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Bakgrunn  
 

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen legge vekt på viktige utfordringer, og synliggjøre 

de strategiske valgene kommunen tar. Dette gjelder samfunnsforhold som befolkningsutvikling, 

utbyggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, barn og unge, integrering og næringspolitikk. I 

tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. 

I forbindelse med revidering av kommuneplanens samfunnsdel, ble det 15. mars arrangert politisk 

debatt på Catilina på Grimstad kulturhus. Alle de ni politiske partiene i kommunestyret deltok i 

debatten med en representant hver.  

Debatten var en del av medvirkningsarbeidet i forbindelse med revidering av kommuneplanens 

samfunnsdel. Hensikten med møtet var å la de folkevalgte få komme til ordet om hvordan de 

mener at Grimstad burde utvikle seg, i en periode på 10-12 år. Målet var også å la innbyggere, 

næringsliv, lag og foreninger m.m, få komme med innspill og stille politikerne spørsmål fra salen.  

 

Organisering  
Planleggingen ble i all hovedsak gjort av prosjektgruppen for kommuneplanens samfunnsdel. 

Prosjektgruppen er bestående av samfunnsplanlegger Renate Løland, plansjef Hans Tveitereid, 

kommunalsjef for oppvekst Anne – Grete Glemming, assisterende kommunalsjef for oppvekst Arne 

Mowatt Haugland, næringssjef Bodil Slettebø, og assisterende kommunalsjef for helse – og 

omsorgssektoren og enhetsleder for innovasjon og forvaltning Tina Fabricius.  

 

Det ble innleid to eksterne aktører til å bistå i arbeidet og gjennomføringen av debattmøtet. Disse 

var Jan Inge Tungesvik, tidligere regiondirektør for KS, og Jon Paschen Knudsen, professor ved 

Universitetet i Agder.  

Tungesvik ble ansatt som debattleder, og Knudsen var foredragsholder og ekspertkommentator 

under debattsekvensen.  

 

Den politiske styringsgruppen for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er 

kommuneplanutvalget, og det var derfor også kommuneplanutvalget som ble invitert til debatt. En 

uke i forkant av debattmøtet ble det avholdt et møte med kommuneplanutvalget for å avklare 

temaer og gjennomføring av møtet.  
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Innhold  
Kjøreplan for debatten ble laget av samfunnsplanlegger, plansjef og debattleder. Videre ble det 

sendt ut til alle medlemmene i kommuneplanutvalget, kommunalsjefer, prosjektgruppen for 

samfunnsdelen og kommunedirektøren. 

 

Nr Tid (min) Program Involverte Kommentar

1 3 Velkommen Renate Løland

Hans Tveitereid

Kort om hensiktn med møtet og planarbeidet 

(et par slides).

Introdusere Jan Inge Tungesvik.

2 7 Programleder introduserer Jan Inge Tungesvik +

Beate Skretting

Magnus Mathisen

Kort samtale.

Hva er du mest begreistet for?

Hva tenker dere om utfordringsbildet? (klima, 

folkehelse, demografi og næringsattraktivitet)

3 20 Grimstad i et regionalt perspektiv Jon P. Knudsen Innlegg

4 6 Introdusering av politikere

(opp på scenen/panelet)

Jan Inge Tungesvik

Politikere

Alle politikere får si hva de mener er de 3 

viktigste satsingene, prioriteringene for 

Grimstad de neste 10 årene.

OBS! Kun "stikkord", ikke argumenter.

5 5 Introdusere medvirkning fra salen 

(Mentimeter)

Renate Løland

Hans Tveitereid

Salen

Gjennomgang av opplegget:

Ordsky med innspill fra salen, kommentarer 

og diskusjon med politikere.

6 2 Tema 1: Demografienringer Renate Løland

Hans Tveitereid

1-2 slide med fakta om tema:

Befolkningsendringer, aldersbæreevnen 

7 10 Tema 1: Demografienringer Jan Inge Tungesvik

Politikere

Salen

Ordsky med resultater.

Kommentarer fra politikere og sal

8 15 Pause

9 2 Tema 2: Næringsliv Renate Løland

Hans Tveitereid

1-2 slide med fakta om tema:

Antall arbeidsplasser, pendlingsstrømmer

10 10 Tema 2: Næringsliv Jan Inge Tungesvik

Politikere

Salen

Ordsky med resultater og sal

Kommentarer fra politikere.

11 2 Tema 3:

Klima og miljø

Renate Løland

Hans Tveitereid

1-2 slides med fakta om tema:

Jordvern/arealbruk, bærekraftmål, mobilitet.

12 10 Tema 3:

Klima og miljø

Jan Inge Tungesvik

Politikere

Salen

Ordsky med resultater og sal

Kommentarer fra politikere.

13 2 Tema 4: Folkehelse Renate Løland

Hans Tveitereid

1-2 slides med fakta om tema:

Funn fra helseoversikten (psykisk helse, 

ulikheter, levevaner, demografiendringer)

14 10 Tema 4: Folkehelse Jan Inge Tungesvik

Politikere

Salen

Ordsky med resultater og sal

Kommentarer fra politikere.

15 5 Ungdommenes perspektiv Jan Inge Tungesvik

Ungdomsrepresentanter

Kommentarer og innspill fra ungdommers 

perspektiv.

16 2 Veien videre Renate Løland

Hans Tveitereid

Hva skjer med innspillene.

Fremdriftsplan.

17 5 Avrunding Jan Inge Tungesvik +

Beate Skretting

Magnus Mathisen

Hva har vi fått ut av møtet?

Takket for engasjemenet og innspill.

Ønske fremmøtte vel hjem.
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Gjennomføring av debatten  
 

Debatten var inndelt i fire temaer: demografi, næringsliv og arbeidsplasser, klima og miljø og 

folkehelse.  

Før hvert tema, ble det holdt en kort presentasjon av plansjef om utfordringsbildet og 

utviklingstrekk for Grimstad innenfor det bestemte temaet.  

Deltakelsen fra publikum foregikk hovedsakelig interaktivt gjennom det digitale verktøyet 

Mentimeter, men det var også mulighet for å stille spørsmål via en mikrofon i salen. Mentimeter er 

et responssystem som gjør det mulig å sette opp en presentasjon med spørsmål eller oppgaver, 

og deltakere svarer via mobil eller PC. Svarene lagres i presentasjonen.  

For hvert tema, ble det stilt noen spørsmål via Mentimeter som publikum kunne besvare. 

Besvarelsene ble gjort gjennom bruk av ordsky og stikkord, for at det skulle være lettere å plukke 

ut innspill å utfordre politikerne på.  

 

Temaer  
 

Demografiendringer 
 

Innenfor demografiendringer, ble det lagt vekt på befolkningsvekst og aldersbæreevne.   

Spørsmålet for temaet var: «Hvordan kan Grimstad bli mer attraktiv for nye barnefamilier?»  

 

 

En klar trend i innspillene fra salen handlet om arbeidsplasser, hvilket startet en debatt om 

næringsliv blant politikerne. Det var en klar enstemmighet om at det er behov for å satse mer på 

næringsutvikling i Grimstad.  
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Næringsliv og arbeidsplasser  
 

Innenfor næringsliv og arbeidsplasser ble det i presentasjonen om utfordringer og utviklingstrekk 

for Grimstad, lagt vekt på sysselsetting og pendlingsstrømmer.  

 

Spørsmålet for temaet var «Hvordan få flere arbeidsplasser til Grimstad?» 

 

Trenden i salen var her næringsarealer.  

 

Klima og miljø 
 

Gjennom folkemøter og en digital spørreundersøkelse, har det kommet mange innspill knyttet til 

kollektivtilbudet i Grimstad. Fokuset innenfor temaet «klima og miljø» ble av den grunn til 

kollektivtransport i kommunen.  

Det ble holdt en kort innledning om antall påstigende busspassasjerer fordelt på sone og år, hvor 

Grimstad, Vesterled og Fevik var det klart mest brukte kollektivsonene.  

Spørsmålet for temaet var «Hva skal til for at flere tar bussen?» 
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Her var det pris, avganger og tilgjengelighet som klart pekte seg ut fra salen. Under debatten ble 

det påpekt fra ordføreren at det ikke er kommunen som har ansvar for kollektivtilbudet i 

kommunen, det er AKT og fylkeskommunen sitt ansvarsområde. Arbeiderpartiet svarte med at det 

burde være mulig å gjøre mer innenfor dette feltet, ved å presse hardere på at Grimstad har behov 

for et forbedret kollektivtilbud.  

 

Folkehelse  
 

Folkehelse er et bredt tema, men i den innledende presentasjonen om utfordringer og 

utviklingstrekk ble aktivitetsnivå og psykisk helse blant ungdom vektlagt.   

 

Ettersom folkehelse er slikt et stort emne, var det vanskelig å bryte det ned til et spørsmål hvor 

man lett kunne svare via stikkord. I motsetning til de foregående spørsmålene på de andre 

temaene, gikk man bort fra ordsky og åpnet for åpne svar fra salen.  

 

Hva skal til for at vi klarer å snu den negative folkehelseutviklingen i Grimstad?  

Innspill:  

- Tidlig innsats 

- Større idrettslag, ikke motarbeide 

- Friluftsliv i nærområder  

- Forebyggende allmenne lavterskeltilbud  

- Alle skal med!  

- Kapital til helse. Flere stillinger til helse  

- Møteplasser  

- Inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, variasjon i aktiviteter  

- Bruke I4Helse til å utvikle teknologi som kan brukes når eldrebølgen økes  
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- Bedre psykisk helse. Bedre ettervern 

- Tilrettelegge for frivillige lag og foreninger, og være positive til tiltak og aktiviteter som 

ønskes igangsatt. Skape et mangfold av aktiviteter og tilbud.  

- Tidlig innsats fra livets begynnelse, gjennom barnehage og skole. Unngå segregerte 

bomiljø  

- Mer støtte til møteplasser for unge og voksne, ikke bare studenter  

- Kommunen må engasjere seg på alle felt. Økonomisk hjelp til frivillige som jobber med lav 

inntekt og fattigdom  

- Gode hverdagsliv fra barn til gammel. Gratis ungdomstilbud, kultur og idrett. Billig 

kollektivtrafikk. «Rask psykisk helsehjelp». Gode gratis møteplasser.  

- Sykkelbyen Grimstad skal være ledende innen pendling, nærtrafikk, idrett, uorganisert fritid, 

skole, helse/rehabilitering og turisme på sykkel. Anerkjenne at nærhet til spennende 

naturopplevelser er viktig. Tilgang til sjø og natur er arvesølvet.  

- Sponse fritidstilbud for lavlønnede. Fritidskort for barnefamilier.  

- Kommunale lavterskeltilbud  

- Fritidstilbudet  

- Styrke kultur og ungdomstilbud  

- Alternative fritidsaktiviteter  

- Mobilisere frivillighet  

- Møteplasser  

- Mer åpningstid, ungdomsklubber  

- Integrering av alle i samfunnet  

- Fritidstilbud med flere aktiviteter. Ikke bare fysisk aktivitet  

- Øke frivilligheten. Satse på annet enn fotball.  

- Prioritere å jobbe forebyggende – ta på «fjernlyset».  

- Tilbud innen kultur og idrett i lokalmiljøet. Lavterskeltilbud  

- Utdanning. Arbeidsplasser. Fritidstilbud. Kvalitet i skolen.  

- Flere attraktive lavterskeltilbud på aktivitetssiden, i og rundt byen, med nok frilufts arealer.  

- Tilstedeværelse  

- Inkluderende, rause miljø. Tidlig innsats. Samarbeid mellom frivillige og kommunen.  

- Mer fysisk aktivitet i skolen. Sommerjobber for ungdom.  

- Nok lærere!  

- Være mer inkluderende  

- Satse på ungdommen, nye arenaer  

- Friluftsliv, ungdomsklubb  

- Arbeid for foreldrene  

- Fritidstilbud  

- Gode fritidstilbud i alle deler av kommunen  

- Flere møteplasser for uorganiserte aktiviteter  

- Tidlig innsats. Oppbygging av psykisk helse. Fritidstilbud.  

- Bekjempe fattigdom. Inkludering og mangfold. Lavterskel aktivitetstilbud. Rimelige boliger.  

- Fokus på fritidstilbud og kulturtilbud for innbyggere i alle aldere.  

- Tiltak psykisk helse. Frivilligheten må bidra.  

- Tilskudd til medlemskontingent i lavinntektsfamilier. Tidlige tiltak. Miljøarbeidere i skolen.  

- Tiltak som omfatter alle. Tilgang til friområder, fritidsaktiviteter gratis til alle. Tilbud i 

barnehage/skole. Aktivitet og mat i skole. Inkluderende boområder.  

- Øke tilbud på frisklivssentralen.  

- Sommerjobber for ungdom. 
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 «Ungdommens perspektiv» 
 

I forbindelse med medvirkningsarbeidet for kommuneplanens samfunnsdel, ble det avholdt en 

workshop med studenter i uke 10. En gruppe studenter fra Universitet i Agder, campus Grimstad, 

ble utfordret på å forestille seg Grimstad sin utvikling innen 2050. Temaene de skulle redegjøre for, 

var de samme som under debatten.  

Tre studenter fra workshopen ble invitert opp på scenene for å oppsummere innspillene sine fra 

workshopen.  

 

Evaluering 
 

- Det var et relativt godt oppmøte med omkring 60-70 personer i salen. Arrangementet hadde 

blitt sponset på Facebook for å nå ut til flest mulig, og fokuset på reklamering ser ut til å ha 

fungert. Noen av tilbakemeldingene fra publikum var at de ikke hadde noen tidligere 

kunnskap om samfunnsdelen, men at de bestemte seg for å komme etter å ha sett 

arrangementet på Facebook.  

 

- Det var mer spredt aldersfordeling i salen enn på folkemøtene. 

 

- Det ble noe kort tid på hvert av temaene, slik at politikerne ikke fikk anledning til å svare 

utfyllende på spørsmål. Det kom også noen tilbakemeldinger på at det opplevdes som 

skjevfordelt mellom partiene i posisjonen og opposisjonen. En annen tilbakemelding var at 

debattleder burde ha grepet inn noen ganger når politikerne sporet av. En halvtime ekstra 

til debatten ville ha ført til at opplegget ikke opplevdes like «heseblesende» både for 

politikerne og publikum.  

 

- Det kunne vært en egen person med ansvar for å velge ut spørsmål fra salen, istedenfor at 

debattlederen måtte ta seg av dette samtidig som han ledet debatten. 

 

 

- Foredraget fra ekspertkommentatoren var informativ, han var tydelig og lett å høre på. Noe 

av presentasjonen inneholdt derimot tall som ikke var oppdatert. 

 

- På spørsmålet om demografi har det kommet tilbakemeldinger på at det ble for stort fokus 

på næringsliv, og at man burde ha forsøkt å styre debatten litt over på noen av de andre 

innspillene som kom fra salen.  

 

- Totalt sett kom det mange positive tilbakemeldinger på at opplegget var bra og 

engasjerende. 

 






























































