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SAKSPROTOKOLL 

 
Forslag til kommunal planstrategi for Vennesla 2020-2023 – utlegging til offentlig 
gjennomsyn 
 

 
Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte 25.08.2020 sak 57/20. 
 
Votering: 
 
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og økonomiutvalgets vedtak: 
 

 Plan- og økonomiutvalget slutter seg til forslag til kommunal planstrategi 
for Vennesla 2020-2023. Kommuneplanens samfunnsdel foreslås revidert i 
slutten av kommunestyreperioden. 

 Forslaget offentliggjøres i minst 30 dager før endelig behandling i 
kommunestyret, jf. pbl. § 9-3 og § 10-1. 
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FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2020-2023 – 
UTLEGGING TIL OFFENTLIG GJENNOMSYN 

SAMMENDRAG: 
Innen et år etter at nytt kommunestyre er konstituert skal kommunen vedta en 
planstrategi. Den kommunale planstrategien er en arena for å drøfte utviklingstrekk i 
kommunen som samfunn og organisasjon. Hovedspørsmålet ved behandling av 
planstrategien er om kommuneplanen skal revideres eller videreføres i denne 
kommunestyreperioden. Kommunen kan utvide planstrategien til å omfatte 
kommunens samlede planbehov. Plan- og økonomiutvalget ga tilslutning til oppstart av 
arbeidet med planstrategien i møte 19. mai 2020. Rådmannen foreslår at 
kommuneplanens samfunnsdel revideres i slutten av denne kommunestyreperioden. 
Planstrategien omfatter også kommunens samlede planbehov for større og viktige 
planer. Rådmannen anbefaler at forslag til kommunal planstrategi gjøres offentlig i 
minst 30 dager. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 Plan- og økonomiutvalget slutter seg til forslag til kommunal planstrategi 
for Vennesla 2020-2023. Kommuneplanens samfunnsdel foreslås revidert i 
slutten av kommunestyreperioden. 

 Forslaget offentliggjøres i minst 30 dager før endelig behandling i 
kommunestyret, jf. pbl. § 9-3 og § 10-1. 

 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 
2. Utfordringsbildet for Vennesla 
3. Innspill samlet (fra Fylkesmannen i Agder, Bane nor, Agder fylkeskommune og 

Kristiansand kommune) 
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Bakgrunn for saken: 
Plan- og økonomiutvalget vedtok 19. mai 2020 (sak 38/20) å igangsette arbeidet med 
kommunal planstrategi for Vennesla for kommunestyreperioden 2020-2023. Kommunal 
planstrategi er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere planoppgaver på 
overordna nivå, jf. PBL § 10-1. 
 
Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning verken for kommunene eller andre. Den 
er ikke en plan, men en arena for å drøfte utviklingstrekk og planbehov. Planleggingen 
skal være behovsstyrt, ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, og tilpasset 
kommunens situasjon og utfordringer. Kommunen skal ta hensyn til nasjonale og 
regionale føringer i arbeidet, og innhente synspunkter fra nabokommuner, statlige og 
regionale organer. 
 
Planstrategien skal vedtas av kommunestyret senest ett år etter at det nye 
kommunestyret er konstituert. Ved behandlingen av planstrategien skal kommunestyret 
ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres. I tillegg 
oppfordres kommunen til å vurdere øvrig planbehov. 
 
Det er krav om at forslag til vedtak av kommunal planstrategi skal offentliggjøres i minst 
30 dager før kommunestyrets behandling. Kommunen vurderer selv om det er behov for 
medvirkning utover dette. Rådmannen anser ikke at det er behov for en bred 
medvirkning utover kravene i loven. Det er mer naturlig at kommunen legger opp til 
medvirkning i planprosessene til den enkelte plan som følger etter at planstrategien er 
vedtatt, framfor å legge opp til en bred medvirkning omkring planbehovet. 
 
I tråd med plan- og økonomiutvalgets vedtak av 19. mai 2020 ble det varslet at arbeidet 
med kommunal planstrategi startet opp, og statlige og regionale organer, samt 
nabokommuner ble invitert å komme med til innspill til varsel om oppstart, jfr. plan- og 
bygningsloven § 10-1. Det har kommet fire innspill til kommunens arbeid med 
planstrategien. Innspillene er oppsummert under.  
 
Oppsummering av innspill fra statlige og regionale organer: 
Fylkesmannen i Agder, 23.06.2020: 

 Oppfordrer til å sette kommunestruktur og interkommunalt samarbeid på 
dagsorden i arbeidet med ny planstrategi. I vurderingene bør man ha et langt 
tidsperspektiv, og det bør være fokus på tjenestekvalitet. 

 Gir råd om at kommunens langsiktige arealstrategi tydeliggjøres i samfunnsdelen 
neste gang denne skal revideres. 

 Venneslas klimaplan bør fortelle hvordan klimagassutslippene fra Vennesla 
kommune skal kunne reduseres med minimum 50 % innen 2030 og være en 
strategi for hvordan Vennesla skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. 

 For å kunne møte folkehelse- og levekårsutfordringer er kommunene pålagt å ha 
nødvendig oversikt over helsetilstanden blant kommunens innbyggere og 
påvirkningsfaktorer. Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med 
kommunens planstrategi, og en drøfting av kommunens folkehelseutfordringer 
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bør inngå i strategien. Folkehelseutfordringene skal vurderes i lys av kommunens 
utvikling som samfunn og som organisasjon, og planbehovet skal tilpasses 
utviklingen. Drøftingen bør omfatte en vurdering av om kommuneplanen har 
fungert som styringsverktøy for å nå mål og strategier på folkehelseområdet. 

 Folkehelseprofilen viser at Vennesla har utfordringer spesielt knyttet til barn og 
unge (psykisk helse). Bør vurdere hvordan tverrfaglig og samordna tjenester for 
barn og unge ivaretas innenfor gjeldende planverk. 

 Ber kommunen om å følge opp implementering av fagfornyelsen og legge til rette 
for en god skolebasert kompetanseutvikling som bidrar til at elevene får et godt 
og inkluderende læringsmiljø. 

 Ønsker at kommunen vurderer hvordan man sørger for at det utarbeides og 
iverksettes rutiner for å sikre at barn og unge har et trygt og godt barnehage- og 
skolemiljø, samt vurderer om det er behov for oppdatering av gjeldende planverk 
for å ivareta dette. 

 Oppfordrer til å vurdere om boligsosiale forhold blir tilstrekkelig ivaretatt, og til å 
jobbe strategisk med bolig og velferdsspørsmål for å motvirke sosiale 
helseforskjeller. Viktig at det planlegges for varierte boligsammensetninger der 
barnefamilier, eldre, flyktninger og andre vanskeligstilte på boligmarkedet 
integreres, og at det planlegges for å forebygge trangboddhet og trygge 
helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer. 

 Bør fremkomme av planstrategien hvordan det tas hensyn til en aldrende 
befolkning. 

 Kommunen bør, i tråd med anbefalinger fra blant annet “Råd for et aldersvennlig 
Norge”, gjennom planarbeid mobilisere den eldre befolkning til selv å engasjere 
seg i planlegging av egen alderdom og utforming av sine omgivelser. Samtidig må 
kommunen bidra til å bygge et samfunn hvor det er godt og trygt å eldes. 

 Samfunnssikkerhet og beredskap bør integreres i den overordnede kommunale 
planleggingen for å sikre at beredskapsutfordringer ivaretas på alle plannivåer. 

 bør gjennomføre en evaluering av pågående korona-epidemien for å se om det er 
temaer som bør omtales i planstrategien. 

 Forventer at kommunens helhetlige ROS-analyse og beredskapsplanverk blir 
omtalt i planstrategien. Kommunen skal vurdere behovet for å oppdatere/ 
revidere ROS-analysen. 

 
Bane nor, 29.06.2020: 

 Har blant annet interesser i at kommunen: 
o Viderefører arbeid med eventuell kollektivterminal med togstopp i Graslia, 

samt nødvendig areal til dette.  
o Fortsetter arbeidet med fortetting og transformasjon i sentrum. 
o Ved utvikling av områder øst for jernbanen, som f. eks Graslijordet, også 

inkluderer god og sikker adkomst over eller under jernbanen. 
o Sikrer gode forbindelser mellom nytt utviklingsområde på Hunsøya og 

sentrum, f.eks. for gang- og sykkel. 



4 
 

o Viderefører arbeid med overordnet ROS med fokus på hendelser som 
følge av klimaendringer, da med fokus på jernbanens infrastruktur og evt. 
innvirkning på denne. 

 Viser til nasjonale føringer om at det i by- og tettstedsområder og rundt 
kollektivknutepunkter bør legges høy vekt på arealutnyttelse, fortetting og 
transformasjon. Videre skal planleggingen bidra til å styrke sykkel og gange som 
transportform. 

 
Agder fylkeskommune, 25.06.2020: 

 Vil påpeke at kommunen bør gjøre en jobb med å forenkle og «rydde opp» i 
planverket. Noen kommuner har valgt å oppheve enkelte planer, og innlemme 
disse i kommuneplanens samfunnsdel. 

 I arbeidet med planstrategien bør det gjøres en vurdering av om planene er i 
samsvar med vedtatte nasjonale, regionale og kommunale styringssignaler. 

 Bør utarbeide en struktur for samfunnsplanleggingen i kommunen som sier noe 
om hva og hvordan en skal behandle ulike strategier, meldinger, temaplaner osv. 
En entydig definisjon av ulike plantyper kan gi mer effektivitet i planprosesser, og 
lette avgjørelsen om hva slags planverktøy det er mest hensiktsmessig å bruke. 

 Ved utarbeiding av kunnskapsgrunnlaget for planstrategien gir «Agdertall» en 
god oversikt over «helsetilstanden» i kommunene i Agder. 

 Gir råd om at bærekraftsmålene blir innarbeidet ved revidering av overordna 
planer i kommunen. 

 En bibliotekplan kan være et godt verktøy til fylkeskommunens mål om at «alle 
innbyggere opplever å ha god tilgang til et bredt spekter av kultur- og 
idrettstilbud i nærområdet». 

 På bakgrunn av utfordringer i folkehelseprofilen og Folkehelsestrategi for Agder, 
mener fylkeskommunen at folkehelse bør inngå i alle kommunens planer der det 
er relevant. 

 Ønsker en drøfting av mulig implementering av «Islandsmodellen» på Agder. Det 
vil kreve både tid og ressurser, og kan dermed være aktuelt å vurdere i 
planstrategien. 

 Fylkeskommunen vil oppfordre kommunen til å fortsette med å prioritere sti- og 
løypeplanlegging i planstrategien. Sti- og løypeplan er viktig for befolkningens 
folkehelse og levekår. 

 Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2016-2019 bør revideres i løpet av 
planstrategiperioden. 

 Tema som universell utforming og tilgjengelighet, bevaring av grøntområder og 
grønnkorridorer og kommunens kultur- og fritidstilbud bør omtales i 
planstrategien. 

 Trafikksikkerhetsplanen i Vennesla er fra 2014, og mener at det bør vurderes om 
denne planen skal revideres i løpet av planstrategiperioden. 

 
Kristiansand kommune, 26.06.2020: 

 Har ingen direkte innspill til prioritering av planoppgaver i Vennesla, men gir en 
orientering om pågående og planlagt planarbeid i Kristiansand. 
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 De viser til planoppgaver i den kommunale planstrategien for Kristiansand som 
ble vedtatt i november 2019. 

 
Med bakgrunn i innspill ovenfor (se vedlegg 3), samt kommunens utfordringsbilde (se 
vedlegg 2), er det utarbeidet et forslag til kommunal planstrategi for Vennesla 2020-
2023 (viser til vedlegg 1). 
  
Det er krav om at forslag til vedtak av kommunal planstrategi skal offentliggjøres i minst 
30 dager før kommunestyrets behandling. Kommunen vurderer selv om det er behov for 
medvirkning utover dette. Rådmannen anser ikke at det er behov for en bred 
medvirkning utover kravene i loven. Det er mer naturlig at kommunen legger opp til 
medvirkning i planprosessene til den enkelte plan som følger etter at planstrategien er 
vedtatt, framfor å legge opp til en bred medvirkning omkring planbehovet. 
 
Dersom plan- og økonomiutvalget slutter seg til forslag til den kommunale 
planstrategien, sendes forslaget ut på offentlig høring med frist 1. oktober 2020. 
 
Merknader: 
Det er ønskelig at planstrategien skal bli til et godt politisk redskap, og føre til en 
styrking av den politiske forankringen av kommunens samlede planarbeid. Etter 
rådmannens vurdering vil nåværende forslag til planstrategi styrke den politiske 
styringen med planleggingen og tydeliggjøre det kommunestyret mener skal prioriteres.  
 
Forslag til planstrategien er utarbeidet delvis på bakgrunn av forrige planstrategi og på 
bakgrunn av kommuneplanens samfunnsdel, uttalelser til oppstart, samt kommunens 
utfordringsbilde.  
 
Planstrategien skal også ta stiling til hvorvidt det vil være aktuelt å foreta en revisjon av 
kommuneplanen innenfor valgperioden. Kommunestyret vedtok i oktober 2018 en 
revidert samfunnsdel av kommuneplanen for Vennesla 2018-2030, mens revidert 
arealdel av kommuneplanen ble vedtatt i april 2019. 
 
Kommuneplanen for Vennesla er forholdsvis ny. Likevel mener rådmannen at det kan 
være behov for at samfunnsdelen oppdateres og revideres i løpet av siste del av 
kommunestyreperioden. Viktige temaer som samskaping og FNs bærekraftsmål vil 
kunne bygge opp under samfunnsdelen som et politisk styringsverktøy for å bedre 
kommunens utfordringsbilde. Samfunnsdelen skal både trekke opp de lange linjene i 
kommunens utvikling, og peke på innsatsområder som følges opp blant annet i 
økonomiplanen. En ønsker også å utarbeide en arealstrategi gjennom samfunnsdelen, 
som igjen vil være et grunnlag for revisjon av arealdelen. En ser det derfor som mest 
tjenlig at arealdelen av kommuneplanen revideres i etterkant av samfunnsdelen.  
 
De viktigste programområdene for nye planbehov i Vennesla, for å bedre 
hovedutfordringene innenfor levekår og utvikling de nærmeste årene, ligger etter 
rådmannens vurdering innenfor områdene helse og livskvalitet, oppvekst, samskaping 
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og sentrumsutvikling, samt fremtidige transportløsninger. En mer detaljert vurdering av 
planbehovet fremgår av forslag til planstrategi kapittel 6.  
 
Planstrategien omhandler ikke alle planoppgaver eller utredninger for kommunen, men 
drøfter behovet for større og viktige planbehov. Alle reguleringsplaner som kommunen 
er ansvarlig for er tatt med.  
 
Når det gjelder innspill fra statlige og regionale organer, mener rådmannen at deres 
merknader til planstrategien stort sett blir ivaretatt i nåværende forslag til planstrategi 
og kommende planarbeid.  
 
Vedlagt følger forslag til kommunal planstrategi for Vennesla kommune 2020-2023. 
Rådmannen anbefaler at foreliggende utkast til kommunal planstrategi godkjennes som 
grunnlag for høring, og legges ut til offentlig ettersyn i minst 30 dager.  
 
Rådmannen vil påpeke at endelig vedtatt planstrategi vil gi føringer for prioritering av 
behov i økonomiplanen i de neste årene. 
 


	1.Saksprotokoll
	2.Saksframlegg

