av den helhetlig areal- og transportpolitikken som ivaretar klimautfordringene, samt
innsats for å utløse potensiale for verdiskaping og innovasjon.
Samspillet mellom offentlig sektor og næringslivet og at det ikke er så store
inntektsforskjeller er styrken ved den nordiske samfunnsmodellen. Men gapet mellom de
som har mye og de som har lite, øker. Regjeringen understreker behovet for at det offentlige
effektiviserer ressursbruken i tjenestene. Innovasjon i offentlig sektor er nødvendig.
Kompetanse og teknologi må utvikles. Dette krever tett samspill mellom offentlige og private
aktører, forskningsmiljøer, brukere og myndigheter. Høyt lønnsnivå utfordrer vår
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konkurranseevne på de fleste områder, og vi må jobbe smartere. Hensynet til globale og
lokale klima- og miljøutfordringer forutsetter også bedre samordning.
Regionen har et fortrinn ved at mange unge vil komme inn i arbeidsmarkedet i årene som
kommer. Befolkningssammensetningen er kjennetegnet ved at andelen yngre (0-24år) ligger
over gjennomsnittet og andel 80+ ligger under landsgjennomsnittet. Kristiansandsregionen
og Stavangerregionen skiller seg positivt ut i Norden ved at det i dag bor betydelig flere unge
enn eldre i regionen, og at antall personer i yrkesaktiv alder vil øke vesentlig i de neste
årene. Dette er både en mulighet og en utfordring. Det er viktig at regionen evner å skape
nye attraktive arbeidsplasser til den unge befolkningen for å unngå at disse flytter ut eller blir
gående uten arbeid.
Den kraftige veksten i andel eldre i befolkningen, kombinert med relativt færre i yrkesaktiv
alder, vil gi kommunene store utfordringer frem mot 2030 og 2040. Konsekvensene vil
inntreffe noe senere på Sørlandet enn andre steder i landet på grunn av en forholdsvis ung
befolkning. «Eldrebølgen» kommer som beregnet, og er ikke en bølge, men starten på en
utvikling som gir varig endring i befolkningssammensetningen. Endringen vil gi store
rekrutteringsutfordringer og situasjonen vil påvirke verdiskapningen og velferdsutviklingen i
samfunnet.
Nasjonale reformer medfører nye oppgaver til kommunene. Samhandlingsreformens
hovedintensjoner er videreført av regjeringen, blant annet gjennom primærhelsemeldingen.
Den foreslår en rekke tiltak med omfattende konsekvenser for kommunene. Dette gjelder
særlig forslaget om å organisere langt mer av arbeidet i tverrfaglige primærhelseteam og
utvidelse av kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) til også å gjelde rus- og psykisk helsefeltet
(plikt fra 2017), samt betaling for utskrivningsklare pasienter som vurderes innført fra tidligst
2018. Gjennom samhandlingsreformen er kommunenes rolle forsterket og tydeliggjort når
det gjelder forventninger til økt helsefremmende og forebyggende innsats. Utgangspunktet
for arbeidet med kommunereformen var blant annet å skape mer robuste kommuner som
kunne overta flere oppgaver fra staten.
Hovedintensjonen er at den forventede veksten i behov innen helsetjenesten i størst
mulig grad skal finne sin løsning i kommunene. Hvis kommunene trekkes i retning av mer
behandlingstunge og personellintensive tjenester, gjennom endret oppgave- og
ansvarsfordeling mellom forvaltingsnivåene, vil dette gi økte utfordringer både når det gjelder
prioritering og rekruttering. Sterk vekst i antall eldre betyr isolert sett flere med behov for
omfattende helse- og omsorgstjenester. Selv om mange eldre opplever å ha god helse og
klare seg bra, vil utviklingen innebære en sterk økning i aldersrelaterte sykdommer og eldre
som har mange sykdommer samtidig. Estimater som er gjort for Søgne tilsier at antall
innbyggere over 80 år vil dobles innen 2030. Dette vil stille andre krav til både tjeneste- og
kompetanseutvikling.

2

RAMMEBETINGELSER OG STYRING

2.1 Økonomiske rammebetingelser
2.1.1 Frie inntekter
De økonomiske rammebetingelser styres i stor grad av staten gjennom veksten i de frie
inntektene. Dette består av skatteinntekter og rammetilskudd. I 2016 utgjorde disse to
postene drøyt 70 prosent av kommunens inntekter.
Søgne kommune er en såkalt lavinntektskommune. I 2015 var frie inntekter per innbygger
45 799 kroner. Figuren nedenfor viser frie inntekter i kroner per innbygger over tid og
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sammenlignet med andre. Søgne kommune (grønn linje) ligger lavere enn gjennomsnittet
både i landet (mørk blå), fylket (lilla) og kostragruppen (lys blå).
55000
50000
45000
40000
35000
30000

Landet
Landet uten Oslo
Søgne
Vest-Agder
Kostragruppe 07

25000
20000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Figur 1. Frie inntekter i kroner per innbygger. Kilde SSB, tabell 04937.

Hvis Søgne kommune hadde hatt frie inntekter per innbygger på samme nivå som
gjennomsnittet i kostragruppen ville årlige inntekter vært 14 mill. kroner høyere. Hadde de
frie inntektene per innbygger vært på landssnittet ville inntektene vært 54 mill. kroner høyere
per år.

2.1.2 Driftsutgifter
Det at Søgne kommune har lavere frie inntekter enn gjennomsnittet reflekterer at kommunen
statistisk sett er billigere å drive. Det gjør også at Søgne jevnt over må ha lave utgifter per
innbygger på de ulike tjenesteområdene, og kommer lavt i rangeringer som baserer seg på
utgifter per innbygger. Dette har sammenheng med demografi og med at en høyere andel i
grunnskolealder går på private skoler.
Når det gjelder demografi viser tabellen nedenfor hvordan befolkningssammensetningen i
Søgne kommune er sammenlignet med landssnittet (landssnittet=100 %, lavere prosent
betyr at aldersgruppen utgjør en mindre andel av befolkningen i Søgne enn i landet, høyere
prosent motsatt).
Aldersgruppe
Avvik fra landssnitt (100 %)
0-1 år
94 %
2-5 år
105 %
6-15 år
115 %
16-22 år
116 %
23-66 år
97 %
67-79 år
95 %
80-89 år
85 %
90 år og eldre
58 %
Figur 2. Befolkningssammensetning sammenlignet med landssnittet. Kilde: SSB

Tabellen viser at Søgne kommune har en yngre befolkning enn gjennomsnittet. Andel i
barnehage- og skolealder er høyere enn i landet for øvrig, mens andelen i de eldste
aldersgruppene er lavere.
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Figuren nedenfor viser offentlige netto overføringer etter alder (i 1000 kroner).

Figur 3. Offentlige netto overføringer etter alder. Kilde: SSB

Selv om eldre innbyggere også er en ressurs er de offentlige overføringene statistisk sett
størst for de eldre aldersgruppene, særlig over 90 år. Siden Søgne har relativt få innbyggere
over 80 år er både de frie inntektene og driftsutgiftene lavere enn for en
gjennomsnittskommune.
Også innbyggere i barnehage- og skolealder utløser offentlige utgifter. Siden Søgne
kommune har flere i disse aldersgruppene skulle vi i utgangspunktet også ha høyere utgifter.
Her skiller imidlertid Søgne kommune seg fra andre ved at en mindre andel barn går i
barnehage og at en større andel skoleelever går i private skoler. Den ordinære
undervisningen i private skoler finansieres direkte av staten. I 2017 ble Søgne kommunes
frie inntekter redusert med 16 mill. kroner pga. den høye andelen privatskoleelever.
Av grunnene over har Søgne kommune lavere utgifter per innbygger både innen barnehage
og pleie og omsorg. På tross av 15 prosent flere barn i grunnskolealder ligger vi like over
gjennomsnittlig kostnad per innbygger for skole. Justert for alderssammensetning og andel
privatskoleelever skiller ikke utgiftsnivået på de ulike tjenesteområdene seg veldig mye ut fra
gjennomsnittet i kostragruppen.

2.1.3 Utvikling for sentrale økonomiske nøkkeltall
De viktigste størrelsene for å vurdere en kommunes økonomiske situasjon er driftsresultat,
gjeldsnivå og disposisjonsfond. Søgne kommune har ikke vedtatt økonomiske
handlingsregler, men i kommuneplanen 2012-2020 står det at «Kommunen skal søke å styre
etter et netto resultatgrad på 3 %». Det vil si et mål om at netto driftsresultat minst skal
utgjøre 3 prosent av brutto driftsinntekter. Figuren nedenfor viser at målet er nådd hvert år
siden 2011.
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Figur 4. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Kilde: SSB, tabell 04937.

Gode driftsresultat har også bidratt til at disposisjonsfondet, som er kommunens
«sparekonto», har gått fra å være ned mot null i 2008 til over 100 mill. kroner i 2016. Figuren
nedenfor viser disposisjonsfond som andel av brutto driftsinntekter.
16
14
12
10
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6

Landet
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Søgne
Vest-Agder
Kostragruppe 07
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2
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Figur 5. Disposisjonsfond som andel av driftsutgifter. Kilde SSB, tabell 04937

Søgne kommune har hatt moderate investeringer siste ti år. I tillegg har en betalt høyere
avdrag enn lovens minimumskrav. Figuren nedenfor viser netto lånegjeld per innbygger.
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Figur 6. Kommunens netto lånegjeld per innbygger. Kilde: SSB

Samlet sett har kommunen styrket sin økonomiske stilling siden kommuneplanen 2012-2020
ble vedtatt. Gode driftsresultat har økt de økonomiske reservene, samtidig som gjelden er
holdt på et relativt lavt nivå, og er redusert som andel av inntektene.

2.2 Utfordringer framover
Søgne kommune vil i årene framover få en stram økonomi, til tross for et godt økonomisk
utgangspunkt og vekst i de frie inntektene (skatt og rammetilskudd). Dette skyldes økt press
på tjenestene som følge av demografiske forhold, flere oppgaver og høyt investeringsnivå.
Gapet mellom tjenester som tilbys og innbyggernes forventinger er også økende. Kommunen
må i større grad enn tidligere finne effektive løsninger, søke ny kunnskap og innovative tiltak
i samarbeid med andre samfunnsaktører.
Som følge av moderat gjeldsvekst og fallende rentenivåer har Søgne de siste årene kunnet
bruke veksten i de frie inntektene til å styrke de kommunale tjenestene. Når vi nå står overfor
store investeringer vil bildet endre seg gjennom neste kommuneplanperiode, og en større del
av inntektsveksten vil gå til å dekke renter og avdrag på lån. Dette vil igjen legge press på
tjenestene. Disse utfordringene beskrives nærmere nedenfor.

2.2.1 Kostnader knyttet til demografiske endringer
Statistisk sentralbyrå publiserer hvert annet år befolkningsframskrivinger for kommunene,
den siste prognosen er fra juni 2016. Hovedalternativet gir følgende utvikling for
aldersgruppene som er de viktigste brukerne av kommunale tjenester (prosent ift. 2016,
2016=100):
2016

2020

2025

2030

2035

2040

0-5 år (barnehage)

100

107

124

129

132

133

6-12 år (grunntrinnet)

100

103

104

116

123

126

13-15 år (ungdomstrinnet)

100

109

104

104

120

126

80+ (Pleie og omsorg)

100

113

146

197

236

255

90+ (Pleie og omsorg)

100

126

155

198

283

392

Figur 7. Estimert befolkningsframskriving i prosent i forhold til 2016. Kilde: SSB
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Tabellen viser vekst i alle aldersgrupper, men veksten er særlig sterk i de eldre
aldersgruppene. Antall innbyggere over 80 år dobles nesten fra 2016 til 2030. Selv om eldre
innbyggere også kan være en ressurs for kommunen øker behovet for kommunale tjenester
med alderen. En eldre befolkning vil dermed sette krav til økt kapasitet, både i form av
kommunale bygg og flere ansatte. Basert på de såkalte kostnadsfordelingsnøklene til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil Søgne kommunes utgiftsbehov innen pleie
og omsorg øke med ca. 20 mill. kroner fra 2016 til 2020. Veksten vil tilta ytterligere etter
dette.
For yngre aldersgrupper er befolkningsframskrivingene mer usikre siden disse flytter oftere
mellom kommuner og fordi fødselstall kan variere mye fra år til år. Framskrivningene gir
likevel en god pekepinn. For de yngre aldersgruppene ventes veksten fram mot 2025 særlig
å komme på barnehagesiden.
Kostnadsvekst som følge av demografiske endringer har i stor grad blitt kompensert gjennom
økte frie inntekter. Kostnader som følge av endret befolkningssammensetning vil imidlertid
øke også nasjonalt, samtidig som statsfinansene forventes å bli strammere. Det er dermed
ikke gitt at kostnadsøkninger kompenseres fullt ut i framtiden. I tillegg vil en større andel av
inntektsveksten i Søgne framover gå med til å dekke økte rente- og avdragskostnader. Dette
innebærer at de såkalte demografikostnadene neppe blir fullt ut kompensert gjennom økte
budsjettrammer for enhetene.

2.2.2 Investeringer og kapitalutgifter
Per i dag har Søgne kommune negative netto finansutgifter, dvs. at finansinntektene er
høyere enn finansutgiftene. Dette skiller oss fra de fleste andre kommuner, jf. figuren
nedenfor som viser netto finans i prosent av brutto driftsinntekter.
6
5
4
3
2

Landet
Landet uten Oslo
Søgne
Vest-Agder
Kostragruppe 07

1
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Figur 8. Netto finans i prosent av brutto driftsinntekter. Kilde: SSB

Hadde Søgne kommune vært på linje med gjennomsnittet for landet og kostragruppen ville
finansutgiftene vært 17 mill. kroner høyere. Dette gjør at vi per i dag kan bruke en større del
av de frie inntektene på tjenesteproduksjon.
Dette bildet vil endre seg pga. store investeringer framover. Figuren nedenfor viser Søgne
kommunes investeringer i anleggsmidler fra 2003-2020 (budsjett-tall fom. 2017).
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Figur 9. Innvesteringer i anleggsmidler fra 2003 - 2020.

I siste tiårsperiode (2007-2016) investerte Søgne kommune i gjennomsnitt 60 mill. kroner per
år. I inneværende økonomiplanperiode 2017-2020 er gjennomsnittlige investeringer 160 mill.
kroner per år, nesten 640 mill. kroner. Den største investeringen i gjeldende økonomiplan er
nytt skolesenter på Tangvall. De største investeringene for å øke kapasiteten innen pleie og
omsorg vil først komme etter 2020, slik at kommunen må være forberedt på å løfte ytterligere
investeringer utover dette. Dette vurderes å være fornuftige og nødvendige investeringer. Et
nytt skolesenter på Tangvall vil gi elevene tilgang til nye og moderne lokaler og samtidig
være viktig for utviklingen av Tangvall. Nye lokaler for pleie og omsorg vil være nødvendig ut
fra endret alderssammensetning i kommunen, selv om en stimulerer til at innbyggere kan bo
i egen bolig og klare seg selv lengst mulig.
Investeringene kan imidlertid ikke løsrives fra driften. Renter og avdrag betales fra samme
«pengesekk» som utgifter til tjenesteproduksjon i enhetene. Økonomiplanen for 2017-2020
anslår at kommunens gjeld i 2020 vil være ca. 280 mill. kroner høyere enn den var ved
utgangen av 2016. Gitt at avdragene fordeles over 40 år, og en rente på 2,5 prosent vil dette
øke årlige kapitalutgifter med 14 mill. kroner. Dette tilsvarer ca. 19 årsverk og vil gjøre at
netto finansutgifter nærmer seg landssnittet.

3 STRUKTURELLE FORHOLD
3.1 Befolkning
3.1.1 Befolkningsutvikling i Knutepunkt Sørlandet og Agder
Norge har siden 1960 – tallet opplevd en sterk sentralisering inn mot de store byregionene.
Denne utviklingen ser vi også i knutepunkt Sørlandet, som omfatter Kristiansand og seks
omkringliggende kommuner. Med dagenes nasjonale føringer knyttet til vekst i og rundt
eksiterende sentra er dette trolig en utvikling som vil fortsette.
Diagrammet under viser befolkningsutviklingen i Søgne, i de sju kommunene i knutepunktet,
i begge Agderfylkene samlet og Agder uten knutepunktkommunene, fra 1995 fram til i dag.
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Befolkningsutvikling indeksert mot 1995
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Figur 10. Befolkningsvekst i Søgne sammenlignet med knutepunktkommunene samlet, Agder
og Agder uten knutepunktet. Grafene angir veksten i prosent fra 1995 fram til 2017. Kilde: SSB,
tabell 06913.

En ser av grafene at Søgne kommune og knutepunktet har hatt en sterkere vekst enn resten
av Agder. Agderfylkene har hatt en relativt svak befolkningsvekst, spesielt om en trekker ut
knutepunktkommunene.

3.1.2 Befolkningsutvikling i Søgne
Innbyggertallet i Søgne var 11321 personer per 1. januar 2017 og 11260 personer per 1.
januar 2016. I denne perioden har fødselsoverskuddet vært den viktigste faktoren til
befolkningsveksten i Søgne. Diagrammet under viser at også at tilbake i tid har
fødselsoverskuddet vært den viktigste faktoren til befolkningsveksten i kommunen. Dette er
annerledes enn landet for øvrig hvor netto innvandring er viktigere for befolkningsveksten
enn fødselsoverskudd.
Netto innflytting i Søgne har vært negativ fra 2011 til 2015, men 2014 skiller seg ut som et år
med positiv netto tilflytting, på over 100 personer. Netto innvandring har vært relativ jevn
gjennom perioden gjengitt i grafen under, men med en topp i 2008 på ca. 110 personer. I
samme periode var også netto innflytting høy.
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Figur 11. Befolkningsvekst fordelt på netto innvandring, netto innflytting og fødselsoverskudd,
summert fra1999 og fram til 2015. Kilde: SSB, tabell 05426, 05471 og 06913.

3.1.3 Befolkningsframskrivinger og alderssammensetning
SSB sine prognoser for befolkningsframskrivinger ved middels fruktbarhet, levealder,
innenlandsk flytting og innvandring viser at Søgne sin befolkning vil øke til i overkant av
15000 innbyggere i 2040, illustrert i diagrammet under. Diagrammet viser den samlede
veksten i befolkning og veksten i ulike aldersgrupper.
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

90 år eller eldre
80-89 år
67-79 år
45-66 år
20-44 år
16-19 år
13-15 år
6-12 år
1-5 år
0 år

0
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040
Figur 12. Prognose for befolkningsvekst i Søgne fram til 2040, fordelt på aldersgrupper, kilde:
SSB, tabell 11168 (MMMM)

Søgne kommune har i dag en relativ ung befolkning, hvor ca. 60 % er i yrkesaktiv alder fra
20 til 67 år. I følge prognosene vil den samme aldersgruppen utgjøre ca. 56 % av
befolkningen i 2040. Prognosene viser videre at andelen av befolkningen i Søgne over 67 år
vil gå fra ca. 13 til 19 %, og at andelen unge under 20 år vil reduseres fra ca. 27 til 25 % av
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befolkningen. Tallene viser at i de kommende tiårene vil de eldre aldersgruppene øke
raskere enn antallet i arbeid, og forsørgerbyrden for den arbeidende delen av befolkningen
vil øke.
2000
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1000
800

67-79 år
80-89 år
90 år eller eldre

600
400
200
0
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040
Figur 13. Prognose for befolkningsframskriving for aldersgruppene 67-79 år, 80-89 år og 90+,
fram mot 2040. Kilde: SSB (MMMM).

3.1.4 Flerkulturell befolkning
I Søgne bor det mennesker fra ca. 85 land og innvandrere utgjør ca. 9 % av befolkningen.
Dette er en god del lavere enn for Kristiansand og Songdalen, hvor andelen innvandrere er
ca. 14 %. For Norge er tallet ca. 13 %. Den største andelen av innvandrerne i Søgne
kommer fra Europa, hovedsakelig arbeidsinnvandrere. De øvrige innvandrerne, i stor grad
flyktninger, kommer i hovedsak fra Asia med Tyrkia og Afrika.
Generelt er det lavere deltakelse i arbeidslivet blant mennesker som har innvandret til Norge,
enn blant de som er født i Norge, men det er til dels store forskjeller mellom innvandrere fra
EØS-landene og Asia, Afrika når det gjelder prosentandel sysselsatte i de enkelte
aldersgruppene. Disse forskjellene skyldes blant annet svært ulik sammensetning med
hensyn til innvandringsgrunn og botid i Norge. (Kilde: SSB). For Søgne sin del viser tall for
2015 at 66,2 % av befolkningen var i arbeid, 75 % av arbeidsinnvandrere var i arbeid og ca.
50 % av flyktninger var i arbeid. Kilde: IMDI (Definisjon på arbeidsdeltakelse; Med
sysselsatte menes personer som hadde inntektsgivende arbeid i minst én time i den uken
målingen ble foretatt, samt de som har inntektsgivende arbeid men som var midlertidig
fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende).

3.1.5 Flyktningsituasjonen
I 2016 kom det 3460 asylsøknader til Norge. Noe som er få i forhold til tidligere år, ikke siden
1997 har tallet vært lavere. I 2015 mottok Norge 31 145 asylsøknader, noe som er det
høyeste antallet på et år noen gang. Prognosene for asylsøkere til Norge for 2017 og 2018
er på 7000 per år, men det er stor usikkerhet knyttet til tallene. (Kilde: UDI, årsrapporter)
For 2017 er Søgne kommune anmodet om bosetting av 40 flyktninger. Søgne kommune har
et politisk vedtak om mottak av 55 flyktninger de neste årene. Hvis flyktningetilstrømningen
ikke tar seg opp igjen er det sannsynlig at Søgne må redusere antallet som mottas årlig.
Ved siden av den uforutsigbare situasjonen som skaper planleggingsutfordringer, er det
særlig disse forholdene som er utfordrende for kommunen:
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Over 50 % av flyktningene har liten eller ingen skolebakgrunn og mange er
analfabeter. Å lære seg norsk er helt nødvendig og vil derfor være utfordrende og
tidkrevende.
Mange befinner seg langt fra «arbeidslinja» og har behov for langvarig oppfølging ut
mot arbeidslivet
Arbeidslivet krever stadig mer utdannelse, det er vanskeligere å få ufaglært arbeid.
Fordi mange har liten eller ingen skolebakgrunn så er det også en veldig lang vei å
gå for å ta utdannelse. Utdanningsløpet til en fagutdanning kan ta nærmere 10 år
inkludert praksis.
Det er mangel på relevante praksisplasser som kan lede ut i jobb.
Flyktninger som får jobb starter ofte med små deltidsjobber og må bygge en CV før
de kan få større stillinger og faste jobber
Det er mange som sliter med store psykiske problemer og traumer og som har behov
for tilrettelagt helseoppfølging
Det er utfordrende å få god integreringen mot øvrig befolkning. I Norge er mye sosialt
samvær gjennom organisasjonslivet og frivillig arbeid. Dette er flyktninger ikke vant til.

3.2 Næring og innovasjon
3.2.1 Næringsstruktur
Tabellen viser at det i 2016 var 3.354 arbeidsplasser i Søgne kommune, og at næringene
stort sett hatt en stabil sysselsetting de siste årene. Søgne kommune et variert næringsliv
med stor variasjon mht. samlet omsetning, antall ansatte, sysselsetting og inntjening. Som
det framgår av tabellen under skiller bygg og anlegg, industri og varehandel/reparasjon av
motorvogner seg ut som de 3 hovedgruppene med flest arbeidsplasser om en ser bort fra
offentlige tjenester. Helse- og sosialtjenester er den sektoren som sysselsetter flest i Søgne
kommune i 2016, dette er sammenfallende med hvordan det er på landsbasis.

Uoppgitt
Personlig tjenesteyting
Helse- og sosialtjenester
Undervisning
Off.adm., forsvar, sosialforsikring
Forretningsmessig tjenesteyting
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
Finansiering og forsikring
Informasjon og kommunikasjon
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Transport og lagring
Varehandel, reparasjon av motorvogner
Bygge- og anleggsvirksomhet
Elektrisitet, vann og renovasjon
Industri
Bergverksdrift og utvinning
Jordbruk, skogbruk og fiske

2016
2012
2008

0
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Figur 14. Antall sysselsatte innenfor ulike næringsgrupper i Søgne kommune årene 2008, 2012
og 2016. Kilde SSB, tabell 07984.
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Bygg og anlegg
Søgne har over lengre tid vært en betydelig aktør i regionen innen bygg og anlegg. Det er
registrert ca. 125 bedrifter (min. 1 sysselsatt) i Søgne innen Oppføring av bygninger,
Anleggsvirksomhet, samt Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. Totalt arbeider det ca.
700 personer innen denne næringen i kommunen. De fleste har sin største del av
omsetningen fra oppdrag i andre kommuner i Kristiansandsregionen. Sett i forhold til andre
kommuner har Søgne en stor andel av de totale arbeidsplassene innen bygg og anlegg.
Bygg og anlegg hadde en nedgang fra 2012 til 2015, men endringen i 2016 viser at trenden
har snudd.
Store nye regionale veiprosjekter skal gjennomføres i landsdelen, bl.a. utbygging av E39
mellom Breimyr og Døle Bro og bygging av ny Varoddbro. Dette kan gi gode muligheter for
økt aktivitet, da først og fremst for anleggsvirksomheten.
I Søgne er det utbyggingsplaner både på Tangvall og store boligområder som Kjellandsheia
Syd, Austvigheia og Leireheia.
Det er likevel viktig å presisere at bransjen er helt avhengig av aktiviteten i
Kristiansandsregionen. For de mellomstore og større bedrifter innen bygg og anlegg ligger
mellom 75 % og 90 % av omsetningen utenfor kommunen. En liten kuriositet er at aktiviteten
i kommunene vest for Søgne er meget liten.
Næringsgrupper som transport og lagring og teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift med
188 arbeidsplasser er næringer som henger nøye sammen med bygg og anleggsbransjen.
Industri
Antall arbeidsplasser er 275. Som tabellen viser har industrien hatt en nokså flat utvikling
frem til 2016. Denne næringen har imidlertid hatt en relativ stor nedgang i 2016. Dette
skyldes i stor grader er den nedgang forårsaket av den globale nedgangen i olje- og
gassnæringen de siste år. Nasjonale analyser tilsier at denne situasjonen vil vedvare i ett par
år, før det kan forventes en oppgang.
Jordbruk, skogbruk og fiske.
Antall arbeidsplasser er 84. Søgne er en sentral jordbruksbygd i fylket. Søgne er størst i
Vest-Agder innen vekstgruppene poter og grønnsaker, og nest størst innen bær og frukt. Det
har også vært en positiv utvikling i antall besetninger med sau, hvor det totale antall
vinterfôra sauer er fordoblet de siste 5 år. I tillegg har Søgne 51 % av andel purker i fylket.
Fiskeflåten utgjør i dag ca. 40 båter. Fangsten er på over 20.000 tonn, som har en verdi på
over 100 mill. kroner. Det er en markant positiv utvikling innen denne næringen, som har ført
til at Søgne nå er den fiskerikommunen mellom Egersund og Svenskegrensa
Stadig mer av produksjonen i fra jordbruk og fiske blir nå videreforedlet i kommunen. I
produksjonssamvirket 4640 Søgne, som består både av aktører fra primærnæringen,
videreforedlingsbedrifter og utsalg, omsetter for ca. 30 millioner kr per år og har ca. 50
ansatte.
Varehandelen, reparasjon av motorvogner
Antall arbeidsplasser er 527. Sysselsetningen har i denne hovedgruppen vært stabil de siste
årene. Tangvall er det største handelssenteret med flest bedrifter og antall ansatte, som
domineres av 5 dagligvarebutikker. Innen varehandelen generelt er utfordringsbildet noe
større. Det er relativt mange lokaler som ikke er leid ut i kommunen. Dette gjelder også i
sentrum på Tangvall.
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Nærheten til Kristiansand og stor arbeidsutpendling er forhold som har betydning i denne
sammenheng. Arbeidsutpendlingen til Kristiansand er på 40 %, i tillegg 19 % til andre
kommuner

3.2.2 Sårbarhet, robusthet i næringsstrukturen
Søgne bør satse på de næringene de tradisjonelt har vært «best på» og næringer som bidrar
til å bygge en identitet som Søgne skal være «kjent for» på Sørlandet. Det betyr at det i
første rekke bør satses på Bygg og anleggsbransjen, som er den største og mest sentrale
bransjen i kommunen. For å kunne «holde på» bedriftene og arbeidsplassene i kommunen
er det avgjørende at det tilrettelegges for videre vekst og utvikling av denne type bedriftene i
kommunene, samt ha attraktive næringsareal for nyetablering og for bedrifter som ønsker å
re-lokalisere sin virksomhet.
I tillegg bør det satses på tilrettelegging og videreutvikling av landbruksnæringen, inkludert
bedrifter som videreforedler lokale råvarer. Dette er en voksende næring som bidrar til nye
arbeidsplasser, bygger opp om identiteten til kommunen som en jordbrukskommune, samt
det bidrar at bl.a. turister får et økt tilbud av lokale varer.
Tilgang på kompetent arbeidskraft vil være avgjørende for videre vekst og utvikling av lokalt
næringsliv. Ny videregående skole, med et godt og relevant tilbud innen bygg og anlegg, vil
være en avgjørende faktor for at denne type bedrifter skal kunne beholde og gjerne styrke
sin posisjon på Sørlandet. Det bør derfor være en sentral næringsstrategi for kommunen å
sikre ny v.g.s. på Tangvall med et innhold i fagutdanningen som er relevant for lokalt
næringsliv.
Oljeteknologiindustrien har over lengre tid utgjort den største andelen av omsetningen i
Kristiansandsregionen. Dette har i stor grad bidratt til regionens sterke vekst, men gjør
regionen også sårbar for konjunkturer i dette markedet. Nå er næringen inne i en vanskelig
periode som har gitt betydelige negative konsekvenser for landsdelen i form av oppsigelser
og nedbemanning. Dette har også ført til store nedbemanninger i bedrifter i kommunen og en
sterk reduksjon i omsetningen. Mange med bostedsadresse i kommunen, som har
arbeidspendlet til Kristiansand, har mistet jobben i denne næringen. Ingen av de store
virksomhetene i regionen har meldt at en nå er ferdig med nedbemanningen og det er svært
få virksomheter som tror på noe særlig bedring de nærmeste 12 måneder (NHOs
økonomibarometer). Det er ventet en bedring i det internasjonale oljeteknologimarkedet om 2
til 3 år. Da bør det være egnede og attraktive næringsareal i kommunen tilgjengelig for vekst
og nyetableringen innen denne næringen.
Kommunene i Kristiansandsregionen og fylkeskommunen har samarbeidet i en årrekke om å
tilrettelegge for entreprenørskap og innovasjon, bl.a. gjennom støtte til Etablerersentret i
Kristiansand. Kristiansand kommune har tatt initiativ til å etablere Business Region
Kristiansand. Dette er en nysatsning som skal styrke næringsarbeidet i hele regionen.

4

FOLKEHELSE OG LEVEKÅR

Dette kapittelet viser spesielt forhold av betydning for Søgnes folkehelsestatus pr. mai
2017. Det er stor sammenheng mellom levekår og folkehelsestatus. En stor del av
kommunens innbyggere har gode levekår og Søgne har generelt god folkehelse.
Kommunens levekår er i mange tilfeller som i regionen ellers, og i mange tilfeller ligger
kommunen godt an sammenlignet med landsgjennomsnittet. På en del områder har Søgne
kommune levekårsutfordringer som gjenspeiler regionale utfordringer. I dette kapittelet
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kommenteres levekårsindikatorene - negative og positive - som er særlig viktig å følge i det
helsefremmende og forebyggende arbeidet.
Det kommunale utfordringsbildet innen folkehelse er begrenset av en beskjeden tilgang på
kvalitetsmessig gode data på kommunalt nivå. Der det har vært mulig fremstilles data på
kommunenivå og for et så bredt utsnitt av befolkingen som mulig. For noen områder
fremstilles data bare for en utvalgt befolkningsgruppe, f.eks. ungdom.
Folkehelse defineres som: befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i
befolkningen.
Folkehelsearbeid: er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade
eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av
faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.
Folkehelseloven stiller krav til kommunen om å drive et kunnskapsbasert og
systematisk folkehelsearbeid. Denne loven er sammen med helse- og
omsorgstjenestelovens forebyggingsbestemmelser de rettslige virkemidlene for å nå
samhandlingsreformens mål om å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne
sosiale helseforskjeller. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir
samfunnet som helhet, grupper og enkeltindivider muligheter for ansvar, delaktighet,
solidaritet, mestring og kontroll over liv og levekår.
Folkehelseloven forplikter kommunen til å ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten
skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi, og kommunene skal
fastsette overordnede mål og tiltak som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står
ovenfor. Kommunen har deretter plikt til å iverksette nødvendige tiltak for å møte
utfordringene. Dette arbeidet skal igjen være kunnskapsbasert slik at en vet at igangsatte
tiltak gir ønsket effekt på de forhold som må påvirkes.
Som utgangspunkt for å beskrive status for folkehelse i kommunene utgir Nasjonalt
folkehelseinstitutt hvert år en folkehelseprofil for kommuner og fylker. Statistikk som belyser
helseforhold i befolkningen er i stor grad basert på registre for dødsårsaker og
helseregistre som kartlegger sykdomstilstander. Dermed blir ikke forekomst av god helse
kartlagt på tilsvarende måte.
I Søgne presenteres statistikken i folkehelseoversikten innen kategoriene: Demografi, Helse
og levevaner, Samfunnsdeltakelse, Kompetanse, Godt bomiljø og Oppvekst. Innhold i
oversikten følger anbefalinger i Helsedirektoratets veileder for oversiktsarbeidet «God
oversikt – en forutsetning for god folkehelse» (Veileder IS-2110, Helsedirektoratet 2013).
Statistisk sett blir helsen i befolkingen gradvis bedre med økende inntekt/utdanning - for
eksempel øker forventet levealder med økt utdanning og dødeligheten synker med økende
inntekt både blant menn og kvinner. Det er størst forskjeller nederst i inntektsfordelingen og
forskjellene avtar gradvis oppover i inntektsklassene. Liknende sammenhenger finnes for de
fleste andre helsemål. Det er derfor ønskelig å integrere en sosioøkonomisk profil på
dataene i oversikten der det er mulig. Det vil si fordele indikatorer etter inntekt og
utdanningsnivå. Dette vil indikere hvilke befolkningsgrupper i kommunen som er utsatt for
sosial ulikhet.
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4.1 Demografi
Demografiske indikatorer med betydning for folkehelsen er beskrevet i kapittel 3.1. Dette
omhandler blant annet befolkningssammensetning, befolkningsvekst- og utvikling og
flyttemønstre. I et folkehelseperspektiv blir det særlig viktig å følge med på:




forholdet mellom det økende antall eldre i pensjonsalder og de relativt færre
yrkesaktive
den økende andel eldre over 80 år med tilsvarende økende forekomst av
sykdom og funksjonstap
endringen i befolkningssammensetningen med flere innbyggere med annen etnisk
bakgrunn enn norsk

De demografiske mål er dessuten viktig grunnlagsinformasjon i vurdering
av øvrig folkehelseinformasjon og tolkningen av denne.

4.2 Helse og levevaner
Helse
Både helse og levevaner fordeler seg ujevnt i befolkningen. Helsesvikt øker med alder, og i
den eldste delen av befolkningen forekommer ofte flere sykdommer samtidig. Kommunen
mangler pålitelige tall på kommunenivå som er av stor betydning for den enkelte og for
kommunens tjenestetilbud, som for eksempel forekomst av aldersdemens.
Folkehelseprofilen som utgis årlig gir noe informasjon, men en rekke indikatorer vurderes
som utilstrekkelige for å ta stilling til reell forekomst av helsevaner og sykdom i befolkningen.
For eksempel er forbruk av sykehustjenester upresise indikatorer for sykdomsforekomst,
fordi forbruket varierer mye mellom sykehusene uten at dette kan forklares av ulikheter i
sykdomsforekomst i befolkningen.
Forventet levealder for menn i kommunen som helhet er entydig høyere enn landet forøvrig
(79,8 mot 78,5 år), men ikke entydig forskjellig for kvinner (83,7 år). Forskjellen i forventet
levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og de som har
videregående eller høyere utdanning, er mindre i Søgne (3,6 år) enn i Norge (4,9 år), men
forskjellen er ikke entydig (dvs. ikke statistisk sikker). Dette kan tyde på at sosiale
helseforskjeller i kommunen er mindre enn i landet som helhet.
Selvopplevd helse og livskvalitet
Kommunen har ikke ennå tilgang til opplysninger på kommunenivå om hvordan den voksne
befolkningen i kommunen opplever sin egen helse og livskvalitet. Ungdata-undersøkelsen
kartlegger dette på ungdomstrinnet og har vært gjennomført i Søgne i 2012, 2013 og 2016.
Disse undersøkelsene gir med sine høye svarprosenter (73 %, 78 % og 87 %) og med høy grad av
konsistente funn mellom de tre undersøkelsene et solid utgangspunkt for å si hvordan ungdom i Søgne har
det. De fleste ungdommer har det bra, med høye andeler som angir tilfredshet med ulike
faktorer rundt dem:
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Figur 15. Andel ungdomsskoleelever ( %) som er fornøyd med ulike sider ved livet sitt. Kilde:
Ungdata

Livstidsforekomsten av psykiske lidelser i Norge er totalt sett mellom 30 og 50 % for
begge kjønn, men det er betydelige kjønnsforskjeller i forekomst av enkeltlidelser. Mellom 10
og 20 % av befolkningen får en ruslidelse i løpet av livet. Skadelig bruk eller avhengighet av
alkohol er den hyppigst forekommende ruslidelsen i Norge. Alvorlig depresjon var i 2010 den
nest viktigste årsaken til år levd med helsetap i verden, og angstlidelser den sjuende
viktigste årsaken. Forekomst av depresjon og angstlidelser er dobbelt så høy hos kvinner
som hos menn. De fleste som har slike plager, har tilbakevendende plager gjennom livet.
Psykiske lidelser er den vanligste årsaken til å bli varig arbeidsufør tidlig i livet. Søgne
kommune har i mange år hatt høyere andel unge uføre (18-44 år) enn landet for øvrig.
De psykiske vanskene ser vi tydelig i Ungdata-undersøkelsene. En urovekkende høy
andel ungdommer angir at de i siste uke har hatt psykiske symptomer eller plager. Disse
funnene har vært stabile i de tre Ungdataundersøkelsene, og undersøkelsene bekrefter
også store kjønnsforskjeller. Under vises resultatene for 2016 som ikke skiller seg fra de
øvrige undersøkelsene, langt flere jenter enn gutter har psykiske vansker.
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Figur 16. Kjønnsforskjell i svarene knyttet til depressivt stemningsleie. Kilde Ungdata

Søgne kommune har en høyere andel som bruker beroligende medikamenter og
sovemedisin sammenliknet med landet som helhet. Bruken av disse medikamentene er
høyere for kvinner enn menn. Allerede på ungdomstrinnet er det store forskjeller mellom
jenter og gutter med tanke på forekomst av depresjonssymptomer. De tre
ungdataundersøkelsene kan gi indikasjoner på at andelen med høy grad av depressivt
stemningsleie er stigende:

Figur 17. Endring i depressivt stemningsleie fra 2012 til 2016. Kilde: Ungdata
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Sammen med psykiske lidelser er lidelser i muskel- og skjelettsystemet den vanligste
årsaken til sykefravær og arbeidsuførhet. Det er særlig i aldersgruppen som nærmer seg
pensjonsalder at lidelser i muskel- og skjelettsystemet er årsak til arbeidsuførhet. Vi har
ikke pålitelige tall for samlet forekomst av disse lidelsene på kommunenivå, kun
selvrapporterte symptomer i Ungdata- undersøkelsen på ungdomstrinnet. Jenter på
ungdomstrinnet angir smertetilstander mye oftere enn gutter, og 25 % av jentene og 12 %
av guttene bruker reseptfrie legemidler minst ukentlig.
Informasjon om tidlig død (før 75 års alder) gir oss viktig informasjon om hvor vi bør sette
inn forebyggende tiltak. Tidlig død forårsakes i hovedsak av hjerte- karsykdom og kreft.
Dødeligheten av hjerte- karsykdom som hjerteinfarkt og hjerneslag er fallende i
aldersgruppen under 75 år og Søgne kommune har lavere forekomst av tidlig død av hjerteog karsykdom for begge kjønn sammenliknet med landet som helhet.

Figur 18. Andel døde av hjerte- og karsykdom 0-74 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank

I kategorien tidlig død er det kreftsykdommene som tar flest liv nå. I perioden 1986-95 døde
33 % i aldersgruppen 0-74 år i Søgne av hjertesykdom og 36 % av kreftsykdom. I perioden
2003-12 er tilsvarende tall 18 % for hjertesykdom og 46 % for kreftsykdom. Det betyr at
mens disse to sykdomsgruppene tok ca. like mange liv i Søgne på 80-og 90- tallet, er det nå
dobbelt så mange dødsfall av kreftsykdom.
Kreft er vanlig, 1 av 8 menn vil få prostatakreft før fylte 75 år og 1 av 12 kvinner vil få
brystkreft før fylte 75 år. Dette er de to vanligste krefttypene for de to kjønn. Det har skjedd
en betydelig forbedring innenfor kreftbehandling de siste 50 årene, men i samme periode
har antall krefttilfeller økt kraftig slik at vi nesten ikke finner redusert dødelighet av
kreftsykdommene. Effektene av bedret behandling «spises opp» av økt kreftforekomst.
Føflekk-kreft er den krefttypen som har økt mest siste 40 år.
Justert for alderssammensetning får Søgnes innbyggere av begge kjønn oftere kreft enn
landsgjennomsnittet, men forskjellen fra landsgjennomsnittet hos menn er avtagende.
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Figur 19. Antall nye tilfeller av kreft per 100 000 innbygger 0-74 år, 10-års gjennomsnitt. Kilde:
Kommunehelsa statistikkbank

Vi kjenner en rekke tiltak som kan settes inn for å forebygge de vanligste krefttypene i Norge.
Utviklingen med stadig flere kreftsyke viser at vi ikke utnytter dette potensialet. Genetikk kan
forklare 5-10 % av krefttilfellene, mens 90-95 % kan forklares ut fra kjente miljøfaktorer som
kosthold, tobakksbruk, alkohol, fedme og infeksjoner. Vitenskapelige data indikerer at av all
kreftdød så kan 25-30 % tilskrives tobakk, 30-35 % tilskrives ernæring, 15-20 % tilskrives
infeksjoner og resterende tilskrives inaktivitet, stråling, stress og miljøgifter.
I Søgne har vi gått fra å ha færre døde av kreftsykdommer for begge kjønn sammenlignet
med landet for øvrig til å ha flere for aldersgruppen < 75 år. For brystkreft hos kvinner ser vi
den samme negative trenden som for alle krefttypene sett under ett, Søgnes kvinner dør
oftere av brystkreft enn gjennomsnittet for Norge. Nå er kreftdød < 75 år beskrevet som den
sykdomsgruppen som tar livet av flest Søgneinnbyggere i «sin beste alder». I tillegg til denne
utfordringen nevnes at kreft er vanligst i den eldste delen av befolkningen. «Eldrebølgen»
aleine (uten økt aldersjustert forekomst) vil for kreftsykdommene gi 69 % flere krefttilfeller i
2030 enn i 2016 (kilde: Kreftregisteret). Når vi samtidig forventer økt aldersjustert forekomst
på 1-2 % per år så betyr det at vi må se for oss ca. dobling av antall krefttilfeller.
Tilsvarende økning som for kreft må vi forvente oss for alle de sykdommene vi kjenner til
som øker betydelig i forekomst med alder (hjerneslag, hjerteinfarkt, demens, type-2
diabetes, nyresvikt, KOLS, grå stær, grønn stær, tannlidelser, etc.). Dette vil utfordre
kommunen når det gjelder tverrfaglig kompetanse og utvikling av tjenestetilbud som er
tilpasset økt forekomst av eldre brukere med et komplekst sykdomsbilde.
Framskriving av antall personer med demens i Søgne kommune, basert på nasjonale
beregninger, viser en stor økning i forekomst av demens frem mot 2030 og 2040. Dette
er kanskje det enkeltstående utviklingstrekket som vil få størst konsekvenser når det gjelder
behovet for helse- og omsorgstjenester framover. Det er foreløpig lite som tyder på
gjennombrudd i forebyggende tiltak mot demens.
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Figur 20. Framskrivning av antall personer med demens i Søgne basert på prosentfordeling ut
fra beregninger fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse: Kilde SSB (MMMM
alternativ)

Antallet personer med demens vil dobles i den norske befolkningen fram til 2040, økningen i
Søgne blir på 168 % (Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse). De fleste beboere
på sykehjem i Søgne har en demenstilstand. På landsbasis regner en med at 80 % av
beboere i sykehjem har demens og at minst 10 % av de som mottar hjemmetjenester har
demens (Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse). Det er ikke pålitelige tall lokalt
når det gjelder demensforekomst blant mottakere av hjemmetjenester i kommunen.
For mange potensielt farlige sykdommer er vaksinasjon det mest effektive forebyggende
tiltaket. Et effektivt vaksinasjonsprogram med høy vaksinasjonsdekning vil gi lite smitte i
befolkningen, slik at også uvaksinerte blir beskyttet. Kommunen har stabilt høy
vaksinasjonsdekning, eksempelvis for meslinger entydig høyere enn landsgjennomsnittet
(96,5 % mot 94,8 %).
Levevaner
På kommunenivå finnes det lite statistikk på levevaner som kosthold, fysisk aktivitet, bruk
av tobakk, alkohol og rusmidler i nasjonale registre. I Folkehelseprofilen finnes data på
røykevaner og overvekt blant kvinner ved svangerskapets begynnelse. Dette kan si noe
om levevaner i hele kommunens befolkning. Indikatorene under temaområdet helse og
sykdom kan også indirekte gi informasjon om levevaner i befolkningen.
Røyking er en av de viktigste årsakene til redusert helse og levealder. Omtrent halvparten av
dem som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. I tillegg får
mange sykdommer som fører til vesentlige helseplager og redusert livskvalitet. Dagligrøykere
dør i snitt 10 år tidligere enn ikke-røykere. 25 % av dagligrøykerne dør 20-25 år tidligere enn
gjennomsnittlig levealder for ikke-røykere. Det er en markant sosial gradient for
dagligrøyking. I 2013 var det tre ganger så mange dagligrøykere blant lavt utdannede menn
(24 %) som blant høyt utdannede menn (8 %). Andelen røykere i befolkningen er på vei ned,
men blant ungdom og unge voksne overtar snus noe for røyking. Snus er ikke like
helseskadelig som sigaretter, men er svært avhengighetsskapende og inneholder
helseskadelige og kreftfremkallende stoffer.
For voksne har kommunen foreløpig bare opplysninger om andel kvinner som oppga at de
røykte ved første svangerskapskontroll i prosent av alle gravide med røykeopplysninger.
Søgne har lenge ligget dårligere an enn landsgjennomsnittet for røyking hos gravide:
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Figur 21. Andel røykende gravide ved første svangerskapskontroll, 5-års gjennomsnitt. Kilde:
Kommunehelsa statistikkbank

Ungdata gir god informasjon om røykevaner hos ungdom. Det er en svært positiv utvikling
når det gjelder røyking hos ungdom:

Figur 22. Andel røykfrie og røykere på ungdomstrinnet 2012, 2013 og 2016. Kilde: Ungdata

Kommunen har lite kunnskap om befolkningens kostholdsvaner. Kunnskap om
måltidsrytme, måltidssammensetning og sosial ramme for måltidene i alle livsfaser vil
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kunne gi verdifull informasjon om muligheten til å fremme helse, læring og trivsel - og
forebygge sykdom. Egenrapporterte data fra Ungdata på ungdomstrinnet viser at færre
jenter enn gutter spiser frokost og lunsj hver dag.
Kommunen har heller ikke gode, lokale data for i hvilken grad befolkningen er fysisk
aktiv, det er store feilkilder ved selvrapporterte data. Hos barn er gutter i mer aktivitet
enn jenter. Objektivt målt fysisk aktivitetsnivå viser fall i aktivitet fra 6 år til tidlig voksen
alder. Nasjonale tall viser at objektivt målt fysisk aktivitet er høyere hos kvinner enn
menn, men i aldersgruppen 20–64 år er det bare 35 prosent av kvinnene og 28 prosent
av mennene som oppfyller Helsedirektoratets minimumsanbefaling for fysisk aktivitet.
Aktivitetsnivået holder seg stabilt i aldersgruppen 20–69 år, men synker etter dette. På
ungdomstrinnet angir ca. 60 % i Søgne at de er i regelmessig fysisk aktivitet minst 3
ganger i uka, men det er langt flere gutter (72 %) enn jenter (46 %) som angir dette.
Årsakene til overvekt er sammensatte, men har blant annet sammenheng med arv,
kosthold og aktivitetsvaner. I Norge har ett av seks barn overvekt eller fedme, én av fem
voksne har fedme og langt flere har overvekt. Disse tilstandene øker risikoen for
diabetes type 2 og en rekke andre kroniske sykdommer. Overvekt og fedme har økt i
befolkningen de siste tiårene, men det er tegn til at utviklingen har flatet ut hos barn. Det
finnes ikke gode tall for forekomst av overvekt og fedme i kommunen, kun
selvrapporterte tall for 17-åringer fra nettbasert sesjon. Andelen med overvekt eller
fedme var 20 %, ikke entydig forskjellig fra landsgjennomsnittet (22 %).
Helsestasjon og skolehelsetjenesten registrerer høyde og vekt på flere alderstrinn, og vi
har følgende funn for Søgne som kan vekke bekymring, spesielt blant guttene:

Overvekt og fedme 3. klasse
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Figur 23. Overvekt og fedme, 3 trinn. Kilde: Lokale tall fra helsestasjonen, oppmøteprosent 92
%, 96 %, 99 %.
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Overvekt og fedme 8. klasse
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Figur 24. Overvekt og fedme, 8. trinn. Kilde: Lokale tall fra helsestasjonen, oppmøteprosent 82
%, 86 %, 98 %.

Alkoholforbruket i Norge har økt med 40 % de siste 20 årene. Alkohol er i særklasse det
vanligste rusmiddelet. Tilgangen til alkohol er den viktigste faktoren som kan bidra til å
regulere forbruk og dermed også skadevirkninger av misbruk. Ved norske somatiske
sykehus er 15-20 % av innleggelsene rusrelaterte. Alkoholinntak kan påvirke effekten av
mange legemidler som er i vanlig bruk i store deler av den eldre befolkningen. Det er en
tendens til at ungdom bruker mindre alkohol enn tidligere og at eldre bruker mer enn
tidligere. Tall fra Ungdata-undersøkelsen bekrefter tidligere rapporter fra
Rusvaneundersøkelsen om at bare en liten del av ungdom jevnlig bruker alkohol.

Figur 25. Andel på ungdomstrinnet som har drukket seg beruset siste 6 mnd. Kilde: Ungdata
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Salgstall for alkoholomsetning i Søgne kommune viser en svak nedgang i antall omsatte
liter fra 2014 til 2016. Omsetning av alkohol i dagligvarebutikk er langt større enn
omsetningen på skjenkesteder i Søgne.
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Figur 26. Totalt antall solgte liter alkoholholdig drikke i Søgne kommune 2014 - 2016. Kilde:
Søgne kommune
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Figur 27. Antall liter skjenket liter alkoholholdig drikke fordelt på alkoholgruppe, 2014 - 2016,
Kilde: Søgne kommune

Narkotikamarkedet er internasjonalt, økonomien er svært omfattende og nært forbundet
med voldskriminalitet. Cannabis er det vanligste av illegale rusmidler. Langvarig bruk
øker risikoen for angst- og depresjonsreaksjoner, og kan utløse psykoser hos disponerte
personer. I Danmark er det vist at halvparten av de som ikke gjennomfører videregående
skole bruker cannabis. I Søgne har 3 % av elevene på 10 trinn og 5 % av elevene på
første år i videregående skole prøvd cannabis. Kommunen har ikke data på kommunenivå
for bruk av cannabis for voksne og eldre ungdommer.
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4.3 Samfunnsdeltakelse
4.3.1 Arbeidsledige
Antall arbeidsledige er en sentral indikator når sysselsettingen i kommunen måles, men
er også en viktig faktor i et folkehelseperspektiv. Lav tilknytning til arbeidslivet gjør
mennesker mer utsatt for levekårsproblemer.
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Figur 28. Registrerte arbeidsledige i % av befolkningen fra 15-74 år (november 2007-2016).
Kilde SSB, tabell 10540.

Av oversikten kan man se at ledigheten i Søgne har vært økende siden 2012, men gått noe
ned fra 2015 til 2016. Konjunkturskiftet har antakelig medført en del friksjonsledighet- dvs en
ledighet som følge av behov for omstilling. Dette kan vi se tydelige tegn på i Søgne da
oljerelatert virksomhet er nedlagt den siste perioden. De ansatte har måtte finne seg
alternative jobber og tenke kreativt. Det er også en omstilling i form av endring i mobilitet for
den enkelte. Man kan ikke lenger forvente å ha jobb i nærområdet, men man må utvide sin
geografiske radius for arbeid. Dette har vært svært viktig å tenke på i den perioden Søgne og
Vest Agder nå har vært igjennom med arbeidsledighet i landstoppen.
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Figur 29. Ungdomsledighet, registrerte arbeidsledige i alderen 15-29 år, (november 2007 –
2016). Kilde: SSB, tabell 10540.

Ungdomsledighet sier noe viktig om samfunnets evne til å inkludere de som står i starten av
et yrkesliv. Ovenfor har vi sett på utviklingen i Søgne, Songdalen, Kristiansand, Vest-Agder
og landet. Det viser en litt bekymringsfull utvikling for flere kommuner, inkl. Søgne. Vi er svært
bekymret for langtidsledigheten for gruppen under 30 år. Den har visst seg å være høy.
En annet viktig kunnskapskilde til befolkningens sysselsettingsgrad er hvor stor andel som
faktisk er sysselsatt.
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Figur 30. Sysselsatte i prosent av befolkningen, 15 - 74 år, 2008 – 2016 (4.kvartal). Kilde: SSB,
tabell 06445 (Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), Totalt antall
sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og
det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke
sammenlignbare med tidligere årganger.)

Som det framgår av tabellen under har sysselsettingen gått ned for både menn og kvinner.
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Figur 31. Sysselsetting blant menn og kvinner 15 - 74 år i Søgne (4.kvartal). Kilde: SSB, tabell
06445

Særlig utfordring for enkelte grupper
Utviklingen i retning av et svakere arbeidsmarked gir særlig utfordringer for enkelte grupper
med lite erfaring og utdanning. Det er fortsatt ledige stillinger i markedet men på grunn av
økende utdanningskrav og etterspørsel etter erfaring, får ungdom og personer med
innvandrerbakgrunn oftere problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet.

4.3.2 Inntektsulikheter
Grafen under viser at det på landsbasis har det vært en økning i andelen husholdninger som
defineres som lavinntektshusholdning fra 2005 til 2014. Lavinntektshusholdning er definert
ved at husholdningens inntekt er lavere enn 60 % av medianinntekten i EU. For Søgne sin
del er andelen lavinntektshusholdninger omtrent på nivå med landet, men vi ser at
endringene har vært større for Søgne enn for Norge samlet fra 2005 til 2014.
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Figur 32. Andel husholdninger (%) som er definert som lavinntektshusholdning. Kilde:
Folkehelsa statistikkbank.

4.3.3 Uføretrygdede
Søgne har lenge hatt høyere andel unge uføre enn landsgjennomsnittet, en utfordring vi
deler med andre kommuner i vårt fylke, se grafen under.
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Unge uføre begge kjønn 18-44 år 2000-2015
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Figur 33: Prosentandel uføre i aldersgruppen 18-44 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank.

For aldersgruppen 45-66 år er det stort sett stabile tall for uførhet, men med en stor
kjønnsforskjell med ca. 15 % uføre menn og ca. 25 % uføre kvinner.

Uførhet menn 45-66 år 2000-2015
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Figur 34. Prosentandel uføre menn i aldersgruppen 45-66. Kilde: Kommunehelsa
statistikkbank.
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Uførhet kvinner 45-66 år 2000-2015
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Figur 35. Prosentandel uføre kvinner i aldersgruppen 45-66. Kilde: Kommunehelsa
statistikkbank.

Søgne har som grafene viser hatt en økning av mottakere av uføretrygd. Vi ser at den er
gradvis økende og vi ser bekymringsfullt på at mottakerne blir yngre og yngre.

4.3.4 Likestilling, inkludering og mangfold
Likestilling omfatter at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet,
uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og
religion. Hovedmålet for kommunens arbeid for likestilling er at alle, uansett bakgrunn, skal
ha samme mulighet for samfunnsdeltakelse.
I likestillingsarbeidet som helhet er muligheten for samfunnsdeltakelse for alle grupper
sentralt, både fordi det er nødvendig for at demokratiet skal fungere og fordi det er
rettferdig. Folkehelsestrategier som å styrke verdier som gir enkeltindivider og grupper
mulighet for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og egen
situasjon, er også sentrale i likestillingsarbeidet.
Lav tilknytning til arbeidsmarkedet gjør mennesker mer utsatt for levekårsproblemer. Når
det gjelder tjenesteproduksjonen, er et høyt antall deltidsarbeidende problematisk også av
hensyn til brukere og pårørende. Dessuten er det en utfordring for demokratiet at kvinner,
innvandrere og mennesker med funksjonsnedsettelser i liten grad preger arbeidsliv og
samfunnsprosesser.
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Figur 36. Tabellen viser hvilke næringer menn og kvinner som bor i Søgne jobber innenfor.
Kilde: SSB, tabell 07984.

For å øke mangfoldet når det gjelder deltakelse i yrkeslivet er det særlig viktig å jobbe
med bevisstgjøring blant barn og unge, slik at det blir lettere for dem å velge
utdanning og yrke som baserer seg på deres egne interesser og evner uavhengig av
annen bakgrunn og tradisjonelle forventninger. Utdanningsnivå og ferdigheter har
ikke bare betydning for vekst og verdiskaping, men er en viktig faktor når en skal se
på muligheten for god helse.
Likestilling mellom kjønnene
Sørlandet har spesielt store utfordringer når det gjelder kvinners deltidsarbeid og
tilknytning til arbeidslivet. Arbeidslivet og utdanningsvalgene bærer fortsatt preg av
tradisjonelle kjønnsroller.
Færre kvinner enn menn er i lønnet arbeid, kvinner har oftere yrker med lavere lønnsnivå
og jobber mer deltid enn menn. Alle disse faktorene fører til at kvinner har lavere inntekt
enn menn, og dette virker inn på levekårene.
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Figur 37: Indikator for kjønnslikestilling (1 er best), Søgne sammenliknet Norge og Vest-Agder.
Kilde SSB, tabell 09292.
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Figur 38. Indikator for kjønnslikestilling i Søgne kommune 2008-2015, kilde: SSB, tabell 09292.
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4.4 Oppvekst
4.4.1 Høyere utdanning
Utdanningsnivå for foreldrene har stor betydning for barnas prestasjoner i grunnskolen og
deres forutsetninger for å kunne fullføre videregående skole og ta høyere utdanning.
Samtidig med at stadig færre avslutter sin utdanning med bare grunnskole, øker gruppen
som fullfører høyere utdanning.

Figur 39. Høyeste fullførte utdanningsnivå for befolkningen 30-39 år, andel (prosent). Kilde:
Kommunehelsa statistikkbank.

4.4.2 Læringsmiljø i grunnskolen

Å trives på skolen er en av de viktigste forutsetningene for å lære. Et godt psykososialt miljø
på skolen fremmer trivsel. Et godt skolemiljø kjennetegnes av en skole som gir elevene
muligheter for å delta aktivt og utfolde seg og anledning til å oppleve læring og mestring. Det
er et miljø som er preget av positive forhold mellom elevene og mellom lærere og elever. Et
godt læringsmiljø kan gi mange gode opplevelser av fellesskap og mestring.
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Figur 40. Indeksverdier for trivsel (skala 1-5, hvor 5 er best), Elevundersøkelse. Kilde:
Skoleporten
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Figur 41. Indeksverdier for læringskultur (skala 1-5, hvor 5 er best), Elevundersøkelsen. Kilde:
Skoleporten
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Figur 42. Indeksverdier for støtte fra lærerne (skala 1-5, hvor 5 er best), Elevundersøkelsen.
Kilde: Skoleporten
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Figur 43. Mobbet av andre på skolen, Elevundersøkelsen. (Skala 1-5, hvor 1 er best) Kilde:
Skoleporten
Mobbet av andre elever på skolen

Det er variasjoner i mobbetallene på henholdsvis 7. og 10. trinn fra år til år, men sett
over tid er det færre elever i Søgne som oppgir at de blir mobbet enn det er på landsbasis.
Høsten 2016 er det derimot flere elever på 10. trinn i Søgne enn i resten av landet som
oppgir at de har blitt utsatt for mobbing.
Andel elever som har opplevd mobbing 2-3
ganger i måneden eller oftere (prosent)
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Figur 44. Andel elever (%) som blir mobbet Søgne, Elevundersøkelsen. Kilde: Skoleporten. *Tall
er unntatt offentlighet. **Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år.
Kilde: Skoleporten
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4.4.3 Ferdigheter i grunnskolen
De faglige ferdighetene i grunnskolen i Søgne har over tid ligget stabilt jevnt på nivå med
Vest-Agder fylke og landssnittet. På nasjonale prøver ligger kommunen noe under snittet,
mens eksamensresultatene over tid ligger på nivå med landssnittet.
Den indikatoren som best sier noe om forutsetninger for å fullføre og bestå videregående
skole er grunnskolepoeng. Grunnskolepoeng er gjennomsnittskarakteren ganget med 10. Også her
har Søgne over tid ligget stabilt jevnt på nivå med Vest-Agder fylke og landssnittet.
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Figur 45. Grunnskolepoeng for Søgne kommune, Vest-Agder og nasjonalt. Kilde: Skoleporten
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4.4.4 Unge utenfor - fullført videregående skole
Gjennomføring i videregående skole her en avgjørende forutsetning for muligheter til
videre utdanning og arbeid. Frafall i videregående skole reduserer mulighetene i
arbeidsmarkedet og øker risikoen for uføretrygd og dårligere levekår og helse. Blant elever
fra familier med lavt utdanningsnivå er andelen som faller fra høyere, sammenliknet med
elever fra familier med høyt utdanningsnivå. Dette gjelder også elever som starter på
høyere utdanning. Grunnskolepoeng er en viktig indikator for gjennomføringsmulighetene.

Figur 46. Frafall i videregående skole i prosent. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank.

Figuren under viser tallene for gjennomføring i videregående skole etter 5 år. VestAgder fylke og elever fra Søgne har en relativt høy gjennomføring, men likevel er
frafallet for høyt. Fylkeskommunen har derfor en målsetting på 80 % gjennomføring
innen 2020. Det er imidlertid en andel av de som ikke har fullført etter 5 år som av
ulike årsaker likevel gjennomfører, men bruker lengre tid.
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Figur 47. Andel elever bosatt i Søgne som har gjennomført videregående skole innen en 5-års
periode. Kilde: SSB, 2014-Vest-Agder fylkeskommune

Tabellen under viser antallet ungdommer i alderen 16-21 år som er utenfor opplæring.
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Antall per 15.11.14

Antall per 15.11.15

Antall per 15.11.16

Søgne

36

30

29*

Vest-Agder

660

525

506

Figur 48. Ungdom i alder 16-21 år utenfor opplæring. Kilde: Vest-Agder Fylkeskommune

Hovedårsaken er at ungdommen er i arbeid eller arbeidspraksis/tiltak som vist i tabellen
under.
Hva gjør ungdommene?

Antall per 15.11.15

Antall per 15.11.16

Arbeid/ praksis/ tiltak

9

10

Oppfølging og veiledning

17

8

I skole

3

Flyttet til utlandet

5

Annet

4

3

Totalt

30

29

Figur 49. Årsakene til at ungdommen er utenfor opplæring. Kilde: Vest-Agder fylkeskommune

Mange av de unge som er i risiko for å droppe ut av skolen har helsemessige utfordringer,
ofte relatert til psykiske og sosial problemer. I arbeidet med å hindre frafall fra
videregående skole og sikre rask helsehjelp så tidlig som mulig for å hindre utenforskap,
vil den tverrsektorielle innsatsen være viktig fremover.

4.4.5 Inkludering
Alle mennesker har et grunnleggende behov for å høre til. Inkludering av barn, ungdom
og familier er et viktig satsingsområde for alle tjenester i oppvekstsektoren.
Økt andel av flerspråklige barn i barnehage er et satsingsområde. De siste tallene fra 2016
viser at 74,7 % av barn med flerspråklig bakgrunn er i barnehage. Ordningene med
inntektsbasert redusert foreldrebetaling er andre viktige tiltak som kan bidra til økt inkludering
og deltakelse.
For å bidra til bedring av barn og unges oppvekstvillkår og for å sikre inkludering har vi satt
i verk flere tiltak. Inkluderende læringsmiljø-satsingen er satt i verk med mål om å
redusere antallet segregerende tiltak. Det innebærer en nedgang i spesialundervisning på
enkeltindividnivå, og at flere får spesialundervisning i et større fellesskap.
Spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp i egen klasse/ gruppe kan bidra til å hindre
utstøting og ekskludering. Forståelse for utfordringer og tilrettelegging i klasse- og
barnehagemiljøet er kjernen i Inkluderende læringsmiljø-satsingen. Som det framgår av
grafen under har andelen timer spesialundervisning i Søgne variert fra år til år, med en
relativt markant økning fra 2014 til 2016.
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Figur 50. Andel timer spesialundervisning av antall lærertimer totalt. Kilde: SSB, tabell 06804.

4.4.6 Grunnleggende ferdigheter
De fem grunnleggende ferdighetene i skolen er; å kunne bruke digitale verktøy og medier,
muntlige ferdigheter som innebærer å skape mening gjennom å lytte, tale og samtale, å
kunne lese, regne og skrive. Grunnleggende ferdigheter er avgjørende for å kunne klare
seg videre i livet, både med tanke på utdanning og generelt i arbeidslivet.
I barnehagene er det et spesielt fokus på systematisk arbeid for å utvikle barns
språkferdigheter. Dette er i tråd med nasjonale føringer.

5. trinn

8. trinn

Figur 51. Leseferdighet. Nasjonale prøver, andel (prosent) på laveste mestringsnivå. Kilde:
Kommunehelsa statistikkbank.
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Ved de nasjonale prøvene for leseferdighet har 5. trinn i Søgne en høyere andel på laveste
mestringsnivå enn for Vest-Agder og hele landet, men med en bedring i resultatene i siste
periode. For 8. trinn har Søgne over tid færre på laveste mestringsnivå enn for Vest-Agder
og landet, men i siste periode var det en endring og Søgne har der flere på laveste
mestringsnivå i lesing enn landet samlet.
I de nasjonale prøvene for regneferdigheter har 5. trinn i Søgne over tid hatt færre på laveste
mestringsnivå enn både Vest-Agder og landet. Dette har endret seg og i siste periode har
Søgne flere på laveste mestringsnivå enn landet og Vest-Agder. På 8. trinn ligger Søgne på
nivå med landet og Vest-Agder, med lite variasjoner fra år til år.

5. trinn

8. trinn

Figur 52. Regneferdighet. Nasjonale prøver, andel (prosent) på laveste mestringsnivå. Kilde:
Kommunehelsa statistikkbank.

4.5 Bomiljø
4.5.1 Støy
Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Negative helsevirkninger
av støy er knyttet til støy som en stressfaktor som kan påvirke atferd, trivsel, kommunikasjon,
hvile og søvn. Senere tids forskning antyder også en sammenheng mellom støy og økt risiko
for hjerte-karsykdom. Kraftig støy kan forårsake hørselsskade. Hørselsskadelig støy er ikke
bare relatert til arbeidssituasjoner, men forekommer også på fritiden. Det er store individuelle
forskjeller i følsomhet overfor støy.
De viktigste støykildene er vegtrafikk, og noe lokal støy knyttet til industri. Av disse er
vegtrafikk den klart største kilden. Det er estimert over 10 000 tapte friske leveår hvert år
som følge av sterk grad av søvnforstyrrelser på grunn av vegtrafikkstøy i Norge. Dette
tilsvarer mer enn 6 mrd. kroner i velferdstap pr. år.
Stortinget har vedtatt at støyplagen skal reduseres. Støyplagen for de støyutsatte boligene i
1999 skal reduseres med 10 prosent innen 2020. I tillegg skal antall mennesker som er utsatt
for støynivåer over 38 dB(A) innendørs reduseres med 30 prosent i 2020 ut fra situasjonen i
2005.
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Statens vegvesen har utarbeidet kart som viser støy fra veitrafikk i kommunen. Kartene
omhandler støy fra E39, og fra riks- og fylkesveiene.

Figur 53. Støysoner langs E39, riks- og fylkesveier. Kilde: Statens vegvesen

4.5.2 Forurensning
Forurensning vil åpenbart i varierende grad påvirke bomiljøet. Kvaliteten på lufta varierer
blant annet med avstand til høyt trafikkerte veier og veistøv, vedfyring vinterstid, vind og vær
og helt lokal topografi. Grunnen kan være forurenset fra tidligere tiders virksomheter, eller ha
høyt innhold av naturlig forekommende forbindelser som forurenser. Dumping av avfall og
etablering av «villfyllinger» er skjemmende og kan bidra til uheldig forurensning av grunn og
vann.
Luft
Dårlig luftkvalitet på grunn av biltrafikk har ikke vært et problem i Søgne, og det er ikke
etablert målestasjoner som måler luftkvaliteten i form av målinger for svevestøv og
nitrogenoksider. Det er innrapportert støvplager fra virksomhet i Høllen vest, ellers kan det
oppstå lokale problemer knyttet til støv i forbindelse med anleggsarbeid.
Grunnforurensning
I miljødirektoratet sin database for grunnforurensning er det registrert åtte lokaliteter med
forurenset grunn i kommune. Det er ikke gjort noen systematisk kartlegging av forurenset
grunn i Søgne, slik at registreringene i databasen ikke nødvendigvis gir et bilde av hvordan
forurensningssituasjonen faktisk er.
Avfall
Veksten i avfallsmengde per innbygger var høy frem til 2007, og har siden stabilisert seg
både nasjonalt og lokalt. I 2015 ble det registrert 542 kg avfall per innbygger i de fire
kommunene i Avfall Sør (Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla). Hvor mye avfall
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som mottas vil variere med mange forhold, som boligstruktur, kvalitet på hente og
bringeordninger, gebyrmodell og avfall fra næringsdrivende og innbyggere på tvers av
kommunegrenser.

Figur 54. Utvikling i mengder husholdningsavfall. Kilde. Avfall Sør – avfallsplan 2017-2020

Det er etablert gode innsamlings- og behandlingsløsninger for husholdningsavfall. Det er
sannsynlig å anta at dette bidrar til å forebygge avfall på avveie. Hovedutfordringen på dette
feltet handler om bevissthet rundt forbruk og forbruksendring, informasjon om ordningene
som tilbys, og kanskje aller mest å mobilisere innbyggere og næringsdrivende til å ta ansvar
for avfallet sitt.

4.5.3 Radon
Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Radon i inneluft
øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for
radon og av hvor høyt radonnivået er.
På NGU sine hjemmesider er det utarbeidet et aktsomhetskart for radon som viser hvilke
områder som kan være mer utsatt enn andre.
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Figur 55. Aktsomhetsgrad for radon i Søgne. Kilde: NGU

Karttjenesten gir en første vurdering av aktsomhet for radon, og kan brukes som et
hjelpemiddel for kommunene for å vurdere behovet for nye målinger i boliger og ved
planlegging av nybygging av boliger. Har et område fått klassifiseringen «høy aktsomhet»
eller «særlig høy aktsomhet» bør det tas hensyn til dette i kommunenes arbeid med
arealplaner. Oppløsning på dataene er ikke bedre enn 1:50.000 - dvs. at dataene ikke kan
brukes på enkelttomter eller mindre boligfelt. Kartet viser sannsynlighet for at det kan være
eller vil bli et radonproblem, og derfor er kartene mest interessant for styring av
oppfølgingskartlegginger og utvikling av retningslinjer for ny boligbygging. Kartene kan ikke
brukes til å forutsi verdiene i de ulike områdene.
Det gjøres oppmerksom på at Søgne kommune ikke har områder som er forbundet med stor
radonfare. Videre skal alle nybygg prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak. For
eksisterende bebyggelse må det eventuelt foretas målinger i hver enkelt bolig.

4.5.4 Tilgjengelighet til lekeområder og idrettsanlegg
Gode muligheter for å være aktiv i nærmiljøet er viktig for innbyggernes helse. I Søgne er det
god tilgang til rekreasjonsområder. Gode adkomster og korridorer som sikrer adkomst til
disse må innarbeides i løpende arealplanarbeid.
En rekke boliger mangler leketilbud innenfor kommuneplanens avstandskrav. Utfordring blir
da å sikre tilgang til lek for flest mulig boliger gjennom reguleringsplaner for fortettinger og
transformasjoner, og dette må nødvendigvis skje over tid.
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4.5.5 Kulturtilbud i lokalmiljøet.
Målet er å skape trivsel, glede, samhørighet, utvikling og mestring gjennom et kulturtilbud
preget av allsidighet, kvalitet og egenaktivitet. Delmål er å utvikle og videreutvikle kulturelle
møteplasser for alle aldersgrupper og nivå. Kommunalt og frivillig fritidstilbud og
lokalsamfunnets kulturelle arenaer er blant hjørnesteinene i denne kulturelle grunnmuren.
Man vil legge til rette for profesjonelle kulturutøvere – både som formidling (kulturtilbud) og
som kompetanse (gjennom prosjekter og samarbeid). Bidra til å ta vare på vår felles
materielle og immaterielle kulturarv gjennom bevaring, formidling, kompetanseheving og
informasjonsarbeid.
Forskningen viser at folks bruk av kulturtilbud har klar sammenheng med tilgjengeligheten.
Samtidig er det slik at de med høy utdanning bruker kulturtilbudene i betydelig større grad
enn personer med lav utdanning. En utjevning av disse skjevhetene er sentrale utfordringer.
Søgne vil våge å tenke nyskapende og utradisjonelt. Man høster frukter av innsatsen lagt
ned i lokalmiljøet generelt, idrettsanlegg og trygghetsskapende arbeid i nærmiljøet. Samtidig
har man noen utfordringer i forbindelse med kulturtilbud og treffsteder for unge.
Gode kulturaktiviteter og -tilbud preget av kvalitet er viktig for at Søgne skal oppfattes som
attraktiv, både som bostedskommune men også i forhold til å beholde og rekruttere godt
kompetente fagpersoner. Et godt utviklet lokalt kulturtilbud gir mange viktige dokumenterte
synergieffekter: Både på helse, integrering, trivsel, motivasjon og kreativitet.
Resultatene fra Ungdata-undersøkelsen i Søgne 2016 nedenfor viser hvor tilfreds
ungdommen er med ungdomstilbudet i til nærmiljøet og lokalmiljøet sitt.

Figur 56. Tabellen viser andel av elvene (%) som har svart at de er fornøyd. Kilde: Ungdata
2016

4.5.6 Kriminalforebygging-Trygghet
Nasjonalt sett har det vært en markant nedgang i kriminalitet siden 2000 årsskiftet.(SSBSamfunnspeilet 2011/5-6). Tall fra Agder politidistrikt viser at vinningsforbrytelser og narkotika
står for den største nedgangen i Søgne, men det er fortsatt den kriminalitetsformen som utgjør
flest anmeldelser?
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Siden ikke all kriminalitet blir anmeldt eller oppdaget, er kriminalstatistikken bare én indikator
på kriminalitetssituasjonen. På dette området vil det være store mørketall siden alle
lovstridige handlinger som blir begått i samfunnet ikke vil være kjent. En nedgang i
kriminalitetsstatistikken kan være et uttrykk for redusert kriminalitet, men kan også være et
uttrykk for at færre anmelder til politiet. Tillit til politiet og til etterforskningen er spesielt viktig
for at innbyggere anmelder et forhold (Riksrevisjonens rapport 2011 - 2012).
Et kriminalitetsområde som er i sterk vekst nasjonalt og lokalt er såkalt
arbeidslivskriminalitet. Ifølge tilsynsmyndighetene er utfordringen så store at man frykter en
situasjon der hele bransjer, eksempelvis innen bygg og anleggsbransjen, kontrolleres av
kriminelle aktører (Situasjonsbeskrivelse 2014, Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge).
Radikalisering og voldelig ekstremisme har vært mye i fokus den siste tiden er. Kommunene
har gjennom den nasjonale handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme fått
en sterk rolle i å forebygge og bekjempe dette området. Det tverrfaglige arbeidet sammen
med politiet bidrar til at det er en relativt god kontroll på utviklingen, og selv om det
forebyggende arbeidet fungerer bra, så kan en ikke utelukke at uforutsette hendelser kan
skje.

Figur 57. Antall forbrytelser i Søgne kommune 2012 - 2016. Kilde: Agder politidistrikt

Nasjonale undersøkelser viser at menn er overrepresentert som gjerningsmenn innen alle
kriminalitetsformer. Mens kvinner som oftest er høyest registrert i saker som omhandler
vold i nære relasjoner er menn som oftest høyest representert i vold i det offentlige rom.
Totalt sett er det flest menn som er registrert som ofre og som gjerningsmenn (SSB).
Det siste året har politiet i Søgne og Songdalen kommune hatt fokus på forbyggende arbeid
mot vold i nære relasjoner og barn og unge under 18 år.
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Figur 58. Voldskriminalitet anmeldt etter gjerningssted (fylke og kommunestørrelse) i 2016 pr.
1000 innbygger. Kilde: SSB

5 AREAL OG UTBYGGING
5.1 Bolig- areal og transportplanlegging
Klima og miljø er et av flere satsningsområder i gjeldende kommuneplan 2012-2020. Det er
nær sammenheng mellom klimautfordringene og kommunens arealdisponering. Det handler
både om tilpassing til endret klima og hvordan kommunen kan legge til rette en arealutvikling
som bidrar til nedgang i utslipp av klimagasser.. En bærekraftig utvikling innebærer
koordinert bolig-, areal- og transportutvikling der det tilrettelegges for aktivitet i eller
tilknytning til kommunens utpekte knutepunkt/sentra og busstraseer.

5.1.1 Tettstedstruktur
Pr. 1.1.2016 var tettstedsarealet i Søgne 6,16 km2 (SSB). 86 % av Søgnes befolkning bor
innenfor tettstedsarealer.
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Kristiansand
Mandal
Vennesla
Songdalen
Søgne

Areal av tettsted (km2)
Bosatte i tettsted Antall bosatte per km2 areal tettsted
36,86
85364
2316
7,27
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1643
6,87
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3,19
4680
1467
6,16
9689
1573

Figur 59. Viser areal av tettsted, antall bosatte innenfor areal tettsted og antall bosatte pr. km2
areal tettsted per 2016. Kilde: SSB, tabell 04861.

5.1.2 Transportsystem
Det er gode bussforbindelser inn og ut av kommunen fra kollektivknutepunktet Tangvall.
Utenfor kollektivknutepunktet er det et mer begrenset busstilbud til blant annet Langenes,
Årosskogen, Høllen, Ausviga, Vedderheia og Lohne.

Figur 60. Viser årsdøgntrafikk (ÅDT) på det lokale veinettet i sentrale deler av Søgne (kilde:
vegdata.no)

5.1.3 Klimatilpasning og risikoutsatte arealer
Klimaendringene fortsetter, endringene innebærer betydelige utfordring for byer, og regnes
som den mest fremtredende trussel mot å opprettholde og forbedre livskvaliteten og den
økonomiske konkurransekraften for europeiske byer (EEA, 2012, 2013).
Klimaendringene vil prege arealforvaltning i økende grad. Jo mer temperaturen stiger, jo mer
øker risikoen for at klimaendringene får alvorlige og irreversible konsekvenser.
Klimatilpasning vil være viktig for å redusere risiko for at klimaendringer skal medføre store
kostnader eller tap av liv.
Naturbaserte næringer som landbruk, fiske og turisme er særlig utsatt. Avhengig av hvor
mye klimagasser som slippes ut, vil temperatur og nedbør kunne endre seg betydelig de
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neste 50-80 årene på Sørlandet. Følgende er en aktuell utvikling for Kristiansand og
Sørlandet (Fra rapporten «Klima i Norge 2100», Miljødirektoratet):
Temperaturstigning frem mot 2100 – Sørlandet:
Vinter: Økning 4.5 ºC (usikkerhet 2.8 – 6.5 ºC)
Sommer: Økning 2.5 ºC (usikkerhet 1.5 – 3.8 ºC)
Nedbør frem mot 2100 – Sørlandet:
Vinter: Økning på ca. 25 % (usikkerhet 10 – 50 %)
Sommer: Usikkert om økning eller reduksjon, men økt nedbørintensitet (korttidsregnskyll).
Antall tilfeller av intens nedbør (timesnedbør over 4 mm) er mer en doblet siden 1975 ved
målestasjon i Sømskleiva, Kristiansand.
Temperatur
Hvis vi kutter noe i utslippene frem mot år 2050, og så kutter mye fra 2050 til 2100, så kan vi
forvente oss en temperaturøkning på 2 grader allerede i 2060. Hvis utslippene fortsetter slik
som i dag, så kan vi forvente at vi krysser togradersgrensen allerede i 2040, mens økningen
kan bli hele 5 grader i 2100. Modellene som brukes til å lage utslippsscenarioene stemmer
godt med faktiske observasjoner gjort fra 1980 og frem til i dag
Nedbør
Hvis utslippene blir kuttet noe frem mot år 2050, og kuttes mye fra 2050 til 2100, tilsier
modellene at økning i nedbør blir mellom 6 og 8 % i 2100. Hvis utslippene fortsetter slik som
i dag, så kan det forventes en økning på mellom 10 og 20 %. Observasjoner gjort siden 1980
og frem til i dag viser at det har vært en mye større økning i nedbør enn modellene tilsier.
Hav og havnivåstigning
Rapporten Klima i Norge 2100 inkluderer framskrivinger og ekstremverdier (stormflonivåer)
med 66 % sannsynlighet og presenterer tre forskjellige framskrivninger hvor kommunen har
lagt til grunn det høyeste utslippsnivå for å følge «føre var» prinsippet. For det verste
scenariet vil Kristiansandregionen ha en havnivåøkning i tidsperioden 2081 - 2100 på 77 cm
over middelvannstand. Framskrivinger for år 2300 spenner fra mindre enn 1 meter til mer
enn 3 meter avhengig av nivå på klimagassutslipp i fremtiden.
Stormflo
Stormflohendelser er havnivåstigning som følge av lavtrykk kombinert med pålandsvind.
Kombinert med generell havnivåstigning vil dette føre til økt risiko for oversvømmelse.
For Søgne vil følgende gjelde:
 Med 20 års gjentakelsesintervall vil stormflo utgjøre ca. 1 meter
 Med 200 års gjentakelsesintervall vil stormflo utgjøre ca. 1,13 meter
 Med 1000 års gjentakelsesintervall vil stormflo utgjøre ca. 1,24 meter
Framskrivninger av stormaktivitet er ansett som svært usikre, og er derfor ikke tatt i
betraktning i rapporten, men de ekstreme høydene vil også endre seg dersom
middelvannstanden endrer seg.
Stormflonivået vil altså stige tilsvarende en fremtidig havnivåstigning. En viktig konsekvens
av den forventede havnivåstigningen er at sannsynligheten for å overstige dagens
stormflonivå kan øke dramatisk. Vi kan forvente at gjentakelsesintervallene vil bli overskredet
i opp til 40 ganger av de gjenstående år i dette århundre. Det vil si at vi kan forvente stormflo
på 1,13 meter omtrent hvert 2-3 år i dette århundre.
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Bygg som ligger lavere bør risikovurderes for å være rustet for havnivåstigning og hyppigere
stormflo. Alle plansaker gjennomfører kvalitetssikring for ROS analyser innen alle felt for å
sikre at alle hensyns- og faresoner er ivaretatt.
Flom og ras
Kortvarig intens nedbør kan gi overbelastning av overvannsystemet, stikkrenner og bekker,
og føre til lokale flommer. Økt nedbørintensitet som følge av klimaendringer vil forsterke
behovet for å forebygge slik overbelastning. Kommunedelplan for avløp har vist at det er
behov for en betydelig økt innsats på dette området. Områder som ligger i nærheten av
vassdrag er mest sårbare for mye nedbør. Kommunen har god oversikt over dette.
Hundre millimeter nedbør på kort tid vil gi problem i Kristiansand. Tett drenering med
tilstopping av inntak/rør som følge av kvister og trær, eller liggende vil gi utfordringer selv ved
mindre nedbør. I november 2014 førte 53 millimeter på fire timer til store oversvømmelser
ved sykehuset som følge av tett rist. Økt nedbørintensitet vil også medføre økt risiko for
skred noe som må tas hensyn til i planlegging av både infrastruktur og bebyggelse. Stor
og/eller oftere vannmetting i jord og løsmasser vil kunne medføre ras eller utglidning i
skråninger som ikke har vært ansett som spesielt rasutsatt.
Kommunen har gode rutiner på at det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser og redegjøres
for håndtering av overvann, kapasitet på avløpsanlegg og alternative flomveier ved
utarbeidelse av private reguleringsplaner.

5.1.4 Arealendringer og utbyggingspress
Arealendringer og utbyggingspress er den viktigste påvirkningsfaktoren for truet natur,
kulturmiljø og landbruksareal. I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
forventer regjeringen at kommunene identifiserer viktige verdier for naturmangfold og
landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i planleggingen. Kommunen
har god oversikt over viktige landbruksareal, naturmiljø og kulturminneverdier.
Landbruk
Kommunene har ansvar for å sikre viktige jordbruksområder og legge til rette for nye og
grønne næringer. Ca. 4 % (5800 daa) av arealet i Søgne er dyrket mark (inkludert
overflatedyrket mark og innmarksbeiter), Dyrket mark er en viktig og begrenset ressurs. Det
aller meste av jordbruksarealet er i bruk. Jordbruk er en arealbasert næring som er avhengig
av mengden og kvaliteten på jordressursene (dyrka, dyrkbar jord samt beiteressurser i innog utmark). Jordbruksarealene er viktige både som grunnlag for landbruksnæringen
matproduksjon og kulturlandskap. Fortsatt landbruksdrift og -utvikling i landbruket krever at
det foreligger forutsigbarhet i blant annet når det gjelder tilgang på arealer.
Kommunens største og mest sammenhengende jordbruksområder ligger på Tangvall, Eik,
Sangvik og Tjomsemoen. Regionens viktigste jordbruksområder er avsatt som hensynssone
i regional plan for Kristiansandsregionen
Søgne er en kommune i vekst. Ønske om en mest mulig samlet utbygging rundt
eksisterende by/tettsted skaper utfordringer i arbeidet med å ivareta jordressursene for
fremtiden. Erfaringsmessig taper jordvernet i konkurranse med utvikling i Kristiansand. Det er
stort byggepress også på gode jordbruksområder. Viktige arealer for matproduksjon går tapt.
I løpet av de siste 14 årene er om lag 378 dekar med fulldyrka eller overflatedyrka jord gått
over til skog eller åpen fastmark. Dette er prosesser som har redusert jordbruksarealet i
kommunen. Samtidig har det skjedd utvidelser av jordbruksarealet på andre områder i
kommunen og 145 dekar med skog eller åpen fastmark er gått over til fulldyrka eller
overflatedyrka jord.
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Av varige omdisponeringer er om lag 137 dekar jordbruksareal bygget ned. Dette er areal
som var jordbruksareal i 2000 og som nå er kartlagt som bebygd eller samferdsel.
Selv om landbruket i Søgne preges av mange eiere, få drivere og mye leiejord, er landbruket
i Søgne er aktivt og gjør seg bemerket på regionnivå innen flere typer produksjon.
Søgnebønder står for over 50 % av Vest-Agders samlede potetproduksjon og leverer bra på
bær og grønnsaker
Manglende bevissthet om dyrka mark som ressurs og at den ikke er fornybar, er en
utfordring. Nedbygging av dyrka mark kan sjelden kompenseres ved å dyrke opp nye
arealer, da en tar av jordressursene. Små enheter blir ikke mer lønnsomme om det tillates
oppdeling av landbrukseiendommene, ved for eksempel generasjonsskifter. Eksisterende
veier og bebyggelse er kanskje den største pådriveren til ytterligere nedbygging av
landbruksjord. Lokalisering av ny bebyggelse og nye veier, gir føringer for fremtidig
utbygging. Adkomst til nye byggeområder berører ofte dyrkamark selv om selve
utbyggingsområdet ikke omfatter dyrka mark. Stortinget har et mål om å redusere tap av
dyrket mark. Denne utfordringen bør Søgne kommune følge opp lokalt.
Naturmangfold
Kommunen har gode rutiner når det gjelder å vurdere og å sikre naturmangfoldhensyn i
kommunal plan- og byggesaksbehandling.
Naturmangfoldloven §§ 8-12 beskriver hvordan naturmangfold skal ivaretas ved utøving av
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av
fast eiendom.
Prinsippene i loven er innarbeidet i kommunens maler. Fokus også på fremmede arter.
Spredning også gjennom hageavfall. Viltforvaltning og fiskeforvaltning.
Utfordringsbildet er i hovedsak slik:
 Hvordan avveie og ivareta naturtyper og naturmangfold
 Kommunen må sørge for at spesielt skadegjørende fremmede arter bekjempes, både
på kommunale og private arealer.
 Kommunen må ivareta viktige viltkorridorer og viltets leveområder, viktige gytebekker
og bekker som er viktige for fiskevandringer i plansaker og veiutbygging.
Friluftsliv
Søgne kommune er en kommune i utvikling og vekst. Det betyr at viktige nærturterreng og
grøntkorridorer er presset for nedbygging. Kartfesting av viktige nærområder, snarvei- og
turløypeprosjekter og sikring av friluftsområder er viktige bidrag for å unngå at
sammenhengende natur og landskapsområder og korridorer ut til disse fragmenteres,
avstenges eller utbygges.
Søgne kommune er en av de mest aktive kommunene i landet på å sikre arealer til
friluftsformål i samarbeid med Miljødirektoratet. Totalt er det 49 statlig sikrede friluftsområder
i Søgne
Utfordringsbildet er i hovedsak slik:
 Samarbeidet med statlige myndigheter om kjøp av spesielt viktige friluftsområder og
korridorer fra boligområder og ut i marka og strandsone må videreføres.
 Det er et nasjonalt mål at de fleste av landets kommuner kartlegger og verdsetter
sine friluftsområder. Dette arbeidet er igangsatt 2017.
Strandsone
I 100–metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I 100-metersbeltet langs sjøen,
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er det med enkelte unntak, bygge- og deleforbud inntil annen byggegrense er fastsatt i
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.
Viktige friluftsområder i strandsonen er sikret gjennom oppkjøp eller gjennom inngåelse av
avtaler. Store områder er innlemmet i skjærgårdsparken. Med økt utbygging og økt
befolkning er det en utfordring å legge til rette for at allmennheten skal ha tilgang til
strandarealer og båtplasser.
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Figur 61. Utvikling av antall bygg i strandsonen i Søgne. Kilde: SSB, tabell 06505.

5.2 Utbyggingsbehov
5.2.1 Bolig
I boligbyggeprogrammet for kommuneplan 2012-2020 er det estimert en boligreserve på
2415 nye boliger. Her inngår både ferdig regulerte områder og områder som krever
avklaringer i reguleringsplan. De største nye utbyggingsområdene i gjeldende planer er på
Kjellandsheia, Øygardsheia og øst og vest for Tangvall.
Byggeaktivitet og boligbehov
Byggeaktiviteten har de siste årene vært varierende. Tilrettelegging og bygging av nye
boliger i Søgne skjer i hovedsak i privat regi. Søgne kommune har en stor andel småhus i
form av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. I figuren under vises fordeling av boligtyper
i knutepunktkommunene.
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Figur 62. Boligtypesammensetning eksisterende boliger i knutepunktkommunene per 2016.
Kilde: SSB

I tabellen under framgår det antall boliger og hva slags type boliger som har blitt bygd i
Søgne i perioden fra 2010 til 2015, fordelt på skolekretser og kommunen samlet. Variasjonen
i antall bygde boliger og type boliger som blir bygd er relativt stor fra år til år. I de senere
årene har det blitt bygget flere leilighetsbygg. Nye leilighetsbygg er under oppføring og
planlegging. Andelen leiligheter vil dermed øke og vi får en større variasjon i tilbudet av
boliger i kommunen.
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Figur 63. Antall bygde boenheter og boligtype, fordelt på skolekretser fra 2010 til 2015. Kilde:
SSB
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Figur 64. Antall bygde boenheter og boligtype i Søgne fra 2010 til 2016. Kilde: SSB

5.2.2 Barnehage
Beskrivelse av barnehagekapasitet og framtidige behov er regulert ut fra vedtatt
barnehagebehovsplan 2016-24. Her ligger blant annet vedtak om utbygging av ny kommunal
barnehage i Kjellandsheia/ Leireheia fra høst 2018. Utbygging av barnehager skjer på
bakgrunn av prognoser for kommunen som helhet (SSB) og behov ut fra de ulike områdene i
Søgne. Fra 2017- 2019 forventer vi moderat vekst i barnetallene, men så en større økning
fra 2020.
Det søkes å tilby plass nærmest mulig der barna bor for å redusere transportbehov, av
hensyn til barnefamiliers økonomiske situasjon og deres praktiske situasjon. Kommunen
lykkes rimelig godt, men det kan oppstå noen situasjoner hvor dette ikke er mulig. Vi kan ha
tilstrekkelig antall barnehageplasser i kommunen og da kan vi ikke nødvendigvis møte alle
behov i de ulike boligområdene.
Vi har en fordeling på 49 % kommunale barnehageplasser og 51 % private per mars 2017.
Dette er gunstig. Det er anbefalt en jevn fordeling for å sikre kommunes mulighet til selv å
kunne regulere antall barnehageplasser ut fra reelle behov.
Det er ellers mange andre forhold enn barnetallet som påvirker behovet for
barnehageplasser. Gratis kjernetid, inntektsgraderingsordninger, kontantstøtte, og utvidelse
av retten til barnehageplass (på vei mot flere opptak) er reformer som er kommet i senere tid
og som har en etterspørselseffekt vi ikke helt kjenner i forhold til barnehagebehov i de ulike
aldersgruppene.
Søgne har i årene 2016-17 hatt marginale forhold i forhold til behov for barnehageplasser og
kapasitet. Vi har blant annet ikke kunne gi alle som kommer flyttende hit, barnehageplass
midt i året. Vi har behov for å ha noe bedre kapasitet for innfri de ulike behovene som kan
oppstå i løpet av et barnehageår.
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Figur 65. Andel barn med barnehageplass, 2001 - 2016, Kilde: SSB, tabell

5.2.3 Skole
Lunde skole vil være ferdig med utbyggingen i 2017 og har økt kapasitet til 380 elever. Det
betyr at man har god dekning til å møte økt elevtall vest i bygda de neste årene. Langenes
og Nygård skole har kapasitet til å møte den forventede økningen i elevtall.
Kompetanseavdelingen på Nygård må bygges ut og oppgraderes. Det vil også bli vurdert om
avdelingen skal flyttes til Tangvall skole. Tangvall skole skal bygges ut til å kunne ha 300
elever etter at første byggetrinn anslås å være ferdig i 2022. Etter andre byggetrinn vil
elevkapasiteten være på 540 elever.

Figur 66. Befolkningsframskriving aldersgruppene 6-12 år og 13-15 år. Kilde: SSB (MMMM)

5.2.4 Vannforsyning og produksjon
Kommunen mangler pt. et reservevannverk, dette er vedtatt bygd på Heimernesand og vil
trolig stå ferdig innen 2019. Kommunen har også en del gamle asbestsement og støpejerns
ledninger med dårlig kapasitet og lav gjenstående levetid. Her må det lages et
utskiftingsprogram med en finansieringsplan. Videre må det også utredes om vannverket har
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god og solid kapasitet på hovedstammene samt om vi har nok reservevolumer i bassenger
sett i lys av kommunens satsing på utbygging av nye boligområder og industriområder.
Videre har vannverket problem med at alt for mye vann lekker ut, det må lages en
handlingsplan for å redusere disse. Ellers må bemanning, soliditet, beredskap vurderes
løpende i forhold til lover og regler mv.

5.2.5 Avløpsrensing og transport
Kommunen har pålegg fra fylkesmannen om å innføre kravet om sekundærrensing av alt
avløpsvann til Høllen interkommunale kloakkrenseanlegg, dette innebærer at dagens anlegg
må oppgraderes eller at det må bygges et nytt renseanlegg. Avløpsnettet har generelt for
mye tilførsel av fremmedvann (grunnvann, regnvann, overvann mv), dette innebærer at
kapasiteten i slike områder er begrenset og at videre tilkoplinger av nye
boligområder/industriområder kan medføre sprengt kapasitet med fare for tilbakeslag osv.
Videre må det også utredes om kloakknettet har god og solid kapasitet på hovedstammene
sett i lys av kommunens satsing på utbygging av nye boligområder og industriområder. For
mange boliger som ligger tett opp til offentlig kloakknett er i dag ikke tilkoplet og medfører
unødig forurensing av bekker, elver og vann. Kommunen har også stigende problemer med
fett på nett som tetter og fordyrer vårt vedlikehold, dette på grunn av endrede matvaner hos
abonnentene. Kampanjer og opplysning må derfor intensiveres både lokalt og nasjonalt.
Ellers må bemanning, soliditet, beredskap mv også innenfor avløpsområdet vurderes
løpende i forhold til lover og regler mv.

5.2.6 Transportsystemet og infrastruktur
5.2.6.1 Infrastruktur i knutepunkt Sørlandet
Gode transportsystemer i regionen er en forutsetning for et effektivt felles bo- og
arbeidsmarked. For å redusere sårbarhet og sikre forutsigbar trafikkavvikling er det behov for
mye vegbygging de kommende årene. Dette medfører store planoppgaver, både innen
oversiktsplanlegging og detaljplanlegging. De siste årene har det pågått et omfattende arbeid
med å planlegge ny infrastruktur for å møte en forventet kraftig vekst i
transportetterspørselen. For de fleste store infrastrukturtiltakene foreligger det vedtatte
planer. Mange av disse vil inngå i tiltaksporteføljen for Belønningsavtale for
Kristiansandsregionen, men gjennomføring forutsetter også prioritering i NTP 2018 - 2029.
Regionen står foran en todelt utfordring: prioritering av de viktigste tiltakene i kommende
NTP; og å få på plass en bymiljøavtale som kombinerer bompenger, statlig finansiering,
kommunal og fylkeskommunal finansiering og virkemiddelbruk. Andre viktig
infrastrukturprosjekt prioriteres og finansieres av staten uavhengig av bymiljøavtalen.
I bymiljøavtalen er Gartnerløkka-Kolsdalen-Breimyr det største og viktigste
infrastrukturtiltaket. Dersom dette tiltaket ikke blir gjennomført vil nytten av mange tiltak for
bedre buss- og sykkelinfrastruktur bli sterkt redusert.
Utbyggingen av E 39 vestover fra Kristiansand og til Stavanger vil være av stor betydning for
Søgne. Etter planen skal arbeidet påbegynnes i løpet av 2018. Realiseringen av veien vil
sannsynligvis føre til at køproblemene mellom Tangvall og Kvadraturen forsvinner, og at
befolkningsveksten i Søgne igjen vil skyte fart. En ny firefelts vei gjennom kommunen samt
etablering av to kryss vil gi store muligheter for utvikling.

5.2.6.2 Viktige veiprosjekter i Søgne
Hølleveien
Hølleveien er den den mest trafikkerte fylkesveien i kommunen. Trafikktellinger gjennomført i
2015 viser at årsdøgntrafikken på Hølleveien ligger på over 10 000 biler. Statens Vegvesen
(SVV) har varslet oppstart av planarbeid for Hølleveien på strekningen fra Tangvall (nord for
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krysset mellom Hølleveien og Tangvallveien) til Stauslandsveien. I oppstartsvarselet er det
beskrevet at formålet med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende
på strekningen, samt legge til rette for gåing og sykling.
Langenesveien
Statens vegvesen har varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for strekningen
Statuslandkrysset – Stokkelandskogen i november 2015. Formålet er først og fremst
etablering av ny bru ved Sebbetåa i tråd med tidligere vedtak i fylkeskommunen hvor det ble
avsatt 65 mill. til et forprosjekt. I planarbeidet er det påvist betydelige utfordringer med
stabilitet i grunn (kvikkleire), og kulturminner i områdene langs Søgneelva, som totalt sett
gjør prosjektet mer kostbart enn først antatt. Det er videre utfordringer med 200-årsflom, som
medfører at ny bru nødvendigvis må komme høyere i terrenget enn dagens vei nivå/bru.
Utfordringene underbygger behovet for å se en bruløsning i et lengre/langsiktig perspektiv
sammen med resten av veien.
Utbygging av Øygardsheia (200-300 boenheter), Pålsneset (55-60 boenheter) og
Kilenesheia (50 boenheter) vil gi en betydelig fremtidig trafikkøkning på en allerede tungt
belastet vei med dårlig standard. En oppgradering vil derfor ha vesentlig nytteverdi utover
dagens trafikksituasjon.
Strekningen fra Langenes skole til grensa mot Kristiansand har høy ulykkesbelastning. Det
bør gjøres en utredning om tiltak for å få ned antall ulykker, og vurderinger rundt gang- og
sykkelvegtrasé på strekningen.
Ny bro over Søgneelva ved nytt kryss på E 39 Monan
I «Regional plan for Kristiansandsregionen» fra 2011 er det pekt på at det vest for
Kristiansand er overskudd på boliger og underskudd på arbeidsplasser. I en vurdering av
ulike potensielle areal for utbygging til næringsformål kommer Toftelandslier svært godt ut. Ei
ny bro ved Monan-krysset vil gi en veldig god adkomst, rett fra et nytt næringsområde og ut
på ny E 39.
Ny Toftelandsbro
KDP Tangvall legger opp til en betydelig vekst på Tangvall. Toftelandsbroa er gammel og
smal, og bør byttes ut. Ei ny bro vil være viktig for utviklinga av Tangvall og koblinga mellom
Tangvall og fremtidig område på Toftelandslier. I tillegg er det en viktig sykkelvei med mye
sykkeltrafikk mellom Søgne og Kristiansand. Broa må bygges med to kjørefelt og gang- og
sykkelvei.
Kjellandskrysset
Det foreligger en ferdig regulert kryssløsning for sammenkobling av Leireveien (med økt
trafikk som følge av utbyggingen på Kjellandsheia), og Repstadveien med trafikken fra
Vedderheia med E 39. Løsningen er tilpasset at E 39 er stamvei, og er mer komplisert og
kostbar enn det som vil være nødvendig etter at en ny E 39 er på plass.

6 KONSEKVENSER FOR KOMMUNENS OPPGAVELØSNING
Hvordan situasjonen er i Søgne kommune i dag og hvordan fremtidsbildet ser ut har
betydning for hvordan kommunen må prioritere, og arbeide på tvers og innenfor de ulike
sektorene framover. I dette kapittelet kommenteres noen av hovedproblemstillingene for
Søgne kommune framover.
Faktaoversikten i de foregående kapitlene viser at det er mye som er bra i Søgne slik det er i
dag. Dette skal vi bygge videre på i arbeidet mot en enda bedre kommune. Tallene viser
også at Søgne kommune har et forbedringspotensial innenfor flere områder. I det videre
arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel blir det viktig å vurdere hvilke
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sammenhenger som er relevante. De beste løsningene for Søgnes innbyggere finner vi trolig
om de ulike sektorene i kommunen jobber godt sammen og kjenner hverandres utfordringer
og muligheter.

6.1 Tidlig innsats – hele livet
Søgne kommune vil øke fokuset på folkehelsearbeid, helsefremming og forebyggende arbeid
for i størst mulig grad å styrke befolkningens helse. Strategien bør være å arbeide mer
universelt forebyggende i stedet for selektivt og indikativt forebyggende, fordi universelle
tiltak virker utjevnende på sosial ulikhet i helse og er den form for forebygging som
forebygger flest uønskede hendelser. Med de store utfordringene vi står foran med forventet
dobling av mange sykdomsgrupper innen 2030, mener vi at vi må velge den type
forebygging som har det største potensialet.
«Prosjekt rød tråd» er navnet på en satsing som skal møte utfordringsbildet vi ser blant barn
og ungdom. Det innebærer flere nye tiltak som tilbys alle barn fra unnfangelse til utgangen av
10. klasse. Det vil ha tre nivåer av tiltak, 1: tiltak rettet mot foreldrene for å styrke deres rolle,
2: tiltak rettet mot ansatte for å samkjøre helse- og oppvekstansatte. og 3: tiltak rettet mot
barn/ungdom. Fortsatt styrking av strukturer som fremmer samhandlingen mellom de som gir
tjenester til barn og unge vil være sentralt.
Når det gjelder kreft så kjenner vi en rekke tiltak som kan settes inn for å forebygge de
vanligste krefttypene, da 90-95 % kan forklares ut fra kjente miljøfaktorer som kosthold,
tobakksbruk, alkohol, fedme. Utfordringen er dels om det er politisk vilje til å møte disse
miljøutfordringene med universelle tiltak, og om befolkningen er villig til å nyttiggjøre seg
mulighetene de selv har.
Innenfor eldreomsorgen prøver vi nå å komme tidlig inn med «forebyggende hjemmebesøk»
og tilrettelegging med velferdsteknologi. Hensikten er å hente frem den enkeltes ressurser,
bidra til å tilrettelegge omgivelsene, og å styrke den enkeltes muligheter til å holde seg frisk
og aktiv lengst mulig. Hjemmebesøk er også en arena der eldre i kommunen kan få
kjennskap til kommunens tilbud både innenfor helse, kultur og frivillig sektor.
Styrking av hverdagsrehabilitering som innebærer en intensivert tverrfaglig innsats over en
begrenset tidsperiode vil være helt nødvendig for å møte utfordringsbildet.

6.2 Bærekraftighet og effektivitet
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2015 legger føringer for
hvordan kommunene i planleggingen skal prioritere. Hovedoverskriftene i de nasjonale
forventningene er; gode og effektive planprosesser, bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
og attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.
Ved å jobbe samlet for å legge til rette for mer miljøvennlig transport har
Kristiansandregionen mottatt belønningsmidler for å bedre kollektivtilbudet og legge bedre til
rette for gange og sykling. Det arbeides nå med en bymiljøavtale for å videreføre arbeidet. Et
viktig og utfordrende tema i forhandlingene om bymiljøavtale er arealpolitikken i regionen. Ut
i fra de nasjonale føringene forventes det at kommunene fortetter der det er mulig og
planlegger ny bebyggelse i tilknytning til eksisterende tettsteder og infrastruktur.
For Søgne sin del er det en utfordring at mye av den sentrale eksiterende bebyggelsen ligger
tett på dyrka mark med god produksjon. Det er et nasjonalt mål om at arealene med dyrka
mark ikke skal reduseres. Sett i sammenheng med at det i kommunen er en relativt lav andel
av boligene som er leiligheter, bør det være et potensiale for fortetting i allerede bebygde
områder, og dette bør prioriteres framfor utvidelse ut på dyrka mark. Ut i fra at det er
forventet at andelen eldre i kommunen kommer til å øke, kan en anta at antallet
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husholdninger med en person vil øke og behovet for mindre boliger i form av leiligheter vil
øke.
Sammen med at arealplanleggingen skal legge til rette for mer miljøvennlige strukturer er det
en nasjonal forventning om at planprosessene skal bli mer effektive. Det er krevende å lage
god planer og planer i eksisterende bebygde områder er ofte kompliserte, da det er mange
interesser som blir berørt. Noen av de tyngste problemstillingene som må håndteres er
behovet for oppgradering av eksisterende infrastruktur, behov for bedre gang- og
sykkelveiløsninger eller bedring av anleggene for barn og unge. Det er en fordel om det er
avklart på et tidlig tidspunkt i planleggingen hvilke tiltak som må gjennomføres, da det ofte er
krevende å komme fram til en modell for gjennomføring av slike felles infrastrukturtiltak.
Kommunen har en rekke gamle reguleringsplaner som ikke er tråd med hvordan dagens
reguleringsplaner utformes. Det er behov for oppdatering av disse planene slik at det hjemler
utbygging i tråd med dagenes krav til standard.
Sammen med å ha en høyere utnyttelse av arealene i kommunen, skal kommunen gjennom
planleggingen legge til rette for bærekraftige lokalmiljø hvor folk skal kunne leve gode og
aktive liv.

6.3 Kommunereform
Det pågår en kommunereform hvor regjeringens mål med reformen er:





Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og
likeverdige tjenester over hele landet.
Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å løse nasjonale utfordringer.
Kommunegrensene skal i større grad tilpasses naturlige bo— og
arbeidsmarkedsregioner.
Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv
ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer.
Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt lokalt.
Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale løsninger.

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets proposisjon 96 S (2016-2017) er det
foreslått at Søgne, Songdalen og Kristiansand kommuner slås sammen med tvang.
Tilrådningen ble godkjent i statsråd 5. april. 2017 og skal behandles i Stortinget i juni.
Dersom sammenslåingen blir vedtatt, trer denne i kraft fra 1. januar 2020.
Søgne kommune har valgt å avvente arbeidet med en eventuell sammenslåing til det er fattet
et endelig vedtak av Stortinget. En eventuell sammenslåing vil bli en omfattende prosess og
hvilke konsekvenser det vil få for oppgaveløsningen i den nye kommunen er ikke omtalt i
dette dokumentet.
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Innspill til rullering av kommuneplanens samfunnsdel
Offentlige instanser, organisasjoner, lag og foreninger:
Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder
Kristiansand kommune
Direktoratet for mineralforvaltning
Kystverket Sørøst
Søgne menighetsråd
Grønt nettverk
Vest-Agder fylkeskommune
Statens vegvesen
Søgne idrettsråd
Fiskeridirektoratet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Dato:
02.01.17.
11.01.17.
17.01.17.
24.01.17.
27.01.17.
30.01.17.
23.02.17.
30.01.17
30.01.17
31.01.17
31.01.17.

Dnr i ePhorte
14
18
20
26
27
39
85
42
57
69
70

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Er positiv til prosessen kommunen legger opp til.
Kommentar: Sett i sammenheng med kommunesammenslåing forenkles prosessen noe.
Kristiansand kommune
Oppfordrer Søgne kommune til å gå gjennom de felles planene i Knutepunkt Sørlandet og vurdere
hvordan politikken skal innarbeides i kommuneplanen, dette skal Kristiansand kommune selv gjøre i
sitt arbeid med kommuneplanen.
Kommentar: Sett i sammenheng med kommunesammenslåing forenkles prosessen noe.
Samfunnsdelen lages som et kort og overordnet dokument
Direktoratet for mineralforvaltning
Det forventes at kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning,
avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer
skal ses i en regional sammenheng. DMF oppfordrer til at det lages temaplaner for mineralressurser
og at kommunen legger opp til en kartlegging av ressurstilgang og behovet for mineralressurser ved
revidering av kommeplanen.
Høllen er registrert som et meget viktig pukkområde. Det bør gjøres en vurdering av hvor lang levetid
uttak i kommunen har med dagens drift og hvor en skal finne nye arealer. Det minnes om at det i de
fleste tilfeller er fordelaktig å utvide eksisterende framfor etablering av nye brudd.
Kommentar: Vi har behov for å oppdatere kommuneplanen, men sett i lys av vedtatt
kommunesammenslåing ønsker kommunen å begrense problemstillingen ved denne rulleringen.
Mineralforekomster prioriteres derfor ikke i dette planarbeidet.
Kystverket Sørøst
I gjeldende kommuneplan er farledene vist på kommuneplankartet og vi gir faglig råd om at
farledene også synliggjøres nå som planen revideres. Det må ikke planlegges arealbruk som vil være i

konflikt med navigasjonsinstallasjoner. Videre er det viktig at det legges til rette for nødvendig
vedlikehold og nyetablering av navigasjonsanlegg langs kysten. Kystverket Sørøst gir faglig
råd om at følgende bestemmelse tas inn i forbindelse med rullering av kommuneplanens
arealdel: «Det tillates vedlikehold og nyetablering av anlegg til navigasjonsmessig bruk
innenfor planområdet, jf. pbl § 1-8, 4. ledd og § 11-11 nr. 4.»
Vi anbefaler at det legges til rette for å samle ledninger og kabler i egne traseer på
sjøbunnen. Dette for å unngå å legge unødvendig beslag på sjøbunnen.
Kommentar: Farledene vil bli videreført i arealdelen. For å begrense antall problemstillinger
prioriteres det ikke plassering av traseer for kabler.
Søgne menighetsråd
Til samfunnsdelen:
Når det gjelder satsingsområdene i kommuneplanen ønsker kirken å være en tydelig bidragsyter
innen områdene integreringsarbeid, folkehelse, omsorgsarbeid og barne- og ungdomsarbeid.
Kommentar:
Grønt nettverk
Oppfordrer kommunen til å arrangere et folkemøte tidlig i planarbeidet, for å legge til rette for en
god medvirkningsprosess.
Henstiller kommunen om å ikke ta inn nye utbyggingsområder, men bidra til utbyggingen som er
aktuell etter gjeldende planer får en god gjennomføring. For grønt nettverk er det naturlig å ta
utgangspunkt i avsnittet i gjeldende kommuneplan om klima og miljø: «Kommunen skal sikre
biologisk mangfold og bidra til å redusere de totale klimautslippene.»
Oppfordrer kommunen til å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for biologisk mangold, og til også å
gjelde marine områder. Grønt nettverk ber om at jordvern og kulturlandskap får en egen omtale i
kommuneplanen.
Grønt Nettverk vil oppfordre kommunen til å videreføre forpliktelsene i gjeldende kommuneplan og
konkretisere aktuelle praktiske tiltak som kan være effektfulle tiltak for kommunen og innbyggerne
med tanke på å bidra til den globale klimadugnaden. Det grønne skiftet innebærer både å redusere
utslipp av klimagasser og å redusere det materielle forbruket.
Grønt Nettverk er urolig for at øket tilrettelegging og nedbygging av arealer i kommune kan bidra til å
redusere kvaliteten på friluftslivsopplevelsene. Minner om at Miljødirektoratet har henstilt til alle
landets kommuner innen 2018 å ha kartlagt og verdifastsatt sine friluftsområder.
Grønt Nettverk vil oppfordre kommunen til å stoppe ytterligere nedbygging i strandsona. Når det
gjelder artsmangfoldet, er Grønt Nettverk bekymret for bestandene til flere fiskearter, hummer og
flere sjøfuglarter. Det er derfor svært gledelig at kommunen nå arbeider med et stort
beskyttelsesområde for hummer. Her vil også ulike fiskearter få god beskyttelse. Ber om vurderinger

knyttet til næringsfiske, plastforurensing i havet og bruk av vannscootere tas med i et avsnitt om
kystsona.
Ber om at kommunen utarbeider en klima- og ressursplan.
Kommentar: Klima og miljø hensyn legges inn i samfunnsdelen som et overgripende hensyn som skal
gjelde for kommunens planlegging som helhet. Konkrete vurderingen knyttet til miljøhensyn og
arealer gjøres i arbeidet med arealdelen.
Vest-Agder Fylkeskommune
Fylkestinget slutter seg til melding om oppstart av revisjon av planarbeidet for kommuneplanens
samfunnsdel for Søgne 2017-2030, og stiller seg positiv til å bistå kommunen i planarbeidet.
Fylkestinget anbefaler Søgne kommune å innarbeide innspillene vedrørende følgende punkter i det
videre arbeidet:
a. Videreføring av punkter for gjeldende kommuneplan
b. Nasjonale og regionale føringer, supplere med forskrift om vannforvaltning.
c. Utredningsbehov
d. Levekår og folkehelse
e. Overordnede arealstrategier
Kommentar: Forslaget til samfunnsdel bygger på gjeldende kommuneplan, men er forenklet i formen.
Satsingsområdene er oppdatert i tråd med gjeldende nasjonale og regionale føringer. Folkehelse er
lagt inn i samfunnsdelen som et av flere overgripende hensyn som skal være førende for kommunen
som helhet.
Statens vegvesen
I forslag til planprogram og konsekvensutredning av utbyggingsforslag er det listet opp tema som skal
utredes. Statens vegvesen mener listen må suppleres med trafikksikkerhet, framkommelighet for alle
trafikantgrupper og trafikkanalyse for nye utbyggingsområder.
Vegdirektoratet har gitt tilbakemelding om at de primært ønsker at byggegrensene langs riks- og
fylkesveger legges inn i kommuneplanens arealdel og vi oppfordrer til at dette gjøres ved revisjon av
kommuneplanen for Søgne.
Kommentar: En trygg infrastruktur er en forutsetning for å legge til rette for en god kommune å bo i,
hvor det er enkelt å velge kollektiv, sykkel og gange, dette legges som en føring i samfunnsdelen.
Byggegrenser vurderes i arbeidet med arealdelen.
Søgne idrettsråd
Kommunen oppfordres til å følge opp målsetningene i regionalplan Agder 2020, hvor det legges
føringer for å satse på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Idrettsrådet ønsker at det lages en egen
temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, hvor følgende strategier prioriteres:
- Styrke satsingen på hverdagsaktivitet.
- Styrke satsingen på tilrettelegging for fysisk aktivitet i nærmiljøet.
- Prioritere aktivitet for barn og unge.

-

Planlegge universelt i alle sammenhenger ved tilrettelegging for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet.
Legge til rette for frivillig engasjement innen idrett og friluftsliv.
Idrettsutøvere skal få utvikle sitt talent også i Søgne.
Bedre samsvaret mellom anleggsdekning og innbyggernes aktivitetsvaner og behov.
Styrke hensynet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i arealforvaltningen.

Arealdelen bør ses i sammenheng med den samfunnsmessige delen av planen.
Kommentar: Regionplan Agder 2020 er lagt til grunn i utarbeidelsen av samfunnsdelen. Folkehelse er
foreslått som et overgripende hensyn i planen. Videre er det lagt føringer for å sikre tilrettelegging for
fysisk aktivitet.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet region Sør vil råde Søgne kommune til å ta hensyn til viktige marine naturverdier
og fiskeriinteresser i kommunen i den videre planprosessen. Informasjon om registrerte
fiskeplasser/-områder, gyte-, beite- og oppvekstområder, marine naturverdier mv. i Søgne
kommunes sjøområder er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets kartverktøy: http://www.fiskeridir.no
samt om naturtyper mv. på Miljødirektoratets naturbase: http://www.miljodirektoratet.no/. Viktige
data for fiskeriinteresser og marine naturtyper i kommunen bør tas inn i kommuneplanen.
Kommentar: Det er gode data som er tilgjengelig via Fiskeridirektoratets kartverktøy, disse henter inn
vi vårt kartsystem. Det gjøres en vurdering i arbeidet med arealdelen hvilke typer områder som
eventuelt bør vises i kommuneplanen.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne foreslår å innføre 2 timers parkering ved rådhuset
for å frigi parkeringsplasser til mennesker med nedsatt funksjonsevne uten parkeringstillatelse. Rådet
ber også om at retningslinjer for trafikk i gågate på Tangvall gjennomgås på nytt.
Kommentar: Parkering vurderes ikke som et eget tema i kommuneplanens samfunnsdel. Det legges
inn som en overordnet føring i samfunnsdelen at det skal legges til rette for deltakelse i samfunnet
med en gjennomgående bruk av universelle løsninger.

Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2016/2546

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/148

Dato
02.01.2017

Søgne - uttalelse til varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel
Vi viser til kommunens skriv av 01.12.2016
Fylkesmannen mener etter gjennomgang av tilsendte dokumenter at arbeidet med revisjon av
kommuneplanen gjøres på en faglig god måte. Det legges bl.a. opp til stor grad av
medvirkning. Innspill fra befolkningen ønskes til strategier og mål for arbeidet med både
samfunnsdelen og arealdelen. I tillegg er det ønsket innspill og forslag til endret arealbruk i
kommunens arealdel. I denne sammenheng er det positivt at kommunen har gitt føringer på
hvordan innspill skal gis ved bruk av et eget skjema.
Kommunen har ønsket konkrete innspill til lokalisering av nye næringsområder, til videre
boligbygging på aksene Tangvall-Høllen-Årosskogen-Langenes og Tangvall-LundeKjellandsheia, samt til arealer for offentlig/privat tjenesteyting. Til sistnevnte er det anført
behov for arealer til omsorgssenter. Dessuten er det vurdert behov for en sentrumsnær
barnehage. Det er ønsket innspill til lokalisering av denne. Fylkesmannen minner i denne
sammenheng om innsigelsen som ble fremmet til lokalisering av barnehage innenfor
reguleringsplan for Tangvall sentrum nord (der barnehagens uteareal skulle være på taket av
Rema-bygget).
Det er ikke Fylkesmannens oppgave å foreslå lokalisering av
utbyggingsformål, men for barnehager må det være et vilkår for lokaliseringen at utearealet
ligger på bakkenivå og forøvrig tilfredsstiller nødvendige krav.
Vi ønsker lykke til med et viktig planarbeid.
Med hilsen

Magnus Thomassen (e.f.)
fagdirektør

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver
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By- og samfunnsenheten
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4682 SØGNE

Vår ref.:
201615555-2
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Deres ref.:
2016/2546 - 46704/2016

Dato:
Kristiansand, 03.01.2017

Uttalelse til varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen for Søgne samfunnsdel og areadel
Det vises til brev av 1.12.2016 med varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen for
Søgne.
Kristiansand kommune sin uttalelse til planprogrammet og innspill til planarbeidet forholder
seg til det som berører kommunen direkte, aktuelle samarbeidsområder eller det som kan
være av felles regional interesse.
Kommunene i Knutepunkt Sørlandet har felles planer og satsing på flere områder,
eksempelvis strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen, med oppfølgende
handlingsplaner for kommunene og klimaplan for Knutepunkt Sørlandet, som nå er tatt opp til
revisjon. Kristiansand kommune vil i sitt arbeid med kommuneplanen gå gjennom disse
planene og vurdere hvordan politikken skal innarbeides i kommuneplanen. Vi oppfordrer
Søgne kommune til å gjøre det samme.
I disse dager jobber kommunene i Kristiansandsregionen med grunnlaget for en fremtidig
bymiljøavtale med staten. Hensikten med avtalen er at regionen skal nå den overordnede
målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken. Areal- og parkeringspolitikken vil brukes for
å styre etablering av nye boliger og arbeidsplasser slik at behovet for bruk av privatbil
reduseres. Kristiansand kommune forventer at bymiljøavtalen vil påvirke kommunens
samfunnsdel med langsiktige arealstrategi og kommuneplanens arealdel. Dette vil også
gjelde for øvrige kommuner i regionen.
Kristiansand kommune ønsker lykke til med planarbeidet. Vi vil komme tilbake med uttalelse
vedrørende felles utfordringer når planen foreligger.
Med hilsen
Tor Sommerseth
Rådmann

Ragnar Evensen
Teknisk direktør

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift
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Uttalelse til oppstart og høring av planprogram for revisjon av
kommuneplan for Søgne kommune - arealdel og samfunnsdel
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 1. desember 2016.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir tatt hensyn til i plansaker.

E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en
regional sammenheng.
Forvaltning av ikke-fornybare ressurser
Mineralske ressurser er ikke-fornybare naturressurser som kun kan utnyttes der de
naturlig forekommer. Som de nasjonale forventningene legger vekt på, omfatter
forvaltning av mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning.
Det innebærer også å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster for fremtiden
og kommende generasjoner.
I dette ligger det at kommunen så langt det er mulig, bør unngå å båndlegge
registrerte mineralressurser gjennom arealbruk som bygger ned forekomster, eller
legger andre begrensninger for framtidig utnytting av ressursene.
Gjennom god planlegging kan kommunene/ regionen skaffe seg en oversikt over hvor
langt fram i tid eksisterende massetak og råstoffområder dekker behovet for
byggeråstoff i fremtiden.
For å få en god og bærekraftig forvaltning av våre mineralressurser oppfordrer DMF til
at det lages temaplaner for mineralressurser. Planene kan lages som

kommunedelplaner i hver enkelt kommune men vi oppfordrer sterkt til at det
utarbeides regionale planer for mineral ressurser. Dette er i tråd med Regjeringens
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging som spesifikt sier at
behovet for og tilgangen på byggeråstoffer må ses i en regional sammenheng.
DMF anbefaler derfor at kommunen legger opp til en kartlegging av ressurstilgang og
behovet for mineralressurser ved neste revidering av kommuneplanen.
Revisjon av kommuneplanens arealdel Søgne
Søgne kommune ber om innspill til begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel.
Den begrensede høringen gjelder blant annet fremtidig disponering av området
Høllen, som av Norges geologiske undersøkelse (NGU) er klassifisert som lokalt meget
viktig pukkområde.
DMF kan ikke se at det er gjort noen grundig vurdering av ressurssituasjonen eller
behovet for mineralske ressurser i kommunen i gjeldende kommuneplanens arealdel
for Søgne kommune. Det videre arbeidet er altså en god mulighet for å dekke det
behovet.
Når Søgne nå varsler en begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel med mål om
å vurdere den fremtidige disponeringen av området, må det gjøres en vurdering av
den langsiktige ressurssituasjonen i kommunen. Hvor lang levetid har uttak i
kommunen med dagens driftssituasjon? Hvor skal kommunen finne erstatning for
uttaket når det nærmer seg slutten av levetiden?
For ordens skyld minner vi om at det i de aller fleste tilfeller er fordelaktig å utvide
eksisterende uttak for råstoffutvinning, heller enn å etablere nye brudd for å dekke et
behov. Dette på bakgrunn av de mulige interessekonfliktene mot miljø-, bolig- og
andre arealpolitiske tema. Kommunene er derfor oppfordret til å tenke langsiktig,
både ved etablering og forvaltning av råstoffutvinningsområder.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Marte Kristoffersen

Håvard Hammerstad

seksjonsleder

overingeniør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Håvard Hammerstad
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Sørøst

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.:

Vår ref.:
2012/3445-4

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
24.01.2017

Innspill til rullering av kommuneplanen - Søgne kommune - Vest-Agder fylke
Vi viser til brev av 1.12.2016 vedrørende oppstart av revisjon av kommuneplanen for
Søgne og høring av forslag til planprogram for planarbeidet.
Kystverkets ansvar
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket deltar i planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og
farvannsloven.
Havne- og farvannsloven har som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg
ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og
hensynet til fiskeriene og andre næringer. Kystverkets regionkontorer skal ivareta disse
interessene i det regionale og lokale planarbeidet.
Innspill fra Kystverket Sørøst
Kystverket har registrert et farledssystem, med hovedled og biled, langs hele norskekysten.
Hovedled og biled er en viktig del av det regionale og nasjonale transportsystemet og bør
vises på kommuneplankartet. Farledenes trase og avgrensning kan lastes ned fra
Kystverkets karttjeneste på kystverket.no. I Søgne kommune er det registrert hovedled og
biled. I gjeldende kommuneplan er farledene vist på kommuneplankartet og vi gir faglig råd
om at farledene også synliggjøres nå som planen revideres.
For å sikre trygg og sikker ferdsel i farvannet, er navigasjonsinstallasjoner av vesentlig
betydning. Kystverket har et overordnet ansvar for fyrlykter, overetter, staker og jernstenger
mm i kommunen. Det må ikke planlegges arealbruk som vil være i konflikt med
navigasjonsinstallasjoner. Videre er det viktig at det legges til rette for nødvendig
vedlikehold og nyetablering av navigasjonsanlegg langs kysten. Kystverket Sørøst gir faglig
råd om at følgende bestemmelse tas inn i forbindelse med rullering av kommuneplanens
arealdel: «Det tillates vedlikehold og nyetablering av anlegg til navigasjonsmessig bruk
innenfor planområdet, jf. pbl § 1-8, 4. ledd og § 11-11 nr. 4.»
Vi anbefaler at det legges til rette for å samle ledninger og kabler i egne traseer på
sjøbunnen. Dette for å unngå å legge unødvendig beslag på sjøbunnen.

Region Kystverket Sørøst
Sentral postadresse:

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no

Telefon:

+47 07847

Internett:
E-post:

www.kystverket.no
post@kystverket.no

Bankgiro:

7694 05 06766

Org.nr.:

NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Søgne kommune
rådhuset, Tangvall

Innspill til revisjon av kommuneplanen
Grønt Nettverk har over noen tid engasjert seg i flere saker som berører våre
interesseområder. Det finner vi naturlig å fortsette med når kommuneplanen nå skal
revideres. I denne omgangen dreier det seg om rammene for arbeidet med planen. Vi
kommer til å følge arbeidet med mer konkrete merknader senere.
Dialog med befolkningen:
Medvirkning fra befolkningen under planprosessen, bør være et mål i seg selv. Det kan bidra til en
god prosess og kunnskap om og forståelse for kommunens viktigste plandokument. Grønt Nettverk
vil derfor henstille til kommunen om å arrangere et folkemøte i en tidlig fase av planarbeidet. Her vil
innbyggere kunne stille spørsmål, administrasjonen har mulighet til å oppklare misforståelser og vil
kunne presentere føringer og pålegg fra overordnende myndigheter. En slik dialog kan være
nøkkelen til å skape et positivt engasjement rundt kommuneplanen.
Overordnet betraktning:
Søgne kommune har en rekke arealplaner som åpner for en omfattende utbygging til ulike formål;
først og fremst kommunedelplan for Kjellandsheia og Tangvall, i tillegg foreligger en rekke godkjente
regulerings- / detaljplaner. Samtidig pågår planarbeidet for ny E39 gjennom kommunen.
Grønt Nettverk vil derfor henstille til kommunen om ikke å ta inn nye utbyggingsområder, men bidra
til at den utbyggingen som er aktuell etter gjeldende planer, får en god gjennomføring.
Kommuneplanen rulleres hvert fjerde år, og det synes derfor unødvendig å forsere en utvikling med
nye utbyggingsområder.
For Grønt Nettverk vil det videre være naturlig å ta utgangspunkt i avsnittet i gjeldende
kommuneplan om miljø og klima. Sitat:
Mål: Kommunen skal sikre biologisk mangfold og bidra til å redusere de totale klimautslippene.
Biologisk mangfold:

Søgne kommune preges av en svært variert natur og et levende kulturlandskap. Det bidrar til at
Søgne har stor betydning for en rekke enkeltarter, flere utrydningstruet. Vi er derfor glade for at
kommunen har forpliktet seg til å sikre biologisk mangfold. Det forutsetter imidlertid et oppdatert
kunnskapsgrunnlag slik at utbygging ikke forringer artsmangfoldet. Vi vil derfor oppfordre
kommunen til å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for biologisk mangfold, nedfelt i Biologisk
Mangfoldregistrering 2003, og til også å gjelde marine områder.
Landbruksarealer / kulturlandskap:
Grønt Nettverk har i en rekke saker engasjert seg for jordvern og vist til de klare nasjonale føringene
som Staten har pålagt kommunene om å beskytte matjord og å øke matproduksjonen. Grønt
Nettverk viser også til de politiske føringene som kommunen selv har nedfelt i gjeldende kulturplan
(2007) om egne uttalelser til arealplaner om kulturlandskapet. Grønt Nettverk ber om at jordvern og
kulturlandskap får en egen omtale i kommuneplanen.
Det grønne skiftet:
Grønt Nettverk registrerer at kommunen i gjeldende kommuneplan har flere gode intensjoner som
knytter seg til de alvorlige globale klimaproblemene. Sitat:
Kommunen skal informere om kommunens klimautslipp gjennom media og hjemmeside.
Det satses på etablering av jordvarmeanlegg i utbyggingsområder. Redusere CO2 utslipp fra
biltrafikken og stimulere til øket bruk av grønn transport og informere og bevisstgjøre innbyggerne i
forhold til forbruksvaner
Grønt Nettverk vil oppfordre kommunen til å videreføre forpliktelsene og konkretisere aktuelle
praktiske tiltak som kan være effektfulle tiltak for kommunen og innbyggerne med tanke på å bidra
til den globale klimadugnaden. Det grønne skiftet innebærer både å redusere utslipp av klimagasser
og å redusere det materielle forbruket.
Friluftsliv:
Tilgang til gode friluftslivsopplevelser i folks nærområder er av særlig verdi for folks helse og
livskvalitet. I Søgne har man gode muligheter til det både på land og til vanns, noe mange synes å
benytte seg av.
Grønt Nettverk er imidlertid urolig for at øket tilrettelegging og nedbygging av arealer i kommune
kan bidra til å redusere kvaliteten på friluftslivsopplevelsene. Miljødirektoratet har henstilt til alle
landets kommuner innen 2018 å ha kartlagt og verdifastsatt sine friluftsområder som ledd i
planprosessen for å få oversikt over hvilke friluftsområder kommunen har, og hvilken verdi de har.
Det vil være et nyttig redskap i arealplanleggingen slik at man kan sikre at de viktigste områdene og
arealgrunnlaget for forskjellig friluftsbruk blir ivaretatt. I tillegg tror vi den vil gi mer forutsigbarhet i
arealplanleggingen, og kan bidra til at man unngår fragmentering og en bit for bit utbygging.

Kystsona:
Kommunens kystområder har til alle tider hatt en spesiell og uvurderlig betydning for næringsliv,
ferdsel og friluftsliv. På Agderkysten er det knyttet nasjonale interesser til strandsona. Over tid har
Søgne kommunen tillatt stor nedbygging av denne. Det kan oppfattes til å være i strid med nasjonale
interesser for forvaltning av en begrenset ressurs. Grønt Nettverk vil oppfordre kommunen til å
stoppe ytterligere nedbygging i strandsona, særlig med henblikk på kommende generasjoner.
Når det gjelder artsmangfoldet, er Grønt Nettverk bekymret for bestandene til flere fiskearter,
hummer og flere sjøfuglarter. Det er derfor svært gledelig at kommunen nå arbeider med et stort
beskyttelsesområde for hummer. Her vil også ulike fiskearter få god beskyttelse. I noen grad har
urovekkende lave bestander sammenheng med svak næringstilgang. Det kan ha sammenheng med
et for stort næringsfiske, da for nøkkelarter som tobis og leppefisk. Samtidig registrerer vi en
omfattende plastforurensing i havet som gir grunn til bekymring for virkningen i næringskjeden.
Grønt Nettverk ber om at dette blir tatt med i kommuneplanens avsnitt om kystsona.
Søgnes sjøområder innenfor grunnlinja, er begrenset og bruken av fritidsbåter er omfattende. Vi har
de seneste årene registrert en tendens til økende fart og stor bruk av nye farkoster som
vannscootere. Det bidrar til en øket miljøbelastning med forringelse av friluftslivsopplevelse og
utrygghet. Grønt Nettverk mener dette også bør bli tatt med i kommuneplanens avsnitt om kystsona.
Klima- og ressursplan:
Grønt Nettverk registrerer med forundring at kommunen fremdeles ikke har en miljø- og ressursplan.
Vi ber om at Søgne, uavhengig av kommuneplanrevisjonen, starter en prosess med mål om å få
vedtatt en klima- og ressursplan snarest mulig. Dette arbeidet vil, etter vår oppfatning, bidra til øket
interesse for og oppmerksomhet om natur / kulturlandskap, klimautfordringer og kulturminnevern i
sin alminnelighet å kunne gi kommunen en mer forutsigbar og helhetlig politikk inn dette viktige
saksområdet.
Konklusjon:
I planperioden anbefaler Grønt Nettverk kommunen til å konsentrere seg om å bidra til at vedtatte
arealplaner får en god gjennomføring og avvente nye utbyggingsområder til neste rullering. Arbeidet
bør i større grad rettes inn mot å fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag gjennom god kartlegging av
kommunens arealer for biologisk mangfold og friluftsliv og følge opp nasjonale pålegg og egne
forpliktelser i kommuneplanens avsnitt om miljø og klima samt å utarbeide en klima- og ressursplan.

For Grønt Nettverk,
Jørund Try fra Søgne Bondelag, Peder Johan Pedersen fra Naturvernforbundet og Odd Kindberg for
Ornitologisk, Botanisk og Zoologisk Forening
29.01.2017
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Varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen for Søgne - uttalelse
Vi viser til brev fra dere av 1.12.2016.
Det varsles om oppstart av revisjon av kommuneplanen, samt høring av planprogrammet.
I forslag til planprogram og konsekvensutredning av utbyggingsforslag er det listet opp
tema som skal utredes. Statens vegvesen mener listen må suppleres med trafikksikkerhet,
framkommelighet for alle trafikantgrupper og trafikkanalyse for nye utbyggingsområder.
Kommunen hadde en grundig vurdering av arealbruken ved forrige rullering av arealdelen og
mener det nå ikke er behov for en full gjennomgang av planen. Statens vegvesen tar dette til
etterretning og vi vil vurdere nye områder/ endringer når eventuelle forslag om dette
foreligger.
Bestemmelser til kommuneplanen:
Ved vedtak av ny plan- og bygningslov i 2008 ble det gjort endringer i vegloven § 29 første
ledd første punktum. «Langs offentleg veg skal det vere byggegrenser fastsette med heimel i
denne lova, dersom ikkje anna følgjer av arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan
etter plan- og bygningsloven.»
I forbindelse med denne endringen av vegloven har departementet skrevet følgende: «§ 29
første ledd første punktum endres slik at byggegrenser også kan fastsettes gjennom arealdel
av kommuneplan. Til nå har byggegrenser bare blitt fastlagt i reguleringsplan. Endringen
innebærer at praksis og ansvarsfordeling mv. mellom kommunen og vegmyndighetene som
er etablert for reguleringsplaner for medvirkning, godkjenning av enkeltsaker, dispensasjon,
klage mv. heretter også legges til grunn for behandling av saker der det er fastsatt
byggegrenser i kommuneplanens arealdel. Disse vil komme fram som hensynssone etter
plan- og bygningsloven § 11-8.»
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Vegdirektoratet har gitt tilbakemelding om at de primært ønsker at byggegrensene langs
riks- og fylkesveger legges inn i kommuneplanens arealdel og vi oppfordrer til at dette
gjøres ved revisjon av kommuneplanen for Søgne.

Vegavdeling Vest-Agder - seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Anne Grete Tofte
seksjonsleder

Steinar Ånesland
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Tilbakemelding på varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen og høring
av planprogram - Søgne kommune Vest-Agder

Vi viser til brev av 1.12.2016 om oppstart revisjon av kommuneplanen for Søgne samt høring
av forslag til planprogram for planarbeidet. Vi viser videre til Fiskeridirektoratet region Sørs
brev av 10.12.2015 med innspill til kommunal planstrategi.
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre
eksistens og utviklingsmuligheter for marine næringer - herunder å ta vare på marint
biologisk mangfold - ved å tilstrebe en balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen.
Merknader og innspill
Gjennom planarbeidet i denne omgang legges det opp til en revisjon og oppdatering av
samfunnsdelen for gjeldende kommuneplan for 2012-2020. Det vurderes ikke som
nødvendig med en full gjennomgang av arealdelen, men en ser at det er behov for
justeringer. Det vises også til at det framgår av planstrategien at følgende tema skal vurderes
spesielt i arbeidet med arealdelen; bestemmelser, innlemmelse av kommunedelplaner og
reguleringsplaner og vurdere nye næringsområder mv.
I brev av 10.12.2015 pekte Fiskeridirektoratet region Sør bl.a. på at viktige data for
fiskeriinteresser og marine naturtyper i kommunen burde tas inn i kommuneplanen, jf.
vedlagte brev.
Informasjon om registrerte fiskeplasser/-områder, gyte-, beite- og oppvekstområder, marine
naturverdier mv. i Søgne kommunes sjøområder er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets
Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon: 03495
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

51491689

16/17038
kartverktøy: http://www.fiskeridir.no samt om naturtyper mv. på Miljødirektoratets
naturbase: http://www.miljodirektoratet.no/ .
Fiskeridirektoratet region Sør vil råde Søgne kommune til å ta hensyn til viktige marine
naturverdier og fiskeriinteresser i kommunen i den videre planprosessen. Kystsonen er
svært verdifull og attraktiv for rekreasjon og næringsvirksomhet, men er samtidig veldig
sårbar. En forutsetning for kystsonens verdi er at den er ren, levende og mangfoldig.
Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten grad som mulig
skal påvirke kystsonen og livet i sjøen negativt. Fiskeridirektoratets hovedmål er å fremme
lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning
av marine ressurser og marint miljø. Slik vi ser det er det viktig at kommunene ser
sammenhengen mellom bruk av land- og sjøområder i alt kommuneplanarbeid, også utover
egen kommunegrense, slik at vi får en mest mulig forutsigbar utvikling og mulighet for å
unngå eller å dempe mulige arealkonflikter.
Fiskeridirektoratet bidrar gjerne med sin kompetanse i de kommende kommunale
planprosessene, og har som mål å gi rask tilbakemelding, delta konstruktivt samt bidra til en
balansert og positiv arealutvikling. Fiskeridirektoratet har spesielt god kjennskap til
fangstområder og fiske- og låssettingsplasser, gyte- og oppvekstområder, viktige og
verdsatte marine naturtyper mv. Vi kan også formidle kontakt med lokale fiskerlag ift
viktige fiskeriinteresser.
Fiskeridirektoratet region Sør har ikke ytterligere merknader til Søgne kommunes forslag til
planprogram for kommuneplan 2017-2030 eller til oppstart av arbeid med revisjon av
kommuneplanen. Vi ber om å få oversendt forslag til kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel for oppfølging i det videre planarbeidet.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Knut Kristian Skjolden
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Fra: Ada Elise Qvale Nygård[adaelise.nygard@sogne.kommune.no]
Dato: 31.01.2017 15:10:58
Til: Vibeke Wold Sunde
Tittel: Særutskrift Referatsaker 31.01.2017

http://ephorte/ephorteweb/locator/?SHOW=JP&JP_ID=428836&database=SOGNE_EPHORTE

Hei!
Saken «Varsel om oppstart av revisjon av kommuneplan for Søgne» ble satt opp som referatsak i både eldrerådet
30.01.2017 og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 31.01.2017.
Sistnevnte hadde følgende innspill (utklipp protokoll referatsaker):
RS 16/17 Varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen for Søgne
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne foreslår å innføre 2 timers parkering ved rådhuset for å frigi
parkeringsplasser til mennesker med nedsatt funksjonsevne uten parkeringstillatelse. Rådet ber også om at
retningslinjer for trafikk i gågate på Tangvall gjennomgås på nytt.

Jeg er usikker om dette er innspill som hører mer hjemme i senere høringsprosesser, men sender det nå for sikkerhets
skyld.
Eldrerådet hadde ingen innspill pr nå.

Med vennlig hilsen
Ada Elise Nygård
Rådgiver
Søgne kommune | Postboks 1051 | 4682 Søgne
Telefon: 906 77 189

Søgne idrettsråd
4682 Søgne
Jon Fjeld leder
Søgne kommune
Postmottak@sogne.kommune.no
v/arealplanlegger Vibeke Wold Sunde

Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
2017-2030.
Viser til brev med varsel om oppstart av revisjon av kommuneplanen for Søgne-samfunnsdel
og arealdel datert 01.12 2016
Idrettsrådet i Søgne har følgende innspill til planarbeidet og forslag til planprogram

Innspill til samfunnsdelen
Med bakgrunn i status, trender og utfordringer, og for å følge opp regionplan Agder 2020,
oppfordres kommunene til å følge opp målsetningene i den regionale planen i kommunale
planer.
I praksis betyr det at Agder skal bli ledene folkehelseregion som satser på idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet. Befolkningens aktivitetsnivå og deltakelse i idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
skal økes og alle skal kunne drive med idrett-, friluftsliv- og fysisk aktivitet i sin hverdag der
de bor.
Disse regionalpolitiske styringsmål bør også legges til grunn for kommunens satsing innenfor
de ulike sektorene.
Idrettsrådet ønsker at det i forbindelse med samfunnsdelen i kommuneplanen utvikles en
sektor/temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet hvor det legges føringer for hvordan
målene, og strategiene i planen skal følges opp i enhetene.
Vi ønsker at følgende strategier skal prioriteres i en slik plan:
Styrke satsingen på hverdagsaktivitet. For eksempel er tiltak som bidrar til økt gåing og
sykling til daglige gjøremål er viktig
Styrke satsingen på tilrettelegging for fysisk aktivitet i nærmiljøet. Tilrettelegging i
forbindelse med utbygging av boligområder, ved fortetting av boligområder og ved å lette
adkomsten til friområder i boligområder der fysiske eller trafikale forhold hindrer
tilgjengeligheten.

Prioritere aktivitet for barn og unge. Legge til rette for uorganiserte aktiviteter som
nærfriluftsliv (100 m skoger) terrengaktiviteter, flateaktiviteter, skøyteaktivitet, svømming,
bading. I tillegg må det lages aktivitetsrom inne for annet enn ballspill.
Planlegge universelt i alle sammenhenger ved tilrettelegging for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet. Dette gjelder særlig for den eldste del av befolkningen og de med nedsatt
bevegelsesevne.
Legge til rette for frivillig engasjement innen idrett og friluftsliv. Viktig å stimulere og
forbedre rammevilkårene til idrettslagene og andre organisasjoner som arbeider for å øke
søgnefolks deltakelse i fysisk aktivitet
Idrettsutøvere skal få utvikle sitt talent også i Søgne. Vurdere om det er idretter som en bør
satse spesielt på med utgangspunkt i kompetanse, tradisjon og muligheter i bygda. Vurdere
idretts linje på Søgne videregående for idretter som ikke finns på de andre skolene med
idrettslinje i Agder (Hest, trial, terreng/sykkelcross/BMX, skyting m.m)
Bedre samsvaret mellom anleggsdekning og innbyggernes aktivitetssvaner og behov. Men
også være i forkant med tanke på utvikling av nye idretter for barn og ungdom. Variasjonen i
aktivitets og anleggstilbud må holde tritt med trender innen sport og i drett, samtidig som
det må bli ennå bedre tilgang på anlegg for folk flest med hjemmet som utgangspunkt..
Styrke hensyn til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i areal forvaltingen. Søgne har pr. i dag
ingen planer for nye arealer avsatt til idrettsformål. Områder på Tangvall regulert til
idrettsformål er redusert med de nye planene. Det er ikke avsatt erstatningsarealer for
anlegg som må bort fra Tangvall. En rekke nye aktiviteter er på frammarsj, i tillegg til at en
del tradisjonelle aktiviteter har fått dårligere vilkår p.g.a milde vintre.

Innspill til arealdelen
Når det gjelder innspill til arealdelen bør dette sees sammen med den samfunnsmessige
delen av planen. Både idrett, friluftsliv og annen fysisk aktivitet krever egnet areal både når
det gjelder størrelse, utforming og kvalitet, og det er derfor viktig at slike arealer avsettes og
ivaretas gjennom arealplanleggingen. Vi har ikke hatt mulighet(tid) til å komme med noen
detaljert forslag til lokalisering av framtidig arealdisponering. (bruk av detaljerte skjema og
oppfordring til å kartfeste forslagene.)
Likevel ønsker vi å foreslå følgende:
Skytter og aktivitetspark
Ny skytter og aktivitetspark i Lone Lier nord vest. Avsett arealer i området rundt skytebanen
til idrettsformål. Bruk av overskuddsmasse ved vegbygging gir muligheter for å gjøre
området til et eldorado for idretter som trenger mye plass, er motorisert og som samtidig
krever en del former for sikringstiltak for å kunne drives.

Idrettsrådet mener at det med utgangspunkt i arealene som er regulert til skyteanlegg kan
bygges opp arealer og anlegg for flere idretter og aktiviteter, som vi i dag ikke har anlegg for i
Søgne, eller som med fordel kan flyttes og samlokaliseres.
Det gjelder idretter som skyting og bueskyting, motocross og sykkelcross, BMX anlegg,
rulleski/rulleskøyte, rullestolløype med skyteanlegg og større asfalterte flater til trening av
inliners, firehjulinger, modellfly, parkering, trafikksikkerhetsopplæring, arenaområde for
større løpsarrangementer i terrenget(terrengsykling) og kanskje også startområde for rally.
Søgne bør få en 18 hulles frisbeegolfbane. Den kan legges i dette området.
Nærfriluftområder
Fåmyra på Eik reguleres til friområde og utvikles som nærfriområde med lett tilgang fra alle
nærliggende boligområder. Tilrettelegges for helårs bruk og med universell utforming. Samme
vurdering bør gjøres av lignende arealer knyttet til boligområder på Torvemoen, Langenes,
Årosskogen, Lunde/Leire og andre steder i kommunen med relativ tett bebyggelse.
Områder for rideanlegg og ridestier
Søgne er en av de kommunene som har oppstallet flest hester på Sørlandet. Det må settes av arealer
til ridning og annen aktivitet med hest på Åros ridesenter og eventuelt andre steder og regulere
dette til idrettsformål. Arealene på Åros må utvides og det bør vurderes hvordan en kan utvikle
senteret både arealmessig og kvalitativt for å kunne drive toppidrett og ta toppidrettsarrangementer
Det må lages en plan for rideveier som er separert fra annen trafikk. Egne rideveier i enkelte deler av
bygda må vurderes, blant annet fra Åros ridesenter til steder med oppstalling av hester, Søgne
videregående skole, Stauslandstunet rideklubb, m.flere.
Områder for utvikling av nye idrettsanlegg
Det er viktig at nye idrettsanlegg kommer i tilknytning til skolene i kommunen. En bør derfor avsette
arealer til framtidige idrettsformål på Langenes, Gamle Søgne videregående skole, Nygård og
Tinntjønn skole, i tillegg til ny skole i Kjellandsheia.
Svømmehall kan med fordel legges til områder ved Nygård skole, det samme isbane og
nærmiljøanlegg for fotball og friidrett og andre utendørsidretter som krever større flater.

