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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.
Formannskapet i Søgne kommune vedtok å legge kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig
ettersyn og høring den 17.01.18. Samfunnsdelen lå ute på høring i perioden 31.01.18. –
18.03.18. Fylkeskommunen fikk utsatt høringsfrist for behandling i fylkestinget 24.04.18. Det
kom inn 10 uttalelser til planen. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av
administrasjonen under.
Norsk Maritimt Museum, 05,02,18.
Ingen merknader.
Kystverket Sørøst, 09.03.18,
Ser positivt på at kommunen vil rette fokuset på marine næringer, forutsetter at etalering av
næringer ikke kommer i konflikt med framkommelighet på sjøen.
Administrasjonens kommentar:
Framkommelighet på sjøen vurderes ikke i samfunnsdelen men vil være et aktuelt tema i
arealdelen. Framkommelighet vurderes ellers i enkeltsaker etter havne og farvannsloven.
Songdalen kommune, 09.03.18.
Formannskapet i Songdalen mener at i første rekke bør kommuneplanene samfunnsdel Søgne
mot 2030 i første rekke tjene som Søgne kommune sitt innspill til arbeidet med ny
kommuneplan i nye Kristiansand.
Administrasjonens kommentar.
Samfunnsdelen til kommuneplanen er utformet nettopp for å kunne gi et grunnlag til arbeidet
med den nye felles kommuneplanen. Samtidig er den utformet slik at den skal fungere som et
styringsverktøy for Søgne fram til den nye kommunen er etablert.
Fiskeridirektoratet, 08.03.18.
Viser til store verdier som er knyttet til sjøområdene i Søgne, anbefaler Søgne kommune å
synliggjøre fiskeri- og akvakulturinteresser i samfunnsdelen.
Administrasjonens kommentar.
Det er presisert under kjennetegnene i kapittel 5. at det er lagt godt til rette for marine næringer
som fiske og industri knyttet til havbruk. Planen er kortfattet og det vurderes at interessene
Fiskeridirektoratet trekker fram er tatt med i planen.
Oftenesheia velforening, 24.02.18.

Det er nødvendig at matjorda vernes og at utbygging skjer utenfor en sone på 50 meter fra
dyrka mark. Arealbehov til industriformål kan med fordel utvikles i Lohnelier. Fylkesveien fra
Leire til Oftenes må utvides, da det vil bli stor trafikkøkning på grunn av stor boligbygging.
Administrasjonens kommentar:
Temaene som tas opp følges opp i arealdelen av kommuneplanen.
Kristiansand kommune, 14.03.18.
Søgne mot 2030 gir et godt bilde over kommunens ambisjoner for utvikling fram mot 2030 og
et godt grunnlag for dialogen om utvikling av nye Kristiansand.
Areal- og parkeringspolitikken, med lokalisering av boliger og arbeidsplasser nær opp til
knutepunktet og områder med god busstilgang, er viktig for å oppnå den overordnede
målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken i regionen. Dette bør legges inn som en føring
for arealpolitikken.
Utenforskap kan adresseres sterkere i planen ved at perspektivet i punkt 3, kommunen hvor vi
tar vare på hverandre, utvides til også å omfatte inkludering av minoriteter og andre sårbare
grupper.
Administrasjonens kommentar:
Gjeldende arealstrategi knyttet til fortetting i kollektivaksene legges inn i kjennetegnene under
kommunen det er godt å bo i.
For å tydeliggjøre tematikken knyttet utenforskap presiseres dette som foreslått.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, 18.03.18.
I lys av forestående kommunesammenslåing bør kommunen vurdere om det er mer
hensiktsmessig å utsette arbeide med arealdelen, til ny kommune er etablert, eventuelt
begrenses i omfang.
Det er positivt av samfunnssikkerhet er trukket fram som et overgripende hensyn.
Havnivåstigning og beredskapsmessig fokus knyttet til innføring av velferdsteknologi bør også
trekkes fram.
Fylkesmannen savner en bedre definisjon av likestilling, hvor det også tas hensyn til
religion/livssyn og seksuell orientering/uttrykk.
Fylkesmannen synes det virker uklart hvordan kommunen har tenkt til å møte utfordringene
knyttet til sosial ulikhet, ernæring, inaktivitet, overvekt, psykiske helseplager, alkohol, tobakk,
kreft og relasjonsskadde barn.
Under hvert av innsatsområdene har Søgne kommune utarbeidet et samfunnsmål. Slik
fylkesmannen ser det, er disse lite konkrete. Slik samfunnsmålene er utformet nå vil det være
vanskelig å evaluere disse.
Utfordringen knyttet til økende barnefattigdom bør komme klarere fram.
Integrering og sysselsetting av flyktninger bør komme få et sterkere fokus.
Fylkesmannen utfordrer kommunen til å utarbeide krav til uteoppholdsareal.
Barn og unge har rett til å bli tatt med i selve prosessen med utviklingen av planen

Samfunnsdelen inneholder ingen kobling mellom arealbruks- og klimapolitikken.
Klimautfordringene som en stor samfunnsutfordring bør omtales mer i planen.
Administrasjonens kommentar:
Arbeidet med ny arealdel av kommuneplanen er søkt begrenset i omfang, og det er at mål at
revidert arealdel skal gi et bedre grunnlag til det felles planarbeidet, enn det dagens
kommuneplan er. Samfunnsdelen er også utformet med tanke på at det snart skal lages en ny
felles samfunnsdel. Dette gjør at den er noe mer overordnet enn tidligere versjon av
samfunnsdelen. Det er gjort et bevisst valg om ikke å legge inn konkrete tiltak. Når et tema er
nevnt i denne planen betyr det at kommunen vurderer det som viktig, selv om ikke det er
benyttet mange ord.
Det er mange beredskapsmessige forhold som ikke er nevnt konkret i planen, detaljer knyttet til
risiko- og sårbarhetsforhold framgår av kommunens overordnede ROS. I Samfunnsdelen er
dette trukket fram som et overordnet hensyn som alltid skal vurderes og det legges til grunn at
kommunens overordnede ROS benyttes og at tilpassede ROS-analyser gjøres når det er
nødvendig å avklare risikoforholdene ytterligere, dette legges inn som en presisering i avsnittet
om beredskap og ROS.
Punktet knyttet til likestilling og likeverd suppleres med begrepene religion/livssyn og seksuell
legning/uttrykk, og at LIM-planen følges opp.
Samfunnsdelen er forenklet for å være en overordnet og er ikke ment som en detaljert plan med
konkrete tiltak. Det er et mål med planen å tydeliggjøre utfordringer og sette en retning for
hvor kommunen skal gå, hvordan kommunen skal jobbe kommer i de mer detaljerte
temaplanen. Flere av kjennetegnene er knyttet til at forholdene i kommunen er lagt til rette for
at befolkningen i det daglige skal kunne ta gode valg for egen helse.
Det er søkt å utforme kjennetegnene ved Søgne kommune i 2030 slik at disse skal kunne
vurderes ut i fra data som i ligger i folkehelseoversikten og utfordringsbildet for Søgne. Fram
mot kommunesammenslåingen vurderes dette som tilstrekkelig til å kunne sjekke ut
måloppnåelsen.
Det framgår av samfunnsdelen av bekjempelse av utenforskap er et av områdene kommunen
skal jobbe med, for å tydeliggjøre temaet legges det inn en presisering i kapittelet kommunen
hvor vi tar vare på hverandre at det skal det omfatte inkludering av minoriteter og andre
sårbare grupper.
Planen er sendt på høring til barne- og ungdomsrådet, og øvrige råd i kommunen, men det er
ikke gjennomført egne medvirkningsmøter for barn og unge.
Krav til uteoppholdsarealer vurderes i arbeidet med arealdelen av kommuneplanen.
Klimautfordringen er vurdert som så viktig at den er lagt inn som en overordnet føring som
skal gjelde i alt kommunen gjør. Dette er også ment å gjelde for arealbruken i kommunen. For
å presisere konkret hva dette betyr for utbygging legges gjeldende arealstrategi knyttet til
fortetting i kollektivaksene inn i kjennetegnene under kommunen det er godt å bo i.
Næringsforeningen, 18. 03.18
Dokumentet bør sees som et utgangspunkt for Søgne inn i den nye kommunen. Det savnes et
tydeligere næringsperspektiv og et fokus på Søgne som en bydel i den nye kommunen. Bygge-

og anleggsbransjen burde vært mer omtalt i planen. Det er rart at det er et perspektiv fram til
2030, når kommunen skal opphøre innen utgangen av 2019.
Administrasjonens kommentar:
Det er i planen fokus på å videreutvikle Tangvall som et sentrum i den nye kommunen. Når det
i planen står Søgne i 2030, så er det i denne sammenheng tenkt på Søgne som en del av nye
Kristiansand i 2030.
Grønt nettverk, 28.03.18.
Viser til gjeldende kommuneplan som har et eget avsnitt om klima og miljø, finner ikke det i
dette planforslaget, ber om at dette innarbeides.
Administrasjonens kommentar:
Klima og miljø er vurdert som så viktig hensyn at det er lagt inn som et overgripende hensyn
som skal vektlegges i alt kommunen foretar seg.
Vest-Agder fylkeskommune, 24.04.18.
Fylkeskommunen er i hovedsak positiv til høringsutkastet, dette tar for seg de sentrale
utfordringene for Søgne i årene framover.
Fylkeskommunen slutter seg til satsingsområdene i samfunnsdelen, men påpeker at noen av
arealstrategiene kan være i konflikt med revisjonen av regionalplan for Kristiansandsregionen
og visjonen om nullvekstmålet for personbiltrafikken.
Fylkeskommunen ber kommunen vurdere å stille rulleringen av kommuneplanens arealdel i
bero.
Fylkeskommunen mener det er bra at planen har et tydelig fokus på oppvekst og levekår, og at
likestilling og likeverd løftes fram som overordnede hensyn. Hensynet til likestilling og likeverd
må sees i sammenheng med kommunens som arbeidsplass.
Trafikksikkerhet bør inn som en eksplisitt strategi under samfunnsmål 3.
Klima og sammenhenger til arealplanlegging kunne ha vært tydeligere beskrevet i planen.
Administrasjonens kommentar:
Revisjonen av kommuneplanen er en oppfølging av vedtatt planstrategi.
For å tydeliggjøre arbeidsgiveransvaret til kommunen knyttet til likestilling og likeverd legges
det inn i kapittelet en attraktiv arbeidsplass at kommunen er en godt tilrettelagt arbeidsplass
med heltidskultur.
Trafikksikkerhet er vurdert å inngå i punkt 5. under kjennetegn for kommunen det er godt å bo
i.
Klimautfordringen er vurdert som så viktig at den er lagt inn som en overordnet føring som
skal gjelde i alt kommunen gjør. Dette er også ment å gjelde for arealbruken i kommunen. For
å knytte det tydeligere til en arealstrategi presiseres det målet om fortetting i kollektivaksene
inn i kjennetegnene under kommunen det er godt å bo i.
Konklusjon:

Flere av høringsuttalelsene gir støtte til satsingsområdene kommunen har valgt, men ber om
mer detaljer og mer konkrete tiltak. Det har i arbeidet med planen vært fokus på nettopp å
forenkle og unngå at samfunnsdelen blir en detaljert handlingsplan for de ulike sektorene i
kommunen, det foreslås derfor ikke å øke detaljnivået.
Samfunnsdelen justeres i tråd med kommentarene til høringsuttalelsene over. Endringene som
foreslås er innarbeidet i revidert versjon av samfunnsdelen, vist med rød skrift.
Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

Vedlegg
1 Kommuneplanens samfunnsdel 25.05.18.
2 Høringsuttalelser - samfunnsdelen

Kommuneplanens samfunnsdel
Søgne mot 2030
Revidert 25.05.18.

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, religion og livssyn, seksuell orientering og uttrykk, samt
sosial, kulturell og geografisk bakgrunn. Det legges til rette for deltakelse i samfunnet ved en
gjennomgående bruk av universelle løsninger. Regionalplan for likestilling, inkludering og
mangfold (2015-2027) følges opp.
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.
Kommunens overordnede ROS benyttes og tilpassede ROS-analyser gjøres når det er
nødvendig å avklare risikoforholdene ytterligere
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. Velferdsteknologi skal benyttes for å gi brukerne økt
trygghet og for å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet.
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”,
dette innebærer aktivt arbeid for inkludering av minoriteter og andre sårbare grupper. 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 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.
Velferdsteknologi benyttes for å gi innbyggerne økt trygghet og selvhjulpenhet.
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 fortettes i
sentrumsområdene og kollektivaksene, Tangvall – Høllen – Årosskogen – Langenes og
Tangvall – Lunde – Kjellandsheia.
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. Plassene
er utformet slik at det legges til rette for møter på tvers av aldersgrupper.
Landbruk og fiske er levende næringer i utvikling. Det er i Søgne lagt godt til rette for
marine næringer som fiske og industri knyttet til havbruk.

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.
Kommunen er en godt tilrettelagt arbeidsplass med heltidskultur.

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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Fra: Jørgen Johannessen[Jorgen.Johannessen@marmuseum.no]
Sendt: 05.02.2018 13:54:00
Til: Postmottak; postmottak@vaf.no
Tittel: Svar på Høring om kommuneplanens sammfunnsdel

Hei, Norsk Maritimt Museum har ingen innvendinger til planen.
Til Søgne kommune ‐ vi minner om at vår adresse på Altinn ikke er Johan Ankers fond, men Norsk Folkemuseum.
Med vennlig hilsen,
Jørgen Johannessen
Arkeolog/saksbehandler
Konservator NMF
Norsk Folkemuseum
Avdeling Norsk Maritimt Museum
Seksjon for arkeologi
Postboks 720
N-0214 Oslo
40036697

Fra: Tori Falck
Sendt: 2. februar 2018 09:10
Til: Elling Utvik Wammer <Elling.Utvik.Wammer@marmuseum.no>
Emne: VS: JONHAN ANKERS FOND
Kan du minne Søgne k. om at Johan Anker Fond er feil Altinn.
Tori Falck
Seksjonsleder, Arkeologi/Head of Department, Archaeology
Norsk Maritimt Museum/ Norwegian Maritime Museum
Phone: +47 90 65 83 01
www.marmuseum.no

Fra: Espen Wæhle
Sendt: 2. februar 2018 09:08
Til: Tori Falck <Tori.Falck@marmuseum.no>
Emne: SV: JONHAN ANKERS FOND
absolutt - alltid til tjeneste - se vedlagt

Espen Wæhle (Mag.art.)
Konservator/Curator
Norsk Maritimt Museum/Norwegian Maritime Museum
Bygdøynesveien 37, N-0286 Oslo, NORGE/NORWAY
Boks 720 Skøyen, 0214 Oslo
Mob: +47 476 88 097 (Tel: +47 24 11 41 68/50)
espen.waehle@marmuseum.no www.marmuseum.no

Sørøst

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.:
2016/25464476/2018

Vår ref.:
2012/3445-7

Arkiv nr.:

Saksbehandler:
Tanya Boye Worsley

Dato:
09.03.2018

Høringsuttalelse - kommuneplanens samfunnsdel - Søgne kommune - VestAgder fylke
Vi viser til brev av 31. januar 2018 vedrørende høring av kommuneplanens samfunnsdel.
Kystverket Sørøst ser positivt på at kommunen ønsker å rette fokus mot marine næringer,
fiske og ny industri knyttet til havbruk. Vi forutsetter at etablering av næring og industri ikke
går på bekostning av sikkerheten eller fremkommeligheten for sjøfarende.

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Songdalen kommune
Rådmannens stab
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Boks 1051
4640 SØGNE

Vår ref.:
18/00120-4
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Deres ref.:

Dato:
Songdalen, 09.03.2018

Uttalelse fra Songdalen kommune ang. kommuneplanens samfunnsdel
Søgne mot 2030 - underretning om vedtak
Formannskapet i Songdalen behandlet i møte den 07.03. saksnr. 10/18, forslag til
kommuneplanens samfunnsdel for Søgne, og gjorde følgende vedtak:
Formannskapet mener forslag til kommuneplanens samfunnsdel, «Søgne mot 2030», i første rekke
bør tjene som Søgne kommune sitt innspill til arbeidet med kommuneplan for nye Kristiansand
kommune.
Med hilsen
Thor Skjevrak
Kommuneplanlegger
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten
underskrift
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+47 38 18 33 33
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NO 938091900
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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL SØGNE MOT 2030 UTTALELSE FRA SONGDALEN KOMMUNE
FORMANNSKAPET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 07.03.2018 SAK 10/18
Møtebehandling
Votering
Enstemmig vedtatt
Vedtak
1.
Formannskapet mener forslag til kommuneplanens samfunnsdel, «Søgne mot 2030», i
første rekke bør tjene som Søgne kommune sitt innspill til arbeidet med kommuneplan for
nye Kristiansand kommune.

RETT UTSKRIFT:

Protokolldato

SONGDALEN KOMMUNE
Rådmannens stab

Dato
Saksnr.:
Saksbehandler

21. februar 2018
18/00120-2
Thor Skjevrak

Saksgang
Formannskapet

Møtedato
07.03.2018

Kommuneplanens samfunnsdel Søgne mot 2030 - uttalelse fra
Songdalen kommune
Forslag til vedtak
1.
Formannskapet mener forslag til kommuneplanens samfunnsdel, «Søgne mot 2030», i
første rekke bør tjene som Søgne kommune sitt innspill til arbeidet med kommuneplan
for nye Kristiansand kommune.
Sammendrag
Søgne kommune har sendt forslag til kommuneplanens samfunnsdel, «Søgne mot 2030» på
offentlig ettersyn.
Rådmannen mener Søgne sin revisjon av kommuneplanen først og fremst bør være å betrakte som
deres innspill til arbeidet med kommuneplan for nye Kristiansand.
Bakgrunn for saken
Formannskapet i Søgne gjorde 18.01.18 vedtak om å legge forslag til kommuneplanens
samfunnsdel ut til offentlig ettersyn.
I oversendelsesbrevet står det bl.a.:
«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».
Planforslaget angir fire satsingsområder:
-Søgne
-Søgne
-Søgne
-Søgne

– kommunen hvor vi tar vare på hverandre
– kommunen det er godt å vokse opp i
– kommunen det er godt å bo i
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 skal være nådd.
De fire samfunnsmålene er formulert slik:
«1.
Søgne kommune skal tilby fleksible, koordinerte og framtidsrettede helse-, sosial- og
omsorgstjenester med rett kompetanse til rett tid samt bidra til at alle innbyggerne har et mest
mulig selvstendig og verdig liv».
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«2.
Søgne kommune har et inkluderende oppvekstmiljø som fremmer tilhørighet, trygghet, trivsel,
læring og helse».
«3.
Søgne kommune er et attraktivt sted å bo hele livet.»
«4.
Søgne kommune har et godt omdømme og gir attraktivt servicetilbud til innbyggere og
næringsdrivende.»
Planforslaget skisserer, som nevnt ovenfor, ønskelige kjennetegn for Søgnesamfunnet i 2030 for
disse samfunnsmålene.
I tillegg til samfunnsmålene angir planforslaget også sektorovergripende hensyn som skal gjelde på
tvers av fagområdene:
-folkehelse
-klima og miljø
-likestilling og likeverd
-beredskap og ROS
-innovasjon
-økonomistyring
Avsnitt 7 i planforslaget har tittelen «Veien videre». Her går det fram at det ble meldt oppstart på
kommuneplanens arealdel samtidig som det ble meldt oppstart på samfunnsdelen. Arbeidet med
arealdelen fortsetter og planen legges fram til førstegangsbehandling i juni 2018.
Det går videre fram at kommunens planstrategi følges opp og at tema- og sektorplaner revideres i
tråd med den.
Avsnitt 7 inneholder også en grovmasket beskrivelse av noen hovedprinsipp som skal gjelde for
nye Kristiansand kommune.
Rådmannens merknad
Da kommunestyret i januar 2017 behandlet kommunal planstrategi for Songdalen for denne
valgperioden, ble det også tatt stilling til revidering av kommuneplanen. Kommunestyret mente at
samfunnsdelens hovedmål og hovedsatsinger kunne videreføres og det var heller ikke behov for å
legge inn større areal til utbyggingsformål. På bakgrunn av dette ble det vedtatt å gjennomføre en
mindre revisjon av kommuneplanen. I juni 2017 vedtok Stortinget å slå sammen Songdalen med
Søgne og Kristiansand. På bakgrunn av dette vedtaket mener rådmannen det mest riktige vil være
å fokusere på ny kommuneplan for den nye kommunen. Målsettingen bør være å komme lengst
mulig på dette arbeidet før 01.01.20.
Fellesnemnda for den nye kommunen vedtok 30.01.18 en intensjon om å starte opp
interkommunalt arbeid med planstrategi og felles ROS-analyse for den nye kommunen. På
grunnlag av fellesnemnda sitt vedtak holder sekretariatet i Nye Kristiansand på å utarbeide et
forslag til felles saksframlegg om oppstart av interkommunalt samarbeid om planstrategi og felles
ROS-analyse for den nye kommunen. Dette behandles som egen sak i formannskapets møte 7.3.
Omforent forslag til planstrategi vil etter hvert bli fremmet for de tre kommunestyrene etter
innstilling fra fellesnemnda.
Det er ikke realistisk å være i mål med ny kommuneplan innen 01.01.20, men målsettingen bør
være å komme så langt som råd.
På bakgrunn av ovenstående mener rådmannen arbeidet med ny kommuneplan for Søgne først og
fremst bør være å betrakte som deres innspill til arbeidet med kommuneplanen for den nye
kommunen.
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Søgne kommune

Adm.enhet:

Forvaltningsseksjonen i region
Sør
Saksbehandler: Lars Aage Gade-Sørensen
Telefon:
Vår referanse: 18/2029
Deres
2016/2546
referanse:
Dato:
08.03.2018

Postboks 1051
4682 SØGNE

TILBAKEMELDING PÅ HØRING - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
SØGNE KOMMUNE VEST-AGDER
Vi viser til oversendelse av 01.02.2018. hvor Søgne kommune ønsker innspill til
kommuneplanens samfunnsdel.
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.
Vurdering og merknader fra Fiskeridirektoratet region Sør
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. Dette er spesielt viktig ved
planlegging av hytte- og boligtomter på land i tilknytning til sjø, lokalisering og utbygging
av småbåthavner, havneanlegg, industriområder og vann- og avløpsnett. F.eks. ønsker
Fiskeridirektoratet at småbåthavner plasseres der de forårsaker minst negativ påvirkning på
miljøet, og at plassene søkes samlet på færre, større anlegg fremfor å belaste mange områder,
og at det legges til rette for å samle ledninger og kabler i egne traseer på sjøbunnen, slik at
man unngår å legge unødvendig beslag på sjøbunnen og sikrer den for fremtidig bruk.
Det vil være avgjørende for videre utvikling av marine næringer at de omfattes av
kommunens planer. Det samme gjelder for tilrettelegging for og muligheten for fritidsfiske
og annen form for rekreasjonsbruk av kystene våre. En god klargjøring av kommunens

Postadresse:
Postboks 185 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

BeBesøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 229
postmottak@fiskeridir.no

Telefon: 55 23 80 00
Telefaks:
Internett: www.fiskeridir.no

51 49 16 89

18/2029
strategiske valg knyttet til utvikling og arealbruk i kystsonen vil kunne være både
avklarende og konfliktdempende.
Samfunnsdelen av kommuneplanen skal blant annet legge grunnlag for videre
arealplanlegging og vise bruk og vern av areal i kommunen. Vi er opptatt av at kommunene
ser sammenheng mellom bruk av land og sjø i kommuneplanen, noe som vil være med på å
redusere konflikter i sjø og sjønære områder og gi en mer forutsigbar utvikling. For
Fiskeridirektoratet er det viktig at arealforvaltningen er forutsigbar og at det balanseres
fornuftig mellom bruk og vern. Det bør være eksistens- og utviklingsmuligheter for marine
næringer samtidig som kommende generasjoner kan dra nytte av de fordeler som
ressursene, beliggenheten og miljøet i en kystkommune gir.
Sjøområdet til Søgne kommune er relativt stort. Det finnes en flott skjærgård med spredte
øyer, som ligger mellom fastlandet og det åpne Skagerrak. Sjøområdene inneholder flere
gode fiskeområder, som er av verdi både i tilknytning til næringsmessig kystfiske og for
fritids- og turistfiske, hvor det blant annet fiskes med garn og line samt stangfiske. Det finnes
flere fiskeplasser for aktive og passive redskap, samt egne rekefelt. I strandsonen er det
videre flere steder registrert viktige og lokalt viktige gruntvannsområder med bløtbunn og
ålegrassamfunn. Disse naturtypene er svært produktive, er viktige marine økosystemer, er
blant annet næringssted for fisk og fugl og må forstås i sammenheng med nærliggende
gytefelt. Vi ser det som viktig at disse fiskeområdene og naturtypene blir sikret gjennom
kommunens arealplanlegging.
Søgne kommune har per 2017 45 registrerte fiskefartøy, 45 personer som har fiske som
hovedyrke og 18 som har fiske som biyrke. Dette vitner om at det foregår en del
fiskeriaktivitet i kommunen. Det finnes også registrert flere akvakulturlokaliteter som driver
med skjell. Det er viktig at kommunen beskriver hvordan disse næringene skal
opprettholdes og videreutvikles.
Informasjon om registrerte fiskeplasser, gyte- og beiteområder, marine naturverdier med
mer i Søgne kommunes sjøområder er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets kartverktøy:
https://kart.fiskeridir.no samt om naturtyper med mer på Miljødirektoratets naturbase:
http://www.miljodirektoratet.no/.
Vi vil anbefale Søgne kommune å synliggjøre fiskeri- og akvakulturinteresser i
kommuneplanens samfunnsdel. Dette for å gi godt grunnlag for marine næringer og
ivaretakelse av marint biologisk mangfold.
Vi ønsker lykke til med planarbeidet, og ser fram til å motta forslag til kommuneplanens
samfunnsdel, og kanskje arealdelen for oppfølging i det videre planarbeidet.
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18/2029

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Lars Aage Gade-Sørensen
rådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift
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Kommuneplanens

samfunnsdel

—Søgne Kommune

—Høring

Vi har merket oss innspillet om at det er viktig at spredt boligbygging
videreføres
kommune vest og nord i bygda, og at det tas hensyn til landbruk og fiske.

i ny plan og ny

Når det gjelder kjennetegn ved Søgne i 2030: Tangvall er videreutviklet som sentrum i Søgne med
boliger etc. Vi mener det er nødvendig at matjorda vernes og at utbygging skjer utenfor en sone på
50m fra dyrket mark. Søgne og spesielt Tangvall har en førsteklasses matjord som er lettdrevet,
som klimatisk egner seg meget godt til tidligproduksjon og har derfor en meget høy verdi for
matproduksjon.
Det er derfor helt nødvendig å finne alternative arealer for utbygging.
Arealbehov

til industriformål

kan med fordel utvikles i Lohnelier med avkjørsel til ny E39

Fylkesveien fra Leire til Oftenes må utvides, da her kommer det til å bli en stor økning i trafikken
som følge av stor boligbygging.
Det må også ses på en ny tilkopling til nåværende E39
Med hilsen
Oftenesheia Velforening
Gunnar Hangeland
leder
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SØGNE KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL - HØRING
FORMANNSKAPET 14.03.2018 SAK 33/18
Vedtak:
1.

Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 - gir et godt bilde over
kommunens ambisjoner for utvikling fram mot år 2030 og et godt grunnlag for
dialogen om utvikling av Nye Kristiansand.

2.

Kommunene i Kristiansandsregionen samarbeider for å kunne inngå en
byvekstavtale med staten. Areal- og parkeringspolitikken, med lokalisering av
boliger og arbeidsplasser nær opp til knutepunkt og områder med god
busstilgang, er viktig for å oppnå den overordnede målsettingen om nullvekst
for personbiltrafikken i regionen. Dette bør legges inn som en føring for
arealpolitikken.

3. Formannskapet viser for øvrig til vurderingene i saken.
(Enst.)
4.

Formannskapet anmoder om at det rettes økt fokus på landbruk og
fiskerinæring. Dette gjelder blant annet vern av dyrkbar og dyrket mark.
(Enst.)
12 av 13 repr. tilstede.
Forslag:
SP fremmet følgende forslag:
«Formannskapet anmoder om at det rettes økt fokus på landbruk og fiskerinæring.
Dette gjelder blant annet vern av dyrkbar og dyrket mark.»
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
SP sitt forslag ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. 4.
RETT UTSKRIFT:
14.03.2018

TEKNISK
By- og samfunnsenheten

Dato
Saksnr.:
Saksbehandler

22. februar 2018
201615555-4
Marit Eik

Saksgang
Formannskapet

Møtedato
14.03.2018

Søgne kommune - kommuneplanens samfunnsdel - høring
Sammendrag
Formannskapet i Søgne vedtok i møte 17.01.18, å sende kommuneplanens samfunnsdel på
høring. Høringsforslaget (vedlagt) er oppdatert i samsvar med formannskapets vedtak.
Søgne kommune har valgt å utforme planen som et enkelt dokument med overordnede
føringer for kommunen og har lagt til rette for at planen kan fungere som et forarbeid til en
felles framtidig samfunnsdel for den nye kommunen.
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 - gir en god beskrivelse av kommunens
ambisjoner for framtida. Beskrivelsen samsvarer på flere områder med strategiene i
kommuneplanens samfunnsdel – Kristiansand mot 2030.
Søgne, Songdalen og Kristiansand starter i disse dager opp arbeidet med kommunal
planstrategi for nye Kristiansand og felles ROS-analyse for de tre kommunene.
Kommuneplanens samfunnsdel for Søgne danner et godt grunnlag for utvikling av Søgne og
dialog om utvikling av den nye kommunen.
Forslag til vedtak
1. Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 - gir et godt bilde over
kommunens ambisjoner for utvikling fram mot år 2030 og et godt grunnlag for
dialogen om utvikling av Nye Kristiansand.

2. Kommunene i Kristiansandsregionen samarbeider for å kunne inngå en byvekstavtale
med staten. Areal- og parkeringspolitikken, med lokalisering av boliger og
arbeidsplasser nær opp til knutepunkt og områder med god busstilgang, er viktig for å
oppnå den overordnede målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken i regionen.
Dette bør legges inn som en føring for arealpolitikken.

3. Formannskapet viser for øvrig til vurderingene i saken.
Ragnar Evensen
Rådmann

Terje Lilletvedt
Teknisk direktør

Vedlegg:
Søgne kommune – kommuneplanens samfunnsdel, datert 17.01.2018

1

Bakgrunn for saken
Formannskapet i Søgne behandlet høringssak om kommuneplanens samfunnsdel
17.01.2018 og fattet slikt vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030, datert 21. november 2017, sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn, med følgende vedtatte tilleggs innspill:
 Utenforskap som samfunnsproblem må adresseres sterkere i planen
 Det bør legges bedre til rette for marine næringer, herunder fiske og ny industri
knyttet til havbruk og det blå skiftet
 Digitalisering og automatisering av samfunnet har konsekvenser for all
samfunnsutvikling, De utfordringer og muligheter dette gir bør adresseres sterkere.
 Viktig at spredt boligbygging videreføres i ny plan og ny kommune, vest og nord i
bygda
 Viktig å hensynta landbruk og fiske
Høringsforslaget (vedlagt) er oppdatert i samsvar med formannskapets vedtak.
Planens innhold
Visjon - Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel.
Planen inneholder fram fire satsingsområder med samfunnsmål og beskrivelse av hvordan
det er i Søgne i 2030, når samfunnsmålene er nådd.
 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
Kjennetegn ved Søgne i 2030 innen de ulike satsingsområdene beskriver bl.a:
 Innbyggernes eget ansvar for helse, oppvekstsvilkår for barn og unge og hvordan
kommunens tjenestetilbud, de voksne og frivillige lag og foreninger skal bidra til dette
 Søgne sin plass i utvikling av Kristiansand som storbyregion, boligtilbud med
tilhørende infrastruktur, tilgang på næringsareal, utvikling av landbruk og marine
næringer og lokalisering av funksjoner.
 Kommunens servicetilbud til innbyggere og næringsdrivende.
Planen inneholder seks overgripende hensyn som må vektlegges i all planlegging og som
påvirker prioriteringer innenfor satsingsområdene:
 Folkehelse - omhandler forebygging og tidlig innsats, tilrettelegging for gode bomiljø
hvor det er lett å ta valg som er bra for egen og andres helse.
 Klima og miljø – omhandler mål om å begrense energiforbruk og klimagassutslipp,
klimaendringer med ekstremvær, natur- og kulturverdiene
 Likestilling og likeverd - omhandler like muligheter til å delta i samfunnet,
universelle løsninger.
 Beredskap og ROS - 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 – omhandler effektiv bruk av ressurser, kvalitet på tjenestene,
velferdsteknologi og digitalisering.
 Økonomistyring - Kommunens budsjettering skal være realistisk og forsvarlig i et
langsiktig perspektiv.
Veien videre
 kommuneplanens arealdel legges fram til førstegangsbehandling i juni 2018.
 tema- og sektorplaner revideres i tråd med kommunal planstrategi
 nye Kristiansand skal iverksettes 1. januar 2020.
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Kristiansand kommune sitt innspill ved oppstart av planarbeidet
Kristiansand kommune gav administrativ uttalelse til varsel om oppstart av revisjon av
kommuneplanen for Søgne - samfunnsdel og areadel i brev av 3.januar 2017. I innspillet
vises det til felles planer og satsinger i Knutepunkt Sørlandet, eksempelvis strategisk
næringsplan for Kristiansandsregionen, med oppfølgende handlingsplaner for kommunene
og klimaplan for Knutepunkt Sørlandet. Søgne kommune oppfordres til å gå gjennom disse
felles planene vurdere hvordan politikken skal innarbeides i kommuneplanen. Det vises også
til arbeidet med grunnlaget for en fremtidig bymiljøavtale (nå byvekstavtale) med staten, den
overordnede målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken i regionen og hvordan 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.
Vurdering
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 - gir en god beskrivelse av kommunens
ambisjoner for framtida. Beskrivelsen samsvarer på flere områder med strategiene i
kommuneplanens samfunnsdel – Kristiansand mot 2030.
Kommuneplanens samfunnsdel for Søgne danner et godt grunnlag for utvikling av Søgne og
dialog om utvikling av den nye kommunen.
Søgne, Songdalen og Kristiansand starter i disse dager opp arbeidet med kommunal
planstrategi for nye Kristiansand og felles ROS-analyse for de tre kommunene. Kommunene
har, sammen med de andre kommunene i region Kristiansand (tidligere Knutepunkt
Sørlandet), vedtatt flere planer for hvordan vi i felles skal utvikle regionen og imøtekomme
utfordringer regionen står overfor.
Kommunene i Kristiansandsregionen samarbeider for å kunne inngå en byvekstavtale med
staten. Areal- og parkeringspolitikken, med lokalisering av boliger og arbeidsplasser nær opp
til knutepunkt og områder med god busstilgang, er viktig for å oppnå den overordnede
målsettingen om nullvekst for personbiltrafikken i regionen. Dette er ivaretatt under
samfunnsmål 3 - Søgne kommune er et attraktivt sted å bo hele livet – som omhandler antall
arbeidsplasser tilpasset antall innbyggere for å redusere klimagassutslipp ved jobbreise og
lokalisering av tjenester slik at sykling og kollektivtilbud blir et reelt alternativ til bruk av bil for
daglige reiser. Spredt boligbygging bygger ikke opp under denne målsettingen.
Kommunene har i fellesskap utarbeidet og vedtatt næringsplan for Kristiansandsregionen.
Kristiansand kommune har valgt å videreføre dette arbeidet ved etableringen av Business
Region Kristiansand (bystyresak 46/17). Ambisjonen er at Kristiansandsregionen skal
fremstå som en vekstkraftig kompetanseregion gjennom en offensiv og helhetlig
næringssatsing, hvor næringsarbeidet skal få en tydeligere, sterkere og mer synlig posisjon.
Bystyret vedtok, ved etablering av Business Region Kristiansand, å invitere nabokommuner
til samarbeid. Søgne kommune inviteres til å se hvordan målsettingene for Business Region
Kristiansand kan innarbeides i kommuneplanen.
Samfunnsmål 2 omhandler inkluderende oppvekstmiljø som fremmer tilhørighet, trygghet,
trivsel, læring og helse. Det anbefales at dette perspektivet utvides til også å omfatte mål om
livslang læring og kompetanse som grunnlag verdiskaping.
Folkehelse og likestilling er løftet fram som sektorovergripende hensyn i planforslaget.
Formannskapet i Søgne vedtok, ved behandling av høringssaken, at utenforskap som
samfunnsproblem må adressere sterkere i planen. Det kan gjøres ved at perspektivet i
punkt 3, Søgne - kommunen hvor vi tar vare på hverandre, utvides til også å omfatte
inkludering av minoriteter og andre sårbare grupper.
Marit Eik, planrådgiver
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Miljøvernavdelingen

Søgne kommune
Postboks 1051
4682 SØGNE

Deres ref.
2016/2546

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

Dato
18.03.2018

Høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel for Søgne mot 2030
Vi viser til kommunens skriv av 31.01.2018, vedrørende høring av kommuneplanens
samfunnsdel – Søgne mot 2013, jf. Formannskapets vedtak av 17.01.2018.
Bakgrunn
Sett i lys av pågående prosess med å slå sammen kommunene Søgne, Songdalen og
Kristiansand, opplyses det at planens omfang er begrenset og at det er lagt til rette for
at planen kan fungere som et forarbeid til en felles framtidig samfunnsdel for den nye
kommunen.
Det er løftet fram følgende 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 – 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.
Det er videre valgt ut følgende overordnede hensyn, som skal gjelde på tvers av fagområder:







Folkehelse
Klima og miljø
Likestilling og likeverd
Beredskap og risiko/sårbarhet
Innovasjon
Økonomistyring

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65 , 4614 Kristiansand

E-post: fmavpost@fylkesmannen.no
Nettside: www.fylkesmannen.no
Orgnr. 974762994

Ved Formannskapets vedtak av 17.01.2018, ble det gitt følgende tilleggsinnspill:






Utenforskap som samfunnsproblem må adresseres sterkere i planen.
Det bør legges bedre til rette for marine næringer, herunder fiske og ny industri
knyttet til havbruk og det blå skiftet.
Digitalisering og automatisering av samfunnet har konsekvenser for all
samfunnsutvikling, de utfordringer og muligheter dette gir bør adresseres sterkere.
Viktig at spredt boligbygging videreføres i en ny plan og ny kommune, vest og nord
i bygda.
Viktig å ta hensyn landbruk og fiske

Fylkesmannens vurdering
Kommuneplanens arealdel
Det opplyses at kommunen i løpet av året skal legge fram en revisjon av kommuneplanens
arealdel. Dette er generelt sett et viktig arbeid, bl.a. med tanke på utvikling av kommunen. I
lys av forestående kommunesammenslåing, bør kommunen vurdere om det er mer
hensiktsmessig å utsette arbeidet med arealdelen, til ny kommune er etablert. Eventuelt
bør arealdelen, i likhet med samfunnsdelen, begrenses i omfang og ses på som et forarbeid
til en felles, helhetlig arealdel for den nye kommunen.
Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen ser positivt på at samfunnssikkerhet og beredskap er løftet fram som et
tverrsektorielt hensyn, noe som signaliserer at beredskap er en del av all virksomhet i
kommunen. Kommunen løfter også fram beredskapshensyn knyttet til klimautviklingen. Her
burde også havnivåstigning vært nevnt, da Søgne som kystkommune, er sårbar for dette.
Under avsnittet «Innovasjon» og satsingsområdet «Søgne – kommunen hvor vi tar vare på
hverandre», trekker kommunen fram innføringen av velferdsteknologi og nytten av dette. Også
dette er et område som bør ha beredskapsmessig fokus. Svikt i elektronisk kommunikasjon vil
gi utfordringer også for velferdsteknologi, og disse utfordringene må kommunen analysere og
utarbeide tiltak mot.
Folkehelse
Fylkesmannen finner det positivt at det legges vekt på «myke verdier», samtidig med at
folkehelse, klima og miljø, likestilling og likeverd, beredskap og ROS, innovasjon og
økonomistyring, skal innarbeides som overordnede hensyn. Fylkesmannen savner imidlertid
en bredere definisjon av likestilling, der det også tas hensyn til religion/livssyn og seksuell
orientering/kjønnsidentitet/kjønnsuttrykk. Søgne kommune har forpliktet seg til å nå målene
i Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-planen), og
dette bør komme frem i kommuneplanens samfunnsdel.
I henhold til kommunens planstrategi, ble det vist til at utfordringsbildet i Søgne kommune
er nokså likt det nasjonale bildet. Videre ble det vist til at sosial ulikhet, ernæring, inaktivitet,
overvekt, psykiske helseplager, alkohol, tobakk, kreft og relasjonsskadde barn, utpeker seg
i Søgne. Fylkesmannen synes det virker noe uklart hvordan kommunen skal møte disse
utfordringene, spesielt for levevanefeltet.

Side 2 av 7

Under hvert av innsatsområdene har Søgne kommune utarbeidet et samfunnsmål. Slik
fylkesmannen ser det, er disse lite konkrete. Folkehelseloven, som sammen med plan- og
bygningsloven, gir føringer for kommunens samfunnsdel, legger opp til at kommunene skal
jobbe systematisk. Det vil blant annet si at kommunene må utarbeide konkrete, tidsbestemte
og evaluerbare (målbare) mål. Slik samfunnsmålene til Søgne kommune er uttalt nå, vil det
være vanskelig å evaluere disse. Fylkesmannen anbefaler at det sikres at kommunen
utarbeider noen gode evaluerbare mål for den kommende planperioden, for å møte de
utfordringer kommunen har, og på den måten også møte kravet som ligger til kommunen,
jf. folkehelseloven §§ 6 og 7. Slik Fylkesmannen ser det, er alle samfunnsmålene Søgne
kommune nå har satt seg, gode folkehelsemål som fordrer et godt tverrsektorielt arbeid.
I fakta-boksen under kommunens satsningsområde «Søgne - kommunen hvor vi tar vare på
hverandre», vises det til økende grad av barnefattigdom. Denne utfordringen gjenspeiles ikke
i «Samfunnsmål 1» og tilhørende «Kjennetegn ved Søgne 2030», noe vi mener den burde.
For «Samfunnsmål 2» bør det forebyggende arbeidet for et trygt og godt skolemiljø komme
tydeligere frem i «Kjennetegn ved Søgne 2030». Skolen skal jobbe kontinuerlig og
systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Videre skal skolen bidra til
at elevene utvikler seg som personer, tilegner seg faglig kunnskap og opplever fellesskap. Det
bør fremgå av planen at skolen tilrettelegger, gjennomfører og vurderer opplæring slik at
elevene utvikler seg, blir trygge og oppnår den kompetansen de skal.
Tall fra IMDi (2016) viser at sysselsettingsgraden blant innvandrere i Søgne var på 55,5%. Det
er et viktig mål i integreringspolitikken å få flyktninger og innvandrere raskt i arbeid slik at de
blir økonomisk uavhengige. I tråd med formannskapets innspill om at utenforskap bør
adresseres sterkere i planen, etterlyser vi et sterkere fokus på integrering og sysselsetting av
flyktninger og innvandrere under satsningen «Søgne kommune – en attraktiv arbeidsplass».
Det er også en betydelig andel kvinner i Søgne som jobber deltid. Kommunen har vært med i
prosjekt og jobbet med ufrivillig deltid, og planer for videreføring av erfaring og tiltak knyttet til
dette temaet, bør fremkomme i kommuneplanen.
Kommunen har lagt føringer for hensyn som skal tas i videre arbeid med kommuneplanens
arealdel, blant annet med fokus på at infrastruktur skal bygges ut parallelt med utbygging av
bolig- og næringsområder, at det skal være lekeplasser/møteplasser av høy kvalitet, trygg
vei til barnehager og skoler, variert boligtilbud, turløyper tilpasset alle funksjonsnivåer, mm.
Fylkesmannen vil her spesielt oppfordre kommunen til å utarbeide krav til uteoppholdsarealer
og lekearealer. Det bør herunder sikres at kvaliteten på aktuelle arealer blir god, både med
hensyn til sol-/skyggeforhold, beliggenhet på bakkenivå for å sikre tilgjengelighet, osv.
Når det gjelder medvirkning fra spesielt barn og unge i planarbeidet, fremkommer det av
saksutredningen at det legges opp til gjennomgang av planen for barne- og ungdomsrådet.
Dette er ikke tilstrekkelig til å oppfylle lovkrav om aktiv medvirkning. Barn og unge har en rett
til å bli tatt med i selve prosessen med utviklingen av planen. Dette er krav som følger av både
plan- og bygningsloven, Barnekonvensjonen og Grunnloven.
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Kommunens klimaarbeid
Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer, og arbeidet med å redusere
klimagassutslippene skal integreres i alle sektorer av samfunnet. Norge har gjennom avtalen
med EU forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene innen ikke-kvotepliktig sektor med
40 % innen 2030. Norge må ta en stor del av disse kuttene innen transport, da vi ikke kan
kutte mye innen de øvrige deler av den ikke-kvotepliktige sektor, som f.eks. innen
energiproduksjon, slik som resten av Europa kan. I 2021 skal Norge melde inn en enda mer
ambisiøs målsetning om klimakutt i tråd med Parisavtalen.
Norges fremtidige konkurranseevne er i stor grad avhengig av at vi lykkes med overgangen
til lavutslippssamfunnet. En rekke av veikartene laget for ulike sektorer i Norge til utvalget for
Grønn konkurransekraft, peker nettopp på dette som en kritisk suksessfaktor for vår videre
velferdsutvikling. Fylkesmannen vurderer det som tilsvarende for Norges ulike regioner, med
gjensidig avhengighet mellom næringslivet og samfunnet for øvrig, i arbeidet mot å bli et
lavutslippssamfunn. For at vår region skal kunne tiltrekke seg kompetansearbeidsplasser og
få en bærekraftig utvikling, må det føres en ambisiøs klimapolitikk på lokalt og regionalt nivå.
Kommunene skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse,
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp og miljøvennlig energiomlegging.
Kommunene må tilrettelegge for at innbyggerne kan redusere sine klimagassutslipp. I følge
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av 2015, skal kommunene legge
stor vekt på effektiv arealbruk og samordning mellom arealbruk og transportsystem, for å bidra
til overgangen til lavutslippssamfunnet. Dette dreier seg i hovedsak om arealbruk og
transportløsninger, som kommunen i stor grad styrer gjennom arealforvaltningen og
planarbeid. CEMASYS.com AS har nylig utarbeidet klimaregnskap for Agder, basert på tall fra
2015. Tallene viser at transport står for over 60 % av de direkte klimagassutslippene i Agder
når prosessindustrien holdes utenfor. I Søgne står veitrafikken for over 80 % av utslippene
som skapes i kommunen, hvilket betyr at tiltak for utslippsreduksjon i Søgne i første rekke bør
rettes mot transport. Når vi samtidig vet at innfasing av utslippsfri teknologi i transportsektoren
går for sakte i forhold til utslippsbanen, må transportarbeidet reduseres for at
utslippsforpliktelsene skal kunne nås.
I samfunnsdelen kan kommunen legge en strategi for reduksjon av klimagassutslippene i
kommunen. I kommuner med spredt bosetning, bør arealstrategiene fokusere på
stedsutvikling og fortetting i eksisterende områder, fremfor å åpne for ny spredt bosetning.
Gjennom stedsutvikling og fortetting med sentralt beliggende boliger, tilrettelegges det for at
innbyggere kan løse mange av sine daglige gjøremål uten bruk av privat bil. For mange eldre
kan det bl.a. være utfordrende med lang avstand til nærmeste nabo, og krevende å
vedlikeholde store bolig- og landbrukseiendommer. Ved å tilby flere sentralt beliggende
leiligheter, vil Søgnes innbyggere kunne velge en enklere boform, f.eks. eldre som ønsker en
enklere, men selvstendig tilværelse som innbygger i Søgne. For kommunen vil dessuten
kostnadene ved f.eks. hjemmetjenester bli lavere når en større andel av brukerne bor sentralt.
Ensomhet er også en av vår tids økende utfordringer, og kort vei til levende tettsteder med et
variert tilbud, vil kunne bidra til å redusere opplevelsen av ensomhet.
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Tilføyelsen om tilrettelegging for spredt boligbygging nord og vest i bygda, synes vanskelig
forenelig med en utvikling som skal bidra til reduserte klimagassutslipp. En slik strategi vil
verken bidra til å redusere transportbehovet eller bygge opp under eksisterende kollektivtilbud.
Samtidig er spredt bosetning mer kostbart å betjene med helsetjenester og skoleskyss, og
andelen som går og sykler til skolen synker når avstanden til skolen øker. En viss spredt
utvikling har de fleste kommuner, men fokus i tiden fremover må være tilrettelegging for de
sentrale boligprosjektene, hvor resultatet blir at en større andel av kommunens innbyggere
kan løse daglige gjøremål uten bruk av privat bil. Høringsforslaget viser at eneboligandelen
i Søgne er på rundt 90 %, noe som tyder på at de som ønsker å bo sentralt med en lettstelt
bolig har et begrenset tilbud.
Samfunnsdelen inneholder ingen kobling mellom arealbruks- og klimapolitikken.
Klimapolitikken er i det hele tatt svært sparsommelig omtalt, kun omtalt i et par linjer. Det er
heller ingen referanse til de kommende forhandlinger med staten og fylkeskommunen om
byvekstavtale for Kristiansandsregionen. For at staten skal bidra med investeringsmidler i
Kristiansandsregionen, må arealbruk og virkemidler sannsynliggjøre at regionen oppnår
nullvekstmålet. En arealutvikling som er bilbasert, vil måtte kompenseres med bilrestriktive
tiltak som økte bompengesatser, strengere parkeringsbestemmelser og økte
parkeringsavgifter, for at nullvekstmålet skal kunne nås. Etter vår vurdering bør kommunen
nå legge arealstrategier for hvordan kommunen kan utvikles i en mer klima- og energivennlig
retning.
Fylkesmannen er kjent med at klima- og energiplanen i Knutepunkt Sørlandet-samarbeidet er
til revisjon. For at integreringen av denne i kommunen skal bli vellykket, må kommunen ha en
plan for implementering, som påser at alle deler av kommunal virksomhet tar sin del av
ansvaret for utslippsreduksjonene.
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har besluttet å utarbeide
«Klimaveikart Agder 2030». Veikartet skal gi strategi og retning for Agdersamfunnets arbeid
med å oppfylle vår del av Parisavtalen, og bidra til at kommunal sektor kutter utslipp, på
egenhånd og gjennom samarbeid. Her vil Agders viktigste satsingsområder bli konkretisert,
og det vil bli etablert en felles struktur for måling og oppfølging. Veikartet blir utarbeidet våren
2018, og vil bli presentert for kommunestyrene på Agder høsten 2018. Veikartet vil forankres
i Regionplan Agder 2030, som nå er under revisjon. Dette vil sannsynligvis bli det viktigste
grunnlagsdokumentet for Agderkommunenes arbeid med utslippsreduksjoner. I og med at
klimaveikartet ventelig er klart til sommeren 2018, anbefaler Fylkesmannen at kommunene
som nå reviderer kommuneplanene, vurderer å tilrettelegge for at Klimaveikart Agder 2030
kan innarbeides i planene.
Fylkesmannen minner om tilskuddsordningen «Klimasats», hvor kommunene kan søke om
midler til utslippsreduserende tiltak. Styrking av en kommunes eller regions kompetanse på
klimaområdet, f.eks. klimarådgiver og ressurser for å styrke klimaperspektivet i planer, er
eksempler på satsinger som kan få støtte.
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Klimatilpasning
Omtalen av klimatilpasning i samfunnsdelen kunne med fordel vært noe mer utfyllende og
konkret. Fylkesmannen viser i den forbindelse til ny statlig planretningslinje for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning (SPR), som er under utarbeidelse og var på høring
høsten 2017. Den forventes gjort gjeldende, evt. med noen justeringer, snarlig.
Fylkesmannen ber kommunen vurdere sine strategier opp mot spesielt følgende i forslaget
til retningslinjer:
4.1 Krav til planprosess og beslutningsgrunnlag
Det skal i alle planer etter plan- og bygningsloven gjøres rede for hvilket
kunnskapsgrunnlag som legges til grunn for planleggingen, jf. forvaltningsloven og
plan- og bygningsloven. Dersom det er usikkerhet knyttet til tilgjengelig
kunnskapsgrunnlag som har betydning for utfallet av planen, skal dette tydelig fremgå.
Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal høye alternativer fra nasjonale
klimaframskrivninger legges til grunn. Dette er nærmere forklart i de fylkesvise
klimaprofilene som er utarbeidet. Klimaprofilene vil være en viktig del av
kunnskapsgrunnlaget. Planmyndigheten må selv vurdere behovet for å supplere
nasjonal og regional informasjon med kunnskap om lokale og regionale forhold,
herunder tidligere uønskede naturhendelser.
(…)
Arealer som vurderes tatt i bruk til utbyggingsformål kan være utsatt for farer, som for
eksempel flom og skred. For å kunne forebygge tap av liv, helse, kritisk infrastruktur og
andre materielle verdier er det nødvendig at det, gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser
tidlig i planprosessen, vurderes om klimaendringer gir endret risiko og sårbarhet for
slike hendelser. Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting og
transformasjon, skal det vurderes hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas.
Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger, som også kan bidra til økt kvalitet i
uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede
blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. Naturbaserte løsninger,
eksisterende (våtmarker, naturlige bekker mv.) eller nye (grønne tak og vegger,
kunstige bekker og basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal
det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.
De nasjonale klimaframskrivningene som det vises til i SPRen over, er for Agder «Klimaprofil
Agder 2100». Denne finnes her:
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimapr
ofiler%2Fklimaprofil-agder
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Kort oppsummert bekrefter ovennevnte den utviklingen vi allerede opplever:





Ekstremvær (nedbør og flom): episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i
intensitet og hyppighet, og det vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og
større regnflommer.
Stormflo: stormflonivået øker som følge av havnivåstigningen.
Skred: faren for jord-, flom- og sørpeskred øker. Med et varmere og våtere klima vil det
oftere falle regn på snødekket underlag. Faren for våtsnøskred i skredutsatte områder
øker dermed samtidig som at faren for tørrsnøskred reduseres. Økt erosjon som følge
av kraftig nedbør og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. Det er
ikke forventet økt fare for fjellskred eller steinskred.

Fylkesmannen anbefaler at kommunen legger de høye alternativene fra denne som
dimensjonerende for vedlikehold, oppgradering og etablering av infrastruktur.

Med hilsen

Pia Karine Hem Molaug (e.f.)
faggruppeleder plan

Ole-Johan Eik
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandlere:
Ole-Johan Eik, tlf.: 38 17 62 07,
Yngve Årøy, tlf. 38 17 62 50,
Marie Christine Frederique Calisch, tlf. 38 17 61 67,
Thomas Christian Kiland-Langeland, tlf. 37 01 75 43

Kopi til:
Vest-Agder fylkeskommune

Postboks 517 Lund
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Søgne kommune
postmottak@sogne.kommune.no

Kristiansand 18. mars 2018

Innspill til kommuneplan for Søgne, samfunnsdelen
Vi viser til utsendt høringsutkast med høringsfrist 18. mars og har noen korte bemerkninger. Planen
må ses på som et utgangspunkt for Søgne kommune inn i arbeidet med å bli en del av den nye
Kristiansand. Vi tror derfor det hadde vært mer hensiktsmessig å ta for seg de ulike sidene av dagens
Søgne kommune i lys av at kommunen blir en bydel. Slik ville det være langt større sjanse for at
viktige deler av dokumentet blir overført til den nye kommuneplanen for Nye Kristiansand som skal
komme.
Når det står om mål for ulike deler av kommunens servicetilbud med mer i 2030, fremstår dette som
noe underlig all den tid kommunen opphører å eksistere 1. januar 2020. Etter denne tid kan i praksis
alle politiske vedtak gjort i de tre gamle kommunene, gjøres om i det nye bystyret. Det
altoverskyggende da må være å sikre politisk støtte for målene også utover dagens
kommunegrenser. Vi er skeptiske til om denne formen der man skriver om fremtiden til en kommune
som legges ned om mindre enn to år, er veien å gå for å sikre oppbacking om målene i de to andre
kommunene.
Helt overordnet fremstår dette som et veldig internt dokument, der verken næringsliv eller andre
grupper er involvert under utarbeidelsen. Vi mener planen mangler fokus på verdiskaping og
utvikling av arbeidsplasser. Vi savner konkret hvordan kommunen (bydelen) vil satse på næringslivet,
herunder styrke eksisterende og legge til rette for flere arbeidsplasser i Søgne, slik at færre trenger å
dagpendle til bl.a. Kristiansand. I Kristiansands kommuneplan har næring fått en tydelig plass i de fire
satsingsområdene frem mot 2030. I denne sammenheng vil det være naturlig å se hvordan målene i
den nye kommuneplanen for Søgne harmonerer med øvrige planer for nye Kristiansand, all den tid
det i disse dager vedtas en felles planstrategi for K3-kommunene.
Forslaget til kommuneplan nevner noe av særpreget til kommunen: Landbruk, fiske og
bygg/anleggsbransjen. Dette vil fortsette å være et særpreg for denne delen av Nye Kristiansand
etter 1. januar 2020. Utover en presisering i formannskapet 17. januar 2018 om landbruk og fiske, er
det sagt lite om kjernen av bygdas næringsliv. Det er ikke sagt noe mer om bygg- og anleggsbransjen
enn at den sysselsetter 700 personer. Det er en åpenbar svakhet i planen. Jobbene i denne bransjen

er svært viktig for lokalsamfunnet og vil være det også i
fremtiden. Den er også en del av Søgnes identitet. All den tid
kommuneplanen først og fremst er et forhandlingsgrunnlag i
dannelsen av en ny kommune, ville det også vært interessant
å se hvordan den nye videregående skolen kan bygge opp
under denne delen av Søgnes viktige næringsliv. I denne
sammenheng er det også et poeng å se på kommunens rolle
som innkjøper etter 1. januar 2020 for å bevare og fremme
næringsutvikling i denne bydelen. Søgne og Songdalen kjøper
i dag inn tjenester fra lokale entreprenører som Kristiansand
får utført av eget selskap. Hvordan blir dette etter
sammenslåingen?
Vi ønsker kommunen lykke til videre i planarbeidet. Vi ønsker å bidra både i høringsrunden og i den
videre kommuneplanprosessen.

Vennlig hilsen

Anita S. Dietrichson (sign.)
Adm. dir.

Søgne kommune

Innspill, kommuneplan - samfunnsdel, mars 2018-03-28
Grønt Nettverk viser til våre merknader fra 30.01.2017 til oppstart av kommuneplanarbeidet
og ber om at forslagene våre der vurderes og at flest mulig av våre anbefalinger legges inn i
forslag til ny kommuneplanen.
Vi viser så til gjeldende kommuneplan som har et eget avsnitt om miljø og klima. Det finner
vi ikke i høringsnotatet – Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne kommune
Grønt Nettverk ber om at det for kommuneplanens samfunnsdel tilføyes et eget kapittel om
Miljø og klima som vi synes bør omfatte saksområdene; natur / landskap, artsmangfold,
klima, kulturlandskap og kulturminner.
For konkretisering av disse med utfordringer og målsetting ber vi om at våre merknader av
30.01.2017 legges til grunn.

28.03.2018 Peder Johan Pedersen, for Grønt Nettverk

Arkivsak-dok.
Saksbehandler
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UTTALELSE TIL HØRINGSUTKAST FOR NY SAMFUNNSDEL I
KOMMUNEPLANEN FOR SØGNE KOMMUNE
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Fylkeskommunen er i hovedsak positiv til høringsutkastet for ny samfunnsdel i
kommuneplanen for Søgne kommune. Høringsutkastet tar for seg de sentrale
utfordringene for Søgne i årene fremover.
2. Fylkeskommunen slutter seg til satsingsområdene i samfunnsdelen i
kommuneplanen, men påpeker at noen av arealstrategiene kan være i konflikt
med revisjonen av Regionalplan for Kristiansandsregionen 2011-2050 og
visjonen om nullvekstmålet for personbiltrafikken.
3. Fylkeskommunen ber Søgne kommune vurdere å stille rulleringen av
kommuneplanens arealdel i bero i påvente av revisjonen av ATP-planen og
kommunesammenslåingen.
4. Fylkeskommunen ber Søgne kommune nyttiggjøre seg de innspill som er gitt i
saken
Vedlegg
Høringsutkast for ny samfunnsdel i kommuneplanen for Søgne kommune
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Saksopplysninger
Søgne kommune har sendt ut samfunnsdelen i kommuneplanen Søgne mot 2030 på
høring. Fylkeskommunen har fått utsatt fristen få å kunne behandle saken i
fylkestinget. Fylkestinget har tidligere sluttet seg til planprogrammet, jf. sak 7/17,
februar 2017. Planprogrammet omfattet både samfunnsdel og arealdel. Sistnevnte
forventes å bli sendt på høring i juni 2018.
Samfunnsdelen i kommuneplanen – Søgne mot 2030
Ifølge planprogrammet er målene med planen å gi tydelige føringer for den videre
utvikling av Søgne og få en god sammenheng mellom kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel. Omfanget av planen er begrenset på grunn av
kommunesammenslåingen. Planen skal også fungere som forarbeid til en felles
kommuneplan for den nye kommunen.
Planen har fire satsingsområder:
1. Søgne – kommunen hvor vi tar vare på hverandre
2. Søgne – kommunen det er godt å vokse opp i
3. Søgne – kommunen det er godt å bo i
4. Søgne kommune – en attraktiv arbeidsplass
Hvert satsingsområde er beskrevet gjennom et samfunnsmål og en rekke kjennetegn
for hvordan det blir når målene er nådd. Følgende seks overgripende hensyn
påvirker prioriteringene innenfor hvert satsingsområde: folkehelse, klima og miljø,
likestilling og likeverd, beredskap og ROS, innovasjon, økonomi.
Fylkeskommunens interesser i planarbeidet
Fylkeskommunens hovedinteresser i planen knytter seg til hvordan den kan støtte
opp om regionale planer (bl.a. Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 – 2050,
jf. sak 30/11, juni 2011 og sak 9/17, januar 2017), fylkeskommunens strategiske
prioriteringer (jf. sak 25/17, juni 2017) samt oppfølgningen av samarbeidsavtalen
mellom kommunen og fylkeskommunen.

Vurderinger
Fylkesrådmannen mener at Søgne kommunen har utarbeidet en oversiktlig plan som
løfter frem viktige innsatsområder. Hvor den foregående plan hadde ni fokusområder
har den nåværende fire. Fylkesrådmannen mener at denne begrensningen er positiv.
En tydelig avgrensning av planen kan styrke planen som kommunalt styringsverktøy.
Det er imidlertid ikke alltid klart hvordan kommunen vil oppnå målene for hvert
satsingsområde. Noen av punktene under Kjennetegn ved Søgne i 2030 kan leses
som strategier, andre som effekter av målene. Dette hemmer i noen grad
fremstillingen i planforslaget.
Kommunen har som mål at samfunnsdelen skulle ha en god sammenheng med
arealdelen, og man legger derfor opp til at nye satsingsområder skal tas med i den
pågående revisjonen av arealdelen. Dette arbeid kompliseres imidlertid av
kommunesammenslåingen. Saken har vært behandlet av fellesnemnda for nye
Kristiansand, jf. sak 4/18 januar 2018. Alle de tre kommunene har behov for å
revidere sin arealdel, og for nye Kristiansand er det viktig at man så snart som mulig
får vedtatt ny kommuneplan med arealdel. Samtidig har Søgne som eneste
kommune valgt å revidere sin arealdel før kommunesammenslåingen. For at den
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kommunale planleggingen ikke skal bli mer omfattende enn nødvendig (jf. Plan- og
bygningslovens § 3-1) bør Søgne kommune vurdere å sette revisjonen av arealdelen
i bero.
Ifølge høringsutkastet er den nye planen satt opp med utgangspunkt i Regionplan
Agder 2020. Fylkesrådmannen mener dette er positivt og påpeker at regionplanen er
under revisjon. Søgne kommune vil bli involvert i planarbeidet enten direkte eller
gjennom sitt regionråd. Det er planlagt dialogmøter med alle kommuner på Agder. I
tillegg er det planlagt å invitere representanter fra enkeltkommuner og delregionene
inn i tematiske arbeidsgrupper.
Utover dette har fylkesrådmannen følgende kommentarer til planen:
Oppvekst og levekår
Fylkesrådmannen mener at det er bra at planen har et tydelig fokus på oppvekst og
levekår i bl.a. samfunnsmål 1 og 2, og at likestilling og likeverd løftes frem som
overordnete hensyn.
For fylkeskommunen er kvalifisering av ungdom og innvandrere til arbeidslivet en
viktig prioritet. Når Søgne kommune påpeker at de vil jobbe aktivt for å hindre
"utenforskap", vil det å bidra til at flere fullfører videregående skole være et
nødvendig tiltak. Ungdom og innvandrere som fullfører videregående skole, har
bedre forutsetninger for å bli en del av arbeidslivet. Det bør konkretiseres noe
hvordan kommunen tenker å ta sitt ansvar for at ungdommen fullfører videregående
utdanning. Det er for eksempel viktig med en god helsesøstertjeneste for den
videregående skolen, og kommunen må selv oppfylle sin forpliktelse til å tilby
læreplasser slik at ungdom får fullført sin utdanning. Kommunen og fylkeskommunen
må delta på arenaer for samhandling. Minoritetsspråklig ungdom med kort botid i
kommunen må få et godt grunnlag for å klare videregående skole før de skrives ut av
grunnskolen. Når det bygges ny videregående skole i Søgne, må det være et
samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen slik at det legges til rette for at det
blir en attraktiv skole for hele regionen.
Videre anbefaler fylkesrådmannen at hensynet til likestilling og likeverd også sees i
sammenheng med kommunen som arbeidsplass i tråd med Regional plan for
likestillingen, inkludering og mangfold, tema 4, jf. sak 62/14, desember 2014.
Kommunens ansvar for å tilpasse tjenestilbudet til mangfoldet i befolkningen bør
også avspeiles i hvordan kommunen kan sikre at ansatte har god kompetanse om
menneskelig og kulturelt mangfold. Relevante strategier kan være systematisk
kompetanseheving, jevnlige evalueringer av tjenestene i et likestillingsperspektiv og
rekruttering av arbeidskraft fra hele mangfoldet i befolkningen.
Fylkesrådmannen mener dessuten at det er positivt at kommunen
legger opp til at det skal være kort og trygg vei til barnehage, skole og
omsorgstjenester. I den forbindelsen fremhever fylkesrådmannen trafikksikkerhet
som innsatsområde slik at eksempelvis barn og unge kan gå eller sykle fremfor å bli
kjørt. Skal kommunen søke om trafikksikkerhetsmidler må man imidlertid ha en
vedtatt og oppdatert trafikksikkerhetsplan. Pr. i dag er dette ikke tilfellet for Søgne
kommune. Fylkesrådmannen oppfordrer derfor kommunen til å ta trafikksikkerhet inn
som en eksplisitt strategi under samfunnsmål 3.
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Klima og miljø
Planen beskriver natur- og kulturverdier som del av overgripende hensyn klima og
miljø. Fylkesrådmannen mener dette er bra, men at hensynet samtidig kunne komme
tydeligere frem i de enkelte samfunnsmålene og særlig under mål 3. Søgne har store
natur- og kulturverdier som er av nasjonal og regional interesse bl.a. kulturmiljøet NyHellesund og kyststrekningen innenfor landskapsverneområdet Oksøy-Ryvingen.
Dette er attraktive rekreasjonsområder for fastboende, hytteeiere og turister. Planen
kunne tydeligere vise hvordan kommunen vil øke den samfunnsmessige verdien av
disse områdene eksempelvis gjennom strategier for etablering av kyststi og
byggegrense mot sjø, vern og bruk av friluftsområder og kulturmiljøer.
På samme måte beskriver planen også klimaendringene som et overgripende
hensyn. Fylkesrådmannen mener at dette er positivt og i tråd med fylkeskommunens
strategiske prioriteringer, jf. sak jf. sak 25/17, juni 2017. Kommunen kunne imidlertid
være tydeligere på hvordan mer ekstremvær og økt flom og skredfare stiller nye krav
til den offentlige planleggingen. Det vil si å sikre at innbyggerne har frisk luft, rent
vann og en arealutvikling som håndterer intens nedbør og sikrer mot konsekvenser
av ekstremnedbør, havnivåstigning, stormflo.
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
I høringen til planprogrammet ga fylkeskommunen innspill på at både samfunnsdelen
og arealdelen i kommuneplanen måtte sees i sammenheng med revisjonen av
Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 – 2050 (ATP-planen). I revisjonen av
ATP-planen vil det fortsatt være et tydelig fokus på at veksten i persontrafikken skal
tas av kollektiv, sykkel og gange. Arealpolitikken er sentral for å få dette til.
Fremtidige utbygginger må skje i områder som gir et minst mulig bilbasert
transportbehov og istedenfor legger til rette for kollektive løsninger og et godt
tilrettelagt nett for sykkel og gange.
Fylkesrådmannen mener at dette hensynet kun i noen grad fanges opp i
høringsutkastet under samfunnsmål 3. Det er positivt at planen tar opp forholdet til
Kvadraturen, Tangvall som sentrum og pendlerbehovet. Strategiene om geografisk
variasjon av plasseringen av boligfelt, og næringsarealer og kontorlokaler tett på E39
må imidlertid underordne seg nullvekstmålet. Disse kommunale arealstrategiene kan
komme i konflikt med regionale og nasjonale areal- og klimamålsetninger.
Mange av kommunens eksisterende boligområder og områder for fritidsbebyggelse
har rom for betydelig fortetting. For vurdering av enkelte områder viser vi til
fylkeskommunens merknad til varsel om oppstart av kommuneplanens arealdel jf.
sak 8/17, januar 2017.
Fylkesrådmannen forutsetter at hensynet til nullvekstmålet og revisjonen av ATPplanen blir fulgt opp av kommunen.

Kristiansand, 18. mars 2018
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Kristin Tofte Andresen
fylkesrådmann
Kenneth Andresen
regionalsjef
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