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Saksbehandler Renate Løland 

  

Utvalg Møtedato 

Eldrerådet 2019 - 2023 30.01.2023 

Råd for personer med funksjonsnedsettelser 2019 - 
2023 

30.01.2023 

Innvandrerrådet 2019 - 2023 30.01.2023 

Ungdomsrådet 2022 - 2023 30.01.2023 

Studentrådet 2019 - 2023 31.01.2023 

Oppvekst- og utdanningsutvalget 2019 - 2023 31.01.2023 

Helse- og omsorgsutvalget 2019 - 2023 31.01.2023 

Kulturutvalget 2019 - 2023 01.02.2023 

Teknisk utvalg 2019 - 2023 31.01.2023 

Formannskapet 2019 - 2023 01.02.2023 

Kommuneplanutvalget 2019 - 2023 02.02.2023 

Kommunestyret 2019 -2023 07.02.2023 

 
   

Kommuneplanens samfunnsdel 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Grimstad 2023 – 2035 legges ut til offentlig ettersyn 
og høring, i hht. PBL § 11-14.  
 
 
Vedlegg 
Utfordringer og utviklingstrekk 
Rapport fra samlinger 
SWOT-analyse (Næringsutvikling) 
Grønnere hverdag - innspill del 1 
Grønnere hverdag - innspill del 2 
SWOT-analyse, Grønnere hverdag 
SWOT-analyse (Kompetansebyen) 
Kompetansebyen del 1 
Kompetansebyen del 2 
SWOT-analyse (Livsmestring i alle faser) 
Livsmestring i alle faser del 1 
Livsmestring i alle faser del 2 
Kommuneplanens samfunnsdel 
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Sammendrag  
 
Kommunedirektøren har laget et forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Grimstad, og 
anbefaler at den legges ut på høring.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel er et overordnet styringsdokument. Den peker ut kommunens mål 
for samfunnsutvikling, og strategier for å nå disse målene. FNs bærekraftsmål har blitt integrert i 
samfunnsdelen, slik at de er relevante og gjennomførbare på lokalt nivå.  
 
I forbindelse med utarbeiding av planen har det blitt gjennomført en svært omfattende 
medvirkningsprosess. Politikere, ansatte, innbyggere, næringsliv, studenter, barn og unge har 
bidratt og gitt innspill. Medvirkningen har resultert i fire satsingsområder:  
 

 Grønnere hverdag  
 Livsmestring i alle faser 
 Kompetansebyen 
 Næringsutvikling  

 
Kommunen står overfor utfordringer som gjør at vi må tenke nytt om velferdssamfunnet og hva 
som skal være kommunens rolle i samfunnsutviklingen. Samfunnsdelen legger premisser for at 
medarbeiderne i kommunen kan jobbe på nye måter.  
 
 
Fakta 
 
Hovedgrep  
 
Kommuneplanen skal være et strategisk, overordnet styringsdokument. Samfunnsdelen peker ut 
prioriterte mål og strategier som skal være styrende for alle som jobber i kommunen.  
 
Satsingsområdene i samfunnsdelen viser hva kommunen skal prioritere å arbeide med fram mot 
2035. Mål og strategier skal følge opp satsingsområdene, og baserer seg på innspill fra 
medvirkningsprosessen. FNs bærekraftsmål knyttes opp til målene, slik at bærekraftsmålene gis 
lokal forankring.  
 
Visjonen til samfunnsdelen er «samskapende og framoverlente». Visjonen er gjennomgående i 
planen og gir tydelig retning for ønsket utvikling i kommunen. Målene i samfunnsdelen skal gå på 
tvers av tjenesteområdene i kommunen, og gjøre det lettere å kommunisere internt i 
organisasjonen. Planen oppfordrer også til mer involvering av og samarbeid med eksterne aktører. 
Vi skal ikke slutte å gjøre alt som ikke står nevnt i planen, men vi skal rette innsats og ressurser 
spesielt på å nå målene som er pekt ut i planen.  
 
Planen har fire satsingsområder: grønnere hverdag, livsmestring i alle faser, kompetansebyen og 
næringsutvikling.  
 
Grønnere hverdag skal bidra til at Grimstad blir mer klimavennlig. Det er ikke bare globalt og 
nasjonalt at vi må arbeide aktivt for å stoppe klimaendringene, også på lokalt nivå må vi ta grep. 
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Grimstad kommune har et selvstendig ansvar for å kutte klimautslipp og verne om naturområder. 
Kommunen skal gjøre mye for å bli grønnere, men vi skal også hjelpe næringsliv og innbyggere 
med å ta miljøvennlige valg.  
 
Livsmestring i alle faser handler om å mestre livet i alle aldre og i alle ulike livsfaser. Tidlig innsats 
er en faktor her som er viktig både for barn, unge og eldre. Med tanke på demografien og økningen 
i antall eldre over 80 år er det viktig med tidlig innsats og forebyggende arbeid, for å styrke evnen 
til å klare seg selv hjemme lengst mulig. 
 
Kompetansebyen peker på hvordan vi i Grimstad har hele utdanningsløpet – fra barnehage til 
universitet og fagskole. Kommunen vil være med og skape gode rammer rundt barn, unge og 
studenter ved å tilrettelegge for gode overganger mellom utdanningsløpene gjennom tidlig innsats 
og forebyggende arbeid. Kommunen skal også skape gode samarbeidsmiljøer mellom 
kompetansemiljøene og næringsliv og tilby god yrkesveiledning. Mangfoldet i fag, forsknings – og 
teknologimiljøer skal synliggjøres og brukes som en ressurs i utviklingen av kompetansebyen 
gjennom involvering og samskaping.  
 
Næringsutvikling viser til at vi vil utvikle Grimstad slik at vi er et attraktivt og sunt sted å bo – en 
bærekraftig kommune som ivaretar næringslivet, arbeidstakere og besøkende. Grimstad er den 
tredje største kommunen i fylket med en plassering langs kysten som gjør den til et attraktivt 
arbeids- og bosted. Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder, og andre kompetansemiljøer knyttet 
til Campus Grimstad gir kommunen en sentral rolle i den regionale og nasjonale utviklingen. 
Samtidig bidrar den voksende og mangfoldige befolkningen til nyskaping og sikrer tilgang til 
kompetanse for næringslivet.  
 
Utfordringene vi står overfor gjør at vi stadig må tenke nytt om hvordan vi skal utvikle 
velferdssamfunnet, og hva som skal være kommunens rolle i samfunnsutviklingen. Kommunen 
skal fortsatt være myndighetsutøver og yte faglig gode tjenester, men vi skal også ha økt fokus på 
samskaping med eksterne aktører. Kommunen må drives på en måte som gjør at personer og 
organisasjoner med ulik kompetanse kan bidra, både til å identifisere de reelle behovene, til å 
foreslå løsninger og utvikle og gjennomføre tiltak. Planen skal legge premisser for tiltak som bidrar 
til å gjøre medarbeidere i kommunen rustet til å jobbe på nye måter.  
 
Prosess og medvirkning  
 
Planen er utarbeidet gjennom en svært omfattende prosess med involvering av medarbeidere, 
ledere, politikere, næringsliv, studenter, barn og unge og innbyggere. Prosessen har gitt et godt 
grunnlag for å forstå utfordringer og muligheter i Grimstad.  
 
Medvirkning har blitt inndelt i to faser. I den første fasen ga innspillene grunnlag for 
satsingsområdene i planen.  
 
Barn og unge er en gruppe som ofte er underrepresentert i medvirkningsprosesser. Det er viktig at 
denne gruppen får komme til ordet, og det har derfor blitt lagt stor vekt på inkludering av dem i 
planprosessen. Dette har blitt gjort gjennom et prosjekt hvor alle grunnskolene i kommunen deltok. 
Pedagoger laget i samarbeid med prosjektgruppen for samfunnsdelen opplegg for hver skole og 
hvert klassetrinn, som fungerte som en del av pensum samtidig som det ga innspill til planen. 
Prosjektet ga mange gode innspill, og har hjulpet oss med å kartlegge barn og unges ønsker og 
behov bedre.  
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Det har også blitt gjennomført folkemøter på Landvik, Eide og Homborsund, Vik, Fevik og i 
sentrum. Folkemøtene ble holdt på ulike steder for at flere skulle kunne delta.  
 
Det ble holdt frokostmøte med næringslivet, i samarbeid med Grimstad Næringsforening og 
Grimstad Min By.  
 
Det har blitt gjennomført flere workshops, blant annet med politikere, ledere og medarbeidere.  
 
To spørreundersøkelser har blitt brukt for å nå ut til så mange som mulig. Den ene var intern og ble 
sendt ut til alle ansatte i kommunen, den andre var ekstern og ble gjentatte ganger delt på 
kommunens sosiale medier og kommunens egen nettside. Begge undersøkelsene hadde over 100 
respondenter, og har vært nyttig for å kartlegge hva ansatte og innbyggere mener er bra med 
Grimstad og hva som kan bli bedre.  
 
Studenter fra UiA og Fagskolen ble også invitert til å delta i prosessen. Dette ble gjort gjennom et 
framtidsverksted, hvor studentene ble gitt aktuelle temaer og problemstillinger de skulle drøfte.  
 
Framtidsverkstedet med studenter la grunnlaget for noen av spørsmålene under en politisk debatt 
om samfunnsdelen. Debatten ble holdt på kulturhuset og ga ikke direkte innspill til planen, men var 
ment for å gi økt oppmerksomhet og interesse for planarbeidet.  
 
I den andre fasen av medvirkning har innspillene bidratt til mål og strategier for hvert 
satsingsområde. 
 
Det ble arrangert fire samlinger, ett for hvert av satsingsområdene. Samlingene ble arrangert i 
samarbeid med CoLAB, en del av Forsknings- og innovasjonsavdelingen til UiA. CoLAB 
tilrettelegger for samskaping mellom private, frivillige og offentlige aktører, og bisto med utforming 
av workshops til samlingene.  
 
Politikere, innbyggere og ansatte ble invitert til å delta. Deltakerne ble inndelt i grupper, hvor de fikk 
diskutere aktuelle problemstillinger. Innspillene fra gruppene har gitt grunnlag for målene og 
strategiene til satsingsområdene.  
 
 
Vurderinger: 
Kommunedirektøren vurderer at forslag til kommuneplanens samfunnsdel peker ut viktige mål og 
strategier for ønsket samfunnsutvikling i Grimstad de kommende 12 årene. Målene er en 
konkretisering av FNs bærekraftsmål, og legger til rette for en økonomisk, sosialt og miljømessig 
bærekraftig utvikling.  
 
Forslaget er utarbeidet gjennom en bred prosess både internt og eksternt i kommunen. Det er lagt 
vekt på en kortfattet framstilling som er lett å kommunisere. Planen vurderes som et godt egnet 
overordnet styringsdokument for kommunen.  
 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig høring.  


