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1. Formålet med kommunal planstrategi 

Formålet med planstrategien er å vedta hvilke planer bystyret ønsker å prioritere i kommende 
bystyreperiode. I planarbeidet er kommuneplanens samfunnsdel for Flekkefjord kommune lagt til 
grunn. Planarbeidets omfang må tilpasses de budsjetterte ressursene til formålet. 

I tillegg til å være et forvaltningsnivå med egen folkevalgt representasjon har kommunene oppgaver 
som utviklingsaktør, myndighetsforvalter og leverandør av velferdstjenester til innbyggerne.  

Kommunene har blant annet ansvar for pleie- og omsorgsoppgaver, barnevern, barnehager, 
grunnskole, sosialhjelp og helsetjenester. Kommunesektorens ressursbruk er i stor grad knyttet til 
velferdsoppgavene.  

Skatteinntekter, statlige overføringer som rammetilskudd og øremerkede tilskudd, samt brukerbetaling 
og gebyrinntekter utgjør hoveddelen av kommunesektorens inntekter. 

Planarbeid er viktig og noen innledende betraktninger rundt planlegging kan være nyttig ved starten av 
en planprosess. 

Planlegging handler ganske enkelt om å påvirke i dag det som skal skje i fremtiden. 

• Planlegging er og har vært det viktigste verktøyet for å bygge det samfunnet vi ønsker. 
Det gjelder investeringer som er viktige for fremtiden og det gjelder vern av ressurser og 
arealer som vi trenger i dag og i fremtiden. Planlegging handler om å skape og å utnytte 
det handlingsrommet som vil eller kan komme i fremtiden. 

• Gjennom planstrategien skal Flekkefjord kommune gjøre det tydelig for omgivelsene hva 
som blir prioritert i kommende periode. 

• Det er kommunen som forvalter arealressursene i Norge. Kommunene må gjøre dette på 
en bærekraftig måte. Det innebærer at vi må planlegge slik at vi tilfredsstiller dagens 
behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille sine. Dette er et 
overordnet prinsipp for areal – og ressursforvaltning. 

• Det vil ofte være konflikter om bruken av for eksempel areal. Når arealplanen blir fastsatt 
i kommuneplanen vil det være bestemmende for behandling av enkeltsaker for ettertiden. 
Ved utarbeidelse og vedlikehold av planer kan konflikter forebygges fordi det blir kjent 
hvilke valg kommunen har gjort for arealbruken i det aktuelle område. 

• Planlegging handler om fremtiden, men må også gi klare føringer om hva som skal 
prioriteres i dag. 
 

2. Kommunal planstrategi  
 

Kommunal planstrategi er et verktøy gjennom Plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke 
planoppgaver i kommunen som bør startes opp/revideres, eller videreføres i kommunestyreperioden. 
Den kommunale planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver kommunen vil prioritere for å legge 
til rette for en ønsket utvikling. 
 
Planstrategien skal være behovsprøvd og ikke gjøres mer omfattende enn det som er nødvendig. 
Planstrategien skal bidra til å målstyre kommunens planarbeid og avklare hvilke planoppgaver 
kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. 

Hjemmelsgrunnlag: 

Plan- og bygningslov § 10-1. Kommunal planstrategi  

       Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 
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strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.  

       Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn 
debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 
30 dager før kommunestyrets behandling.  

       Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 
denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta 
stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om 
gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  

       Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 
oppstart av arbeidet med kommuneplanen.  
 

Videre legges folkehelselovens § 6 til grunn for planarbeidet i Flekkefjord kommune: 
 
Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En 
drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10-
1. 
 
Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette 
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer 
kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. 

I arbeidet med planstrategien er det viktig å knytte det videre arbeidet opp mot mulighets- og 
utfordringsbildet som foreligger i Flekkefjord. 

Sentrale deler som det bør prioriteres å arbeide videre med:  
 

• Byutvikling 
• Næringsutvikling og samferdsel 
• Oppvekst, kultur og utdanning 
• Flekkefjord som bokommune 
• Besøk og turisme  
• Flekkefjord i det regionale bildet 
• Helse og trivsel integrert i øvrig planarbeid 

3. Forankring mot regionale planer og samarbeidsorganer. 
Vår planstrategi blir i størst mulig grad knyttet opp mot målsettingene satt ned i regionale planverk. 
Det arbeides også regionalt med flere planer gjennom Listersamarbeidet. Dette tas hensyn til i en 
presset ressurssituasjon når planstrategien for kommunene utarbeides.  

• Regionplan Agder 2020  
• By-reg programmet 
• Samarbeid angående E-39 
• Kommunereformen 
• Strategisk næringsplan 
• Regional analyse Lister 
• ROS Lister 
• Utfordringsbilde Lister 
• Lister Europas grønne batteri 
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• Listerplan 
• Energi- og klimaplan 
• Helsenettverk 
• Barnevern 
• Den kulturelle Listerpakken etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flekkefjord kommune  Kommunal planstrategi 2015 - 2019 
 

5 
 
 

4. Arbeidsdeling i det kommunale plansystemet 
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5. Kommunalt planarbeid 
 
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. 
Planen skal være styrende for kommunens aktiviteter og gi grunnlag for konkrete prioriteringer som 
bidrar til bedre helhetsløsninger. Planen skal bidra til mer forutsigbare rammevilkår for de forskjellige 
sektorenes virksomhet og for befolkningen. 
 
I kommuneplanen skal det inngå en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i de 
påfølgende fire år eller mer. Planen skal revideres årlig. Økonomiplanen kan etter kommunelovens § 
44 inngå i handlingsplandelen. 

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte temaer, områder, eller virksomhetsområder, såkalte 
kommunedelplaner.  

a. Politisk/administrativt arbeid 
 
Alle saker som legges frem fra administrasjonen legges frem som rådmannens forslag. 
 
Planarbeidet er et arbeid som i stor grad styres av lover, regler og føringer fra statlige og regionale 
myndigheter. Innenfor disse rammene er det rom for å utøve lokalt skjønn.  
 
En plan er først gyldig etter vedtak i bystyret. Det er viktig å ha klart for seg de forskjellige rollene i en 
planprosess og hva som er deres oppgaver. Kommunens planer skal være styrende for den kommunale 
forvaltningen og skal danne grunnlag for administrasjonens arbeid og politiske vedtak innenfor en 
plans virkeområde.  
 
For å sikre gjennomføringen av en plan er det viktig at de som skal forvalte planen har et eierforhold 
til den. Derfor bør kommunens politikere også involveres i utarbeidelse av planene utover de stadiene i 
planprosessen som krever politisk behandling i henhold til lov.  
 
Flekkefjord kommune har ikke hatt én bestemt organisering av sine planprosesser. Det er derfor blitt 
benyttet litt ulike arbeidsformer for forskjellige planer.  
 

• I de fleste reguleringsplaner arbeider administrasjonen frem planforslag som legges frem til 
politisk behandling. Der administrasjon og politikerne har ulike holdninger og synspunkter 
kan planforslag bli sendt i retur til administrasjonen. I reguleringsplaner med begrensede 
problemstillinger, kan dette være en egnet arbeidsform. Utfordringen kan bli større i arbeidet 
med overordnede planer. For å legge til rette for en mer smidig planprosess kan det derfor 
være fruktbart å ha mer involvering underveis fra politikerne som skal vedta planen og siden 
detaljplaner i henhold til disse. 
 

• Planprosesser har også blitt startet opp med formannskapet som referansegruppe. Før et 
konkret planforslag har blitt utarbeidet har formannskapet fattet vedtak om føringer innenfor 
enkelte tema. De vedtatte føringene vil siden gi rammer for utarbeidelse av et konkret 
planforslag. Det kan også tenkes at formannskapet kan ha rollen som referansegruppe der 
problemstillinger kan tas opp uten at det blir fattet vedtak. Da blir det mindre fokus på den 
konkrete utformingen av planen. I slike tilfeller rettes mer oppmerksomhet mot hvilke 
problemstillinger som skal belyses og hvilke utredninger som må til for at den politiske 
behandlingen av saken skal kunne skje på et hensiktsmessig grunnlag. 

 
• Arbeidet med planer har også foregått ved at representanter fra formannskapet har deltatt i 

arbeidsgrupper. Det gir stor grad av involvering for de valgte politiske representantene som 
sitter i gruppen. På den annen side blir ikke hele det politiske spekteret fanget opp og det kan 
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oppstå usikkerhet om i hvilken grad det planforslaget som legges frem reelt sett er 
rådmannens forslag. 
  

Anbefaling: Administrasjonen anbefaler at formannskapet fungerer som referansegruppe ved 
utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. I denne utarbeidelsesfasen kan sentrale 
problemstillinger drøftes med politisk nivå, uten at det blir fattet vedtak.  
 

b. Planprosess 
 
Det skal utarbeides områderegulering der det er krav om det i kommuneplanens arealdel, eller der 
plan- og bygningsloven (PBL) stiller krav om det, for å sikre forsvarlig planavklaring og 
gjennomføring av tiltak. Disse planene vil som regel omfatte større områder og flere eiendommer. 
 
Områderegulering er en planform som utarbeides av kommunen men kan også overlates til andre 
myndigheter eller private. Områderegulering er fra sentralt hold ment i noen grad å erstatte 
kommunedelplaner og store detaljreguleringsplaner. 
 
Detaljregulering brukes for å følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i 
kommuneplanens arealdel eller områderegulering.  Detaljregulering er en planform for bruk og vern 
av mindre områder, ofte enkelteiendommer (utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg). 
Detaljregulering utarbeides i hovedsak av private aktører.  

 

 

 

 

Bystyret (oppdragsgiver gjennom planstrategien) 

         

Rådmannen/arbeidsgruppe 

               

Formannskapet Utvalg for Helse, kultur- og 
oppvekst 

 

Utvalg for samfunn 

 

Bystyret (vedtaksmyndighet) 
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6. Utviklingstrekk og utfordringer  

 
a. Et mer flerkulturelt samfunn 

 
Tallet på asylsøkere økte kraftig i Norge høsten 2015. Situasjonen vi er inne i er utfordrende for 
lokalsamfunnene som skal ta i mot, integrere og inkludere flyktningene. Å bli inkludert betyr også å ha 
et ansvar for riktig bosetting, tilpasset kvalifisering og en reell sosial og kulturell utveksling.  
 
Behovet for bosetting av personer med godkjent opphold øker sterkt. For at Norge skal kunne makte 
denne oppgaven må alle kommuner ta sin del av ansvaret. Det har Flekkefjord kommune også gjort. 
Oppvekstplanen for 2017-2021 som blir ferdig i 2016 beskriver kommunens satsing for elever med 
særskilt språkopplæringsbehov. 
 
Bosettingsvedtakene medfører at kommunen, i enda større grad enn i dag blir flerkulturell og jobben 
med integrering samt skaffe arbeid til nye landsmenn vil bli svært viktig i tiden fremover. 
  
Bystyret har i 2016 vedtatt at ansatte i offentlig og privat sektor skal gjenspeile befolkningen. Dette vil 
kreve en offensiv ansettelsespolitikk der målsettingen må ivaretas gjennom et godt samarbeid med de 
ansattes organisasjoner.  
 
Å delta i organiserte fritidsaktiviteter som idrettslag, musikkorps og andre frivillige organisasjoner kan 
ha positiv virkning på barns utvikling og psykiske helse. Aktivitetene gir mulighet for at barn og unge 
kan samhandle med støttende voksne, etablere vennskap med jevnaldrende, gjøre en innsats mot felles 
mål og få mestringsopplevelser.  
 
Oppvekstplanen i inneværende periode bør gjenspeile de behov fremmedspråklige har for særlig 
tilrettelegging for å sikre deres deltakelse i sivilsamfunnet. Deltakelse i frivillig arbeid, lag og 
foreninger er en viktig arena for integrering og sosialt fellesskap for personer som flytter til byen, og 
da særlig for flyktninger som har lite sosialt nettverk. 
 

 
 
Flere utfordringer er pekt på i handlingsplan for integrering 2015 – 2018 (vedlegg e).  
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Fig: Andel flyktninger, anmodet, vedtatt og bosatt 2013 - 2016  
 
 
 
 

b. Miljøutfordringer 
 
Klimautfordringene er en av de største utfordringene som ligger fremfor oss. Uværet «Synnes» 
herjinger i regionen i vinter viste behovet for at en planlegger med større sikkerhetsmarginer i årene 
fremover.  
  
I Paris ble 187 land enige om en internasjonal klimaavtale i 2015. De nasjonale klimaløftene som 187 
land gav i Paris-møtet skal gjennomgås og styrkes i 2020, og deretter hvert femte år. 
 
Dette vil føre til at vi i må endre måten vi har planlagt og levd på i senere tid, og det vil naturligvis 
også berøre Norge, Lister og Flekkefjord.  
 

c. Infrastruktur 
 
Ny firefelts vei mellom Kristiansand og Stavanger er under planlegging. For Flekkefjord og Lister er 
dette det viktigste samferdselsprosjektet i perioden. Det er viktig å gjøre det som er mulig for å 
fremskynde prosjektet mest mulig.  
 
Dette har nok også vært grunnen til at kommunene mellom Lyngdal og Ålgård har vedtatt at de ønsker 
en statlig plan for strekningen. Dette hindrer kommunene i å bruke innsigelsesmuligheten og vil 
dermed sannsynligvis føre til en raskere fremdrift i planarbeidet. 
 
Næringslivsaktører, politikere og andre samfunnsaktører må holde fast på den prioriteringen som har 
kommet frem gjennom planarbeidet så langt. Usikkerhet verdrørende valg av trasè og 
avkjørselspunkter byr allerede på utfordringer for næringslivet i deres investeringsplaner. Planarbeidet 
må i tillegg til å være forutsigbart og i tråd med regionale prosesser også gjennomføres på en måte 
som trygger næringslivets investeringer og langsiktige målsettinger i høyest mulig grad. 
 
Planleggingen av trasevalg og av- og påkjøringsmuligheter er viktig. Disse valgene kan åpne 
muligheter, men også skape hindringer for den utviklingen som er lagt opp til i Lister og Flekkefjord. 
Viktige arealer kan bli båndlagt og avkjørsler kan bli plassert «for langt i fra».  
 
Det er viktig at kommunen ser på de mulighetene som legges frem og jobber aktivt for resultatet som 
er best mulig for Flekkefjord.    
 

d. Næringsstruktur generelt og marin næring spesielt 
 
Flekkefjord har i årene som har gått vært i en situasjon der arbeidsledigheten har vært lav i forhold til 
landsgjennomsnittet. En av de viktigste årsakene til dette er nok at kommunens bedrifter har hatt 
lokale eiere som har hatt vilje og mot til omstilling og satsing. Situasjonen etter oljeprisfallet har 
imidlertid rammet Flekkefjord hardt og i dag ligger kommunen blant de kommunene som har høyest 
registrerte arbeidsledighet i fylket og på landsbasis.  
 

Kommunens mekaniske industri har gjennomgått en kraftig omstilling de siste par årene og viser tegn 
til å lykkes med omstillingen. De siste årene har det også skjedd mye spennende innen marine 
næringer i Flekkefjord. Marin næring vil oppleve en global vekst de kommende årene. Det er viktig 
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for Norge og Flekkefjord at en greier å etablere miljøvennlige næringer i en ny tid. Kommunens 
oppgave blir å følge opp næringer i vekst og legge til rette for videre utvikling. Handlingsplanen for 
næringsutvikling blir rullert årlig og skal klargjøre hvor de kommunale ressurser settes inn basert på 
informasjon om de ulike næringers potensial for vekst.  
 
Det arbeides bl.a. med å danne en klynge innenfor denne næringen der aktører kan få en 
kunnskapsbase og utveksle ideer, og det ses på muligheter og alternativer for etablering av en såkalt 
«gründer-lab». 
 
Det er viktig å legge til rette for videreutvikling av en spennende næring i vekst. Flekkefjord har 
naturlige forutsetninger for denne type virksomhet, noe som gir et godt grunnlag for at gründere og 
etablerere sammen kan utvikle et levende fagmiljø og, i neste omgang, flere arbeidsplasser.  
  

e.  Kommunestruktur 
 
Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å 
slå seg sammen med nabokommuner. Kommunene skulle fatte vedtak om dette innen 1. juli 2016.  
 
Stortinget har vedtatt å gjennomføre en kommunereform. Målet er større og mer robuste kommuner 
med økt makt og myndighet. Stortingsflertallet mener dette er nødvendig for å møte morgendagens 
utfordringer, med stadig økte forventninger fra innbyggerne. 
 
Flekkefjord kommune har i kommuneplanens samfunnsdel sagt noe om dette: «Listerregionen har 
etter den siste veiutbyggingen blitt et felles bo og arbeidsmarked. Med en beliggenhet midt mellom 
vekst-regionene Kristiansand/Stavanger må også Flekkefjord sammen med nabokommunene se på hva 
som kan gjøres for å ta del i denne veksten.» 
 
I denne sammenheng er det utredet kommunesammenslåinger som vil kunne tjene regionen på flere 
måter. Man vil få et større faglig miljø, samtidig som regionen vil få større tyngde og mer innflytelse 
over viktige saker er sentrale momenter i utredningene. Flekkefjord må se på hvilke muligheter 
kommunen har for å videreutvikle seg som et attraktivt bo- og arbeidssenter i Listerregionen. I denne 
omgang valgte innbyggerne i regionen å stemme mot sammenslåing men samarbeidet i Listerrådet 
fortsetter. 
 

f. Likestilling/Integrering/inkludering 
 
Flekkefjord kommune har vedtatt LIF-planen (plan for likestilling i Flekkefjord – vedlegg d). Planen 
har en tidshorisont frem til 2028.  
 
I planen pekes det på flere utfordringer innen likestilling både i forhold til kjønn, alder, funksjonsevne, 
nasjonalitet og seksuell legning. Til LIF-planen skal det lages årlige handlingsplaner. Vi ser at 
kommunen blir mer flerkulturell og vil få nye ukjente utfordringer. Det vil i perioden være viktig å 
rette fokus på integrering og inkludering slik at våre nye innbyggere kan bli en ressurs i stedet for en 
belastning for samfunnet. 
 

g. Kompetanse 
 
Flekkefjord kommune har i kommuneplanens samfunnsdel vedtatt at vi vil tilrettelegge for utdanning 
og kompetanseheving livet gjennom og ha et bredt tilbud av desentraliserte studier i regionen. 
 
Med kompetanse mener vi at folk som bor i Flekkefjord skal være i stand til å møte dagens og 
morgendagens oppgaver og krav. Det vil si å ha kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som 
passer til oppgaver, og krav som finnes i dagens og morgendagens samfunn.  
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For å bidra til denne målsettingen er det viktig at det legges til rette for utdanning, kompetansebygging 
og arbeidsplasser som ivaretar betydningen av kompetanse.  
 

h. Ung i Flekkefjord  

Det ble gjennomført en ungdomsundersøkelse i Flekkefjord i løpet av våren 2016 (Ung i Agder). 
Undersøkelsen skal brukes som en del av folkehelsearbeidet. Folkehelseperspektivet bør gripe inn i all 
planlegging i kommunen. Gjennom undersøkelsen og en egen rapport om «Folkehelse og levekår i 
Lister» har en blitt oppdatert og funnet ut mer om folkehelseutfordringene lokalt og regionalt. Denne 
innsikten må brukes for å finne gode strategier og løsninger for de utfordringene som kommer frem. I 
oppvekstplanen som er under utarbeidelse på basis av ungdata undersøkelsen og kommunens 
helseoversikt blir følgende temaer særlig vektlagt: 

• Voksenrollen. 
• Psykisk helse 
• Tilpasset opplæring. 
• Elever med behov for særskilt språkopplæring. 
• Tverrfaglig innsats. 
• Sosial kompetanse. 

 

Videre bør kommunens planavdeling til enhver tid gi behovet for tilrettelegging for aktiviteter særlig 
oppmerksomhet i forbindelse med sentrumsplaner og andre fysiske planprosesser. Fremkommelighet 
for sykkel og rullestoler er for øvrig sentrale målsettinger i all planlegging i Flekkefjord kommune. 

i. Beredskap 
 
Tilsyn fra fylkesmannen våren 2016 viste at det er behov for å oppdatere den overordnede ROS-
analysen, enten gjennom ROS Lister og Flekkefjords tilpasning til denne, eller som en egen ROS-
analyse for Flekkefjord. Det legges opp til å påbegynne en ROS analyse våren 2017. Dette som 
grunnlag for å oppdatere planer i forbindelse med beredskap. 
 
 
 

j. Byutvikling 
 
Regjeringen signaliserer gjennom riksantikvaren viktigheten av at kommunene lager kulturminneplan. 
Målsettingen er at 90 % av kommunene skal ha vedtatt en slik plan innen 2020. Flekkefjord har i 
samfunnsplanen vedtatt at en i 2025 skal «være Sørlandets best bevarte småby, med en moderne og 
urban egenart». I forlengelse av behandling av kommunedelplan for bykjernen og i sammenheng med 
rullering av samfunnsplanen bør en vurdere om Flekkefjord skal lage sin egen kulturminneplan før 
2020. Kommunen har nettopp bygge nytt kulturhus og har ikke kapasitet til å gjennomføre en slik 
prosess i inneværende periode men vurderer dette fortløpende. 
 

k. En by mellom to regioner i «vekst»  

I den seneste tiden har lav oljepris medført utfordringer i vekstregionene Stavanger  og Kristiansand. 
Selv om sysselsettingssituasjonen har endret seg dramatisk og at det igjen innebærer mindre vekst er 
det ikke noe som tilsier at veksten i disse regionene vil stoppe opp i årene som kommer. 
Framskrivinger viser at det er de største byene som vil få størst befolkningsøkning. Kristiansand og 
Stavanger har alene vokst mer enn innbyggertallet i hele Flekkefjord i løpet av et tiår. 
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Randkommunene har også hatt en stor vekst fram til nå. Utfordringen for Flekkefjord vil være å 
utnytte våre fortrinn på en måte som skaper et positivt omdømme og som utvikler kommunen til det vi 
ønsker. Trenden med for lavere vekst enn landsgjennomsnittet har vært gjennomgående i 
Listerkommunene siden tusenårsskiftet.  

For at Flekkefjord skal nå målsettingen om 10 000 innbyggere og utvikle sin rolle som regionsenter i 
Lister og omkringliggende kommuner er det viktig med en felles virkelighetsforståelse og felles 
strategi fra alle aktører. Administrative og politiske vedtak må ha en langsiktighet og konsistens i 
satsingen. 
 

l.  Vurdering av samfunnsdelen som styringsverktøy 

Kommunens samfunnsplan må ligge som et overordnet planverktøy og beslutninger som eventuelt 
avviker fra denne, må ha bred forståelse og forankring i samfunnet. 
 
Flekkefjord må skape entusiasme blant næringsliv, innbyggere og tilreisende. Man må lykkes med å 
konkretisere planene og sette tiltak i verk på en måte som blir akseptert i samfunnet. 
 
Med dette som bakteppe ser vi at situasjonen for Flekkefjord kommune har endret seg ganske mye 
bare i løpet av de to årene som har gått siden kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt.  
 
Det har skjedd flere endringer som kan bidra til å utvikle kommunen på en positiv måte. 
Smaabyprosjektet er videreført som en egen organisasjon, og har i samarbeid med kommunen arbeidet 
mye med byutvikling og besøksattraktivitet, kultursenteret, bobilparkering, tilrettelegging på Grønnes 
og småbåthavn m.m. Kommunen satser i det hele tatt mye på næringsutvikling med tung satsing på 
blant annet havnære næringsarealer, satsing på marine næringer og sentrumsutvikling. Vi mener at 
herværende planstrategi i stor grad gjenspeiler signaler fra utviklingen i næringslivet. 
  
Fremover vil det også skje en rekke spennende ting i Flekkefjord, som gangbroforbindelse, utvikling 
av Tjørsvågbukta, kommunedelplan for bykjernen, videre satsing i sentrum og Flekkefjordsbanen.  
 
Kommunen vil måtte bruke ressurser på utfordringene fremover. Vedtatte planer skal følges opp og 
nye skal lages. Andel fremmedspråklige har i den siste tiden økt markant i Flekkefjord, det samme har 
arbeidsledigheten. Disse endrede forutsetningene tilsier at samfunnsplanen bør rulleres i perioden. 
 
Det er viktig å ha en samfunnsplan som er aktuell og oppdatert, slik at den kan bli det 
styringsverktøyet vi ønsker. Med et nytt bystyre og de nye utfordringene og mulighetene man nå ser, 
foreslår administrasjonen at kommunedelens samfunnsdel rulleres i løpet av perioden. Handlingplanen 
for næringsliv som rulleres årlig må gi klare prioriteringer basert på grundige analyser av situasjonen i 
næringslivets ulike sektorer. 

7. Befolkningssammensetning 
 
Flekkefjord kommune er en middels stor kommune i norsk målestokk, med ca. 9 100 innbyggere. 
Kommunen preges av lav befolkningsvekst og en, relativt sett, eldre befolkning  
Flekkefjord har ikke universitet eller høyskole og mange unge flytter ut for å studere. En del av disse 
flytter tilbake men tendensen er at Flekkefjord vokser langt mindre enn landsgjennomsnittet. Dette gir 
direkte konsekvenser for overføringene gjennom inntektssystemet. Ett av hovedmålene i gjeldende 
kommuneplan er at Flekkefjord skal være en attraktiv bo- og næringskommune og dermed bli 10 000 
innbyggere i løpet av planperioden som løper frem til 2025. Det vil bare lykkes dersom man oppnår å 
øke andelen unge voksne. Stikkordene er jobbmuligheter og bolyst. 

 
Befolkningssammensetning Flekkefjord (faktisk og prognose basert på SSBs framskriving) 
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Fremskrivninger foreskriver i utgangspunktet at dagens antall barn og unge vil gå noe ned i perioden 
frem mot 2035 for deretter å stige svakt. Det samme gjelder også for 18-49 åringer mens antall 50 - 66 
åringer vil øke litt frem mot 2020 for deretter å synke betraktelig. 
Flekkefjord har imidlertid bosatt ganske mange flyktninger i 2015 og 2016 og andel unge har vært 
høyt. 

 
 
Flekkefjord antas i perioden frem mot 2040 å oppleve en stor vekst av unge pensjonister mellom 67 og 
79 år. Andelen 80 – 89 åringer vil gå ned frem mot 2020 for deretter å stige kraftig de neste 20 årene.  
Antall personer over 90 år vil gå noe ned frem mot 2030, for deretter å øke kraftig. I 2040 er det 
beregnet at 9,5 % av befolkningen vil være over 80 år, mot 5,9 % i 2015. 1 av 4 innbyggere antas å 
være over 67 år i 2040, mot ca. 1 av 6 i 2015. I dag er det omlag fem yrkesaktive per pensjonist. I år 
2040 er det beregnet at dette forholdstallet vil være redusert til om lag 2,5. 
 
Flekkefjord har pr. i dag ca. 88 % flere eldre over 90 år enn landsgjennomsnittet og ca. 80 % høyere 
utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet når det gjelder utviklingshemmede over 16 år. I følge Statistisk 
sentralbyrås framskriving basert på middels nasjonal vekst for Flekkefjord vil befolkningsutviklingen i 
perioden 2013 – 2040 bli som det fremgår av tabell og modell nedenfor. 
 

  2015 2020 2025 2030 2035 2040 
0-17 år 1976 1942 1937 1924 1928 1942 
18-49 år 3423 3231 3178 3210 3221 3225 
50-66 år 2010 2051 2049 1957 1868 1804 
67-79 år 1010 1206 1300 1337 1405 1430 
80-89 år 422 384 458 594 652 704 
90 år + 109 109 98 100 140 180 
 
Totalt 8950 8923 9020 9122 9214 9285 
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Med unntak av 2001, 2004, 2005 og 2013 har det vært en liten befolkningsvekst i Flekkefjord. Den 
relativt store bosettingen av flyktninger i 2015-2016 forventes imidlertid å endre dette bildet noe i 
positiv forstand.  

Flekkefjord har har gått gjennom en perionde med netto utflytting. Uten innvandring hadde 
befolkningsveksten i Flekkefjord vært negativ. Som følge av befolkningssammensetningen er vi 
avhengige av innflytting og innvandring for å nå målet om 10 000 innbyggere i 2025. I januar 2016 
hadde Flekkefjord 9096 innbyggere. For at kommunen skal kunne opprettholde et godt velferdstilbud i 
fremtiden er det viktig at veksten i antall innbyggere økes. Økt satsing på næringslivet og økt 
innflytting bidrar i positiv retning. 

Befolkningsframskriving Flekkefjord 2040 – ulik innvandring 
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Tabell 4: Andelen innvandrere 1999-2014 

 
 
 1999 2005 2011 2014 

  Personer Personer Personer Personer 
Menn Europa unntatt Tyrkia 106 167 289 306 
 Afrika 3 3 18 38 
 Asia med Tyrkia 26 51 58 79 
 Nord-Amerika 18 16 12 10 
 Sør- og Mellom-Amerika 0 0 3 3 
 Oseania 0 0 4 4 
 Statsløse 0 0 0 0 
 Totalt menn 153 237 384 440 
Kvinner Europa unntatt Tyrkia 128 177 266 280 
 Afrika 8 10 19 28 
 Asia med Tyrkia 29 62 82 99 
 Nord-Amerika 27 20 14 16 
 Sør- og Mellom-Amerika 3 10 8 8 
 Oseania 0 3 0 0 
 Statsløse 0 0 0 0 
 Totalt kvinner 195 282 389 431 

 
Andelen innvandrere har økt i perioden 1999 til 2014. Det er omtrent like mange menn som kvinner. 
Flest innvandrere kommer fra Europa unntatt Tyrkia. Asia med Tyrkia utgjør den nest største 
innvandrergruppen. Alle gruppene, med unntak av innvandrere fra Nord-Amerika øker. 
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8. Tabell for viktige rulleringer i henhold til plan- og bygningsloven: 

Plan navn Når må/ble 
planarbeidet starte 

Planlagt ferdig til 
1.gangsbeh. 

Planlagt vedtatt 

Rullering av 
kommuneplanens 
samfunnsdel 

Vår 2017 Vår 2018 Høst 2018 

Kommunedelplan for 
bykjernen 

Meldt oppstart april 
2014 

August 2015 Vår 2017 

Kommunedelplan for 
sentrumsområdet 

Vår 2018 Vår 2019 Vår 2020 

Områderegulering for 
nytt boligområde 
Snerthammer/Djupvik 

Vår 2019  Vår 2020 Høst 2020 

Områderegulering for 
næringsområde 
Linddalen 

Vår 2017 Vår 2018 Høst 2018 

Detaljregulering Austad 
– Sletthei 

Vurderes i neste 
planstrategi  

  

Regulering av 
næringsområdet Abelnes 

Vår 2017 Høst 2017 Vår 2018 

Kommuneplanens 
arealdel 

Vår 2019 Høst 2020 Vår 2021 

Områderegulering for 
Hummerås 

April 2016 Høst 2017 Vår 2018 

Områderegulering 
kvartalet Løvikgaten/ 
Jernbaneveien 

Vår 2017 Høst 2017 Vår 2018 

Regulering 
turistfyrtårn/Åna Sira 

Vår 2018 Høst 2018 Vår 2019 

Flerbrukshall/ 
Uenesodden 

Vår 2016 Høst 2017 Vår 2018 

Fastlandsforbindelse til 
Hidra 

Usikker tidshorisont. Usikker 
tidshorisont. 

Usikker 
tidshorisont. 

ROS-
analyse/beredskapsplan  

Høst 2016 Vår 2017 Vår 2017 
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I tillegg vil en del andre prioriterte tiltak og prosjekter i vedtatt økonomiplan medføre behov for 
reguleringsendringer (gangbro, promenade, mulighetsstudie Kirkegaten nord, konseptstudie for 
samlokalisering av nødetatene osv.). 
 
 

Område Plan navn Gjelder fra: Når må planen 
revideres: 

Beredskap Plan for  
Kriseledelse 

2014 Hvert 4. år ved 
revisjon av 
kommune-planen 

Beredskap Plan for 
informasjons-
beredskap 

2014 Hvert 4. år ved 
revisjon av 
kommune-planen 

Beredskap Plan for  
evakuerte og 
pårørende-  
senter 

2014 Hvert 4. år ved 
revisjon av 
kommune-planen 

Beredskap Planer for  
psykososialt  
kriseteam 

2014 Hvert 4. år ved 
revisjon av 
kommune-planen 

Beredskap Risiko og 
sårbarhets-
analyse 

2013 Ny overordnet ROS-
analyse planlagt 
ferdigstilt våren 2017 

    
Helse & 
velferd 

PHS2,  
Smittevern –
plan 

2010 Revideres årlig. Ny 
plan under ut-
arbeidelse - ferdig 
innen 31.12.2017 ut 
fra ROS-analyse 

Helse & 
velferd 

PHS3, 
Beredskapsplan 

2010 Revideres årlig, 
behandles politisk 
2017 ut fra ROS- 
analyse 

Helse & 
velferd 

Helse- og  
Omsorgsplan 

2015 2017 Revideres og 
behandles årlig  

Helse & 
velferd 

Boligsosial 
handlingsplan 

2014 2017 Revideres og 
behandles årlig  

    
Idrett og 
nærmiljø 

Plan for idrett 
friluftsliv og 
fysisk aktivitet 

2013 2025 

    
Næring Handlingsplan 

for nærings-
utvikling 

2016 2017  
Rulleres årlig 

    
Oppvekst Oppvekstplan 2010 Plan for 2017-2021 

ferdig 2016 

Trafikk 
sikkerhet 

Trafikksikkerhet
splan 

2009 Rulleres årlig 

Kultur Kulturplan 2017 2021 
Personal    
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Personal Senior- 
politisk plan 

2009 2018 

Personal Lønns- politisk 
plan 

2007 2017 

Personal Plan for et mer 
inkluderende 
arbeidsliv 

2007 Rulleres årlig 

Personal HMS- plan 2009 2017 
Personal Plan for 

lederutvikling 
 2016 

    
Rådmann/L
eder- 
gruppe 

Likestilling i 
Flekkefjord 

2016 Rulleres løpende 
sammen med 
økonomiplan 

Økonomi Økonomiplan 1.1. 2016 Innen 31.12.2016 
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