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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 avholdt et temamøte i 

kommunestyret tirsdag 5. april. Hensikten med møtet var å gå igjennom trender i alle innspill som 

har kommet inn via første del av medvirkningsfasen til samfunnsdelen. Medvirkningsfasen til 

samfunnsdelen er delt i to, hvor første del omhandlet innspill til satsningsområder. 

Målet var å la politikerne få diskutere hva som gjør et satsningsområde bra, og komme med forslag 

til mulige satsningsområder for planen.  

 

Organisering  
Planleggingen ble 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.  

Hele prosjektgruppen deltok under temamøtet.  

Prosjektgruppen fungerte som funksjonærer og fordelt på hver sin gruppe med politikere. Ettersom 

prosjektgruppen ikke var mange nok til å dekke alle gruppene, deltok også folkehelsekoordinator 

og barn – og unges representant Christine Mikkelsen, og masterstudent i prosjektstilling Tomine 

Stray Evenbye som funksjonærer.  

Kommunestyrerepresentantene ble inndelt i 7 tverrpolitiske grupper. Gruppeinndeling var laget i 

forkant av møtet. Det var noe frafall, og noen stilte dermed med varaer:   

 

Gruppe 1 

Beate Skretting, Høyre 

Erik-Andre Albrecht, Uavhengig 

Per Osnes, Kristelig Folkeparti 

Anders Bjerkholt, Arbeiderpartiet 

Arnt Gunnar Tønnessen, Venstre 

 

Gruppe 2 

Lene Langemyr, Fremskrittspartiet 

Anne Merete Holmberg, Arbeiderpartiet 

Håvard Tlak Eriksen, Høyre 

Stein Gjulem, Kristelig Folkeparti 

Øystein Haga, Venstre 
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Gruppe 3 

Ebenge Emilie Regenbogen, Arbeiderpartiet 

Jan André Gessner Tønnesen, Høyre 

Stig Morterud, Uavhengig 

Vidar Øvland, Kristelig Folkeparti 

Dan Børge Klungerbo, Sosialistisk Venstreparti 

 

Gruppe 4 

Jonny Ervik, Høyre 

Terje Stalleland, Fremskrittspartiet 

Arild Viken, Senterpartiet - Ann Marit Strædet (vara)  

Marit Grefstad, Arbeiderpartiet 

Marlene Imre, Miljøpartiet De Grønne 

 

Gruppe 5 

Håvard Røiseland, Arbeiderpartiet 

Issifou Koanda, Uavhengig 

Lisbeth Udjus, Høyre 

Bjørg Engeset Eide, Kristelig Folkeparti 

Gudveig Tønnesøl Dalaker, Senterpartiet (fraværende) 

 

Gruppe 6 

Åse Mortensen, Arbeiderpartiet 

Shirin Bagheri, Miljøpartiet De Grønne 

Nils Erik Henriksen, Høyre 

David Fredriksen, Kristelig Folkeparti 

Tore Stalleland, Senterpartiet 

 

Gruppe 7 

Ailen Roaas, Arbeiderpartiet 

Tor Eriksen, Høyre 

Kjetil Glimsdal, Kristelig Folkeparti 

Arne Kristian Ekra, Venstre 

Tore Wold, Rødt 
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Innhold  
 

Program for møtet:  

 Velkommen, program og mål for dagen 
 

 Informasjon del 1: 
Nytt plansystem, kommuneplanens samfunnsdel, føringer for planarbeidet og utfordringsbildet 
 

 Gruppeoppgave 1: 
Hva er et godt satsingsområde? 
 

 Pause 
 

 Informasjon del 2: 
Trender fra medvirkningen i oppstartsfasen 
 

 Gruppeoppgave 2: 
Innspill til satsingsområder 
 

 Avrunding 
Avsluttende kommentarer og veien videre 

Gjennomføring: 
 

Samfunnsplanlegger og plansjef ledet møtet. Det ble først gitt kort informasjon om målet for nytt 

plansystem i kommunen, hva kommuneplanens samfunnsdel er, nasjonale, regionale og lokale 

føringer for planarbeidet og til slutt en rask oppsummering av utfordringsbildet til Grimstad.  

Etter informasjonen ble gruppeoppgaver gitt.  

Det ble laget en Power Point fil for hvert spørsmål, hvor funksjonærene skrev svaret fra gruppene 

sine direkte inn i filen. Disse Power Point-ene ligger vedlagt.  

Spørsmålet 1: «Hva er et godt satsningsområde?» 
 

Besvarelser:  

Gruppe 1 

1. Tverrpolitisk, gjenkjennelig, Godt forankret i befolkningen 
2. Videreutvikle/satse på/forbedre noe man allerede har 
3. Noe å strekke seg etter, uten å ha absolutt konsensus i befolkningen 
4. Visjoner/overordna mål man kan strekke seg etter med delmål/satsningsområder man 
kan oppnå 
5. Konkret, ikke for runde i formuleringen 
 

Gruppe 2 

1. Aksept for felles utfordringer 

2. Nytenkning – "tenke utenfor boksen" – det som grenser til det nesten umulige 

3. Konkrete og avgrensede/Noe som vi kan sette som mål/ Noe som må være oppnåelig 

4. Innhente kunnskap og suksesskriterier fra andre sammenlignbare kommuner 
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5. Ikke gjøre de samme feilene 

6. Bred politisk forankring 

7. Fremme kvalitetene til Grimstad  
 
Gruppe 3 
 

1. Må ha satsingsområder som er noe å strekke seg etter (visjonært), men samtidig mulig å 
ha oppnåelige delmål (konkret). 
2. Bærekraftig - både økonomisk og miljømessig 
3. Nyttig for folk, både for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. 
4. Noe som man kan samles om politisk over tid. 
5. Satsingsområdet må kunne stå seg over tid. Det må også følges opp og kommuniseres 
over tid. 

 

Gruppe 4 

 

1. Avgrenset og konkret 

2. Tverrpolitisk enighet 

3. Klart definert 

4. Oppnåelig, men samtidig noe å strekke seg til 

5. Sektorovergripende 

6. Bruke utfordringsbilde lokalt som grunnlag for å velge ut satsingsområdet 

 

Gruppe 5 

 

1. Market behov - fører til en gevinst for kommunen (krever tverrpolitisk felles forståelse) 
2. Realistisk (må være oppnåelig, for eksempel. Innenfor økonomisk ramme etc.) 
3. Målbart (satsingen kan måles over tid – se resultater)  
4. Attraktivt (appellerer til mange, samt virker tiltrekkende på evt. nye innbyggerne med mer) 
5. Fremtidsrettet (bærekraftig) 
6. Sørge for gode planer/tiltak knyttet til satsingen, for å fange opp ulike 
konsekvenser satsingen får på andre områder 

 

 

Gruppe 6 

1. noe må ligge til grunn for at det er et satsningsområde 

2. målbart, konkret og avgrenset 

3. god prosjektbeskrivelse 

4. det kan være sektorovergripende/tverrfaglig. 

5. tverrfaglig fokus innad innenfor den enkelte sektor 

6. må være realistiske mål - hvordan klare at det samtidig har ambisiøse mål 

7. det må være en prioritering som ligger til grunn 

8. fordel med en tidsplan 

9. det er motiverende å komme i mål med de satsninger man har satt seg fore 

10. har med seg visjon og verdier inn i arbeidet 

11. langsiktig tanke 

12. tilpasse seg – levende dokument - må ligge i ryggmargen til KS - må legges inn i store 
linjene når KS vedtar en sak 
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Gruppe 7 

1. Sektorovergripende, men må være forpliktende - må peke på hvor ansvaret ligger 

2. Tverrpolitisk – det må være overordnet 

3. Tverrfaglig – bruke kunnskap på tvers 

4. Må være konkret 

5. Kan være smalt og avgrenset dersom det er noe som er veldig viktig 

 

Etter første gruppeoppgave ble det holdt en kort pause.  

 

Etter pausen ble det gitt en presentasjon om trender i innspillene. Utskrift av presentasjonen ble 
gitt til alle gruppene, slik at de hadde informasjonen tilgjengelig under de neste gruppeoppgavene.  

 

Spørsmål 2. Innspill til satsningsområder. Hva er det viktigste 
kommunen satser på de neste 10 årene?  
 

Besvarelser: 

 

Gruppe 1 

 Ta vare på og utvikle tilgjengeligheten til natur og sjø for befolkningen. Bevare og forbedre 
natur- og sjøområdene - markedsføre og tilrettelegge nye stier og områder med universell 
utforming og tilgjengelighet. 
 Satse på skole og utdanning – tidlig innsats. Videreutvikle fagskolen. Tenke utenfor boksen 
- teste leksefri skole.  
 Bedre kulturtilbud for barn og unge – trekke studenter til sentrum, skape aktivitet, utvide 
eksisterende tilbud utvidet over hele kommunen, øke ressurser i kommunen 
til kulturorganisering.  
 Videreføre og dyrke samarbeidet mellom næringsliv, frivilligheten og kommunen i alle 
sektorene – kultur, skole, næring, infrastruktur.  
 Likestilling, inkludering og mangfold i arbeidslivet  
 

Gruppe 2 

 Opprusting av frivillighet – kommunen må tilrettelegge for gjenskape aktivitet. 
 Effektivisering av kommunale prosesser 

 Ta eldrebølgen på alvor 
 Tidlig innsats 

 Valgfrihet 
 Byutvikling – hva vil vi med Grimstad sentrum? 

 Samhandling med UiA og nye fagskolen 
 Være et godt vertskap for studenter 
 Kjetil Jørgensen (!) - Støtte opp om gode initiativ som skaper liv og røre 

 Turisme – oppdatere oss og gjøre oss attraktive 
 Omdømmebygging 

 

Gruppe 3 

 Tilrettelegge for møteplasser og aktivitetstilbud for barn og unge (også livssynsnøytrale, 
sport og kultur) 
 Kommunikasjon og informasjonsformidling 
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 Næringsutvikling (legge til rette for bedriftsetablering inkl. næringsarealer, arbeidsplasser 
og sysselsetting i Grimstad). Alt som støtter opp rundt næringsutvikling, dvs inkl. gode skoler og 
barnehager m.m. Være fremoverlent. 
 Folkehelse, tilrettelegge for aktivitet i befolkningen.  
 Kollektivtilbud / gode mobilitetsløsninger. Satse på sykkelbyen Grimstad. 
 Satse på lokalsentre – Homborsund, Fevik, Vik (spesielt tilbud til de yngste bør være nært). 
Tenk hele kommunen.  
 Redusere utenforskap. 
De som står utenfor arbeidslivet bør settes til å bidra til samfunnet (tilrettelegge turstier, andre 
oppgaver det er behov for). Stille krav til dem som kan møte på jobb. Kanskje utvidelse av 
Jobbsentralen? I tillegg kompetanseheving, bidra til at folk føler mestring. 
 Tidlig innsats – forebygge utenforskap, psykisk uhelse og dropout fra skolen. 
 UiA og Fagskolen i Agder som motor i regionen, støtte opp rundt dem. 
 Ungt Entreprenørskap  

 

Gruppe 4 

 Psykisk helse barn og unge 

 Frivillighet 
 Næringsutvikling 

 Infrastruktur - utbygging kollektiv 
 
Gruppe 5 
 
Skape en bærekraftig og fremtidsrettet kommune gjennom  

 Næring / arbeidsplasser (inkl. turisme) 
 Fremtidsrettet og tilpasset eldreomsorg  
 Utvikle og fortsette samarbeid med lærings-  og kompetansemiljøene gjennom 

UIA og Fagskolen m.fl. 
 Barn og unge – for eksempel skape gode uorganiserte  møteplasser - bidrag til god 

folkehelse 
 Aktivt markedsføre Grimstad som den perfekte bo- og oppvekst kommunen – 

blant annet gjennom attraktive boligområder og god inkludering 
 Tilrettelegge for frivillighet  (innbyggere og kommune må skape sammen) 

 
Gruppe 6  
 
De tre satsingene vil fange opp hele livsløpet og andre viktige målsettinger 

 

 Næring / arbeidsplasser / turisme 
 Tilbud til barn og unge (hele oppvekstløpet / tidlig innsats)  

 Fremtidsrettet og tilpasset eldreomsorg (innsatstrappen med mer) 
 
Gruppe 7  

 Levekår, livskvalitet, psykisk helse, klima og miljø 
 Samarbeid med frivillige organisasjoner 
 Livssynsnøytrale samlingssteder 
 Samarbeid med UiA 
 Tidlig innsats, tilrettelegge for at familier skal fungere best mulig 
 Redusere og motvirke utenforskap (for bl.a rusmisbrukere) 
 Desentraliserte fritidstilbud til barn og unge 
 Idrettstilbud utenom det organiserte/lag.  
 Demografi utfordring.  Viktig med fokus på flere ansatte i hele/utdanning til helsefag. 
 I4H, hvordan møter vi demografiutfordringen? 
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 Bevare de rekreasjonssteder som allerede eksisterer 
 Naturmangfoldsplan  
 Parkeringsmuligheter ved rekreasjonsmuligheter 
 Næringsutvikling, tettere og mer effektiv dialog  

 

Spørsmål 3. Innspill til satsningsområder. Prioriter de 3-5 
viktigste fra gruppa  
 

Besvarelser: 

 

Gruppe 1 

 Samspill mellom mennesker og natur – bevare naturen samtidig utvikle gode 
boligområder 
 Livsmestring for alle i alle faser, uansett situasjon – tidlig innsats i utdanning, 
gode oppvekstsvilkår, gode velferdsordninger 
 Samskaping mellom næringsliv, frivillighet og kommunen – gir næringsutvikling, 
muligheter for innbyggerne,  
 Livslang læring – fra barnehage til universitet/fagskole, offentlige institusjoner, dyktig 
næring, etterutdanning, eldre 
 Kultur, fellesskap og mangfold  

 

Gruppe 2 

 Kultur/Frivillighet 
Møteplasser, meningsfullt for de som deltar og arrangerer. Aktivitetene skaper mening på 
to plan. 
 Omdømmebygging 
Viktig å være attraktiv for å tiltrekke oss nye beboere 
 Valgfrihet 
Tjenester, infrastruktur, m.m. 
 Skolebyen 
Vi har hele skoleløpet. Alt fra barnehage til universitet 
 
 

Gruppe 3 

 Redusere utenforskap og tidlig innsats 
 Næringsutvikling  

     Her tenkes næringsutvikling i et bredt perspektiv.  
     Tilgjengelighet boligtomter og næringstomter hører inn under næringsutvikling.  
     Tilrettelegging for gründerskap hører også inn her. 

 Samarbeid med UiA og Fagskolen i Agder. 
    Utdanningstilbud, dra mer nytte av at vi har universitet og fagskole i Grimstad.  
    Lab'ene tilknyttet UiA også viktig, I4 Helse, m.m. 

 Smarte mobilitetsløsninger for hele kommunen 
    Førerløse busser i sentrum, bedre kollektivtilbud for hele kommunen. 

 Digital og teknologisk satsing i samtlige sektorer.  
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Gruppe 4 
 
 

 Psykisk helse og livsmestring barn og unge 

 En tydelig utfordring som vi ikke har klart å snu. Uførhet går i arv. Skaper store økonomiske 
og sosiale negative konsekvenser.  

 Næringsutvikling 

 Det er viktig med et variert og inkluderende arbeidsliv som favner alle fagmiljøer. 
Samtidig videreutvikle kompetansemiljøene rundt UIA og bruke ressursene våre. 
Infrastruktur, kollektiv. 

 Demografiendringer 

 Må forberede oss på det som kommer. Ulike bo miljøer/former. Ruste befolkningen til å ta 
vare på seg selv. Aktivitet, sosiale møteplasser.  

 
Gruppe 5 

 

De tre satsingene vil fange opp  hele livsløpet og andre viktige målsettinger 

 

 Næring / arbeidsplasser / turisme 

 Tilbud til barn og unge (hele oppvekstløpet / tidlig innsats)  
 Fremtidsrettet og tilpasset eldreomsorg (innsatstrappen med mer) 

 

Gruppe 6 

 Gode levekår 
tidlig innsats for både barn og eldre, fokus på psykisk helse, skape gode liv, redusere 
fremtidig utenforskap 

 

 Klima og miljø 
redusere klimautslipp, ta vare på naturen, naturmangfold, ta i bruk ny teknologi 

 

 Næringsutvikling 
landbruk, fokus på alle næringer, nye arbeidsplasser, samarbeid med UiA og 
Fagskole, næringsarealer, hvordan hjelpe de som vil etablere nye bedrifter 

 

Gruppe 7 

 Livsmestring 
 Favner om mange målgrupper og tiltak. Barn, unge, eldre, innvandrere, tidlig 
innsats, psykisk helse, bygge psykisk styrke. En kommune hvor det er lett og raskt å få 
hjelp i en tidlig fase.  

 Natur og menneske 
 Viktig å bevare sjø og natur. Øke tilgjengelighet. Lav terskel – skal være lett å bruke. 
Tillate merking av naturstier. BUA er viktig. Barn bør få mer uteundervisning. Fysisk og 
psykisk helse henger sammen. 

 Næring  
 Landbruk, ikke bygge ut matjord (selv små "lapper") 

 Frivillighet 
 Vi har ikke ansatte nok i GK til å ordne alt. Det er viktig at frivilligheten blomstrer. 
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Evaluering  
 

- Gode diskusjoner og bra engasjement i gruppene.  

- Gode tilbakemeldinger om at det var et nyttig opplegg.  

- Mange av de samme temaene går igjen i besvarelsene.  



grimstad.kommune.no

Kommuneplanens 
samfunnsdel

Temamøte i kommunestyret

5. april 2022



Agenda
• Velkommen, program og mål for dagen

• Informasjon del 1:
Nytt plansystem, kommuneplanens samfunnsdel, føringer for planarbeidet og utfordringsbildet

• Gruppeoppgave 1:
Hva er et godt satsingsområde?

• Pause

• Informasjon del 2:
Trender fra medvirkningen i oppstartsfasen

• Gruppeoppgave 2:
Innspill til satsingsområder

• Avrunding
Avsluttende kommentarer og veien videre



Plansystemet
Et tydelig planhierarki skal vise sammenhengen mellom de ulike planene, og ha klart 
definerte plantyper. For fremtiden foreslås det å kun ha tre type planer, foruten 
kommuneplanen og arealplaner: 
- Strategi 
- Temaplan 
- Handlingsplan 



Kommuneplanens samfunnsdel

- Strategisk dokument for kommunen

- Overordnende mål 

- Satsningsområder 

- Ikke en altomfattende plan (OBS! Prioritering)

- Planen skal ha politisk relevans og være et nyttig styringsverktøy



Kommuneplanens samfunnsdel

- Strategisk dokument for kommunen

- Overordnende mål 

- Satsningsområder 

- Ikke en altomfattende plan (OBS! Prioritering)

- Planen skal ha politisk relevans og være et nyttig styringsverktøy



Kobling mellom samfunnsdel og arealdel



Utfordringer og utviklingstrekk
• Klima og miljø

• Folkehelse

• Endring i demografi og utfordringer framover



Klima og miljø
• Årlig klimagassutslipp skal halveres innen 2030

• Elektrifisering; Utnytte regionens globale fortrinn for å realisere en visjon om et Agder hvor alt er 
elektrisk

• Grønn næringsutvikling



Folkehelse
- Psykisk helse

- Økende ulikheter i befolkningen

- Levevaner og overvekt

- Kommende endringer i demografi



Psykisk helse
- Økende forekomst av psykisk uhelse

- Mindre framtidstro

- Flere brukere i primærhelsetjenesten mellom 15 og 24 enn landsnittet

- Større andel unge uføre



Ulikhetene øker
- Økning av antall barn i lavinntektsfamilier

- Eldre er mer fornøyd med tilværelsen enn de yngre

- Konsekvensene for de uten formell studiekompetanse synes å øke som følge av større krav i 
arbeidslivet



Overvekt og levevaner
- Nedgang i røyking

- Fysisk inaktivitet

- Markant økning i overvekt



Endringer i demografi og utfordringer framover
- Kontinuerlig vekst siden 1971

- I dag 24 000 innbyggere

- 2040 nesten 27 000 innbyggere

- Flere eldre

- Færre unge



Innvandring
- Innvandring har vært en viktig medvirkende årsak til befolkningsvekst i Grimstad

- 2000 - 2019 har netto innvandring vært på ca. 2600 personer

- Andel innvandrere i Grimstad kommune utgjør ca. 15 % av befolkningen

- Innvandringen er størst fra europeiske land



Sysselsatte og pendlingsstrømmer
- Stort felles bo- og arbeidsmarked

- Flere som pendler ut av kommunen, enn inn i kommunen

- Andel sysselsatte ca 72 %

- Høyere andel kvinnelige deltidsansatte



Nasjonale og regionale føringer

• FNs bærekraftsmål

• Regionplan Agder 2030: 

Fem hovedsatsninger: 

- Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter

- Verdiskaping og bærekraft

- Utdanning og kompetanse

- Transport og kommunikasjon

- Kultur

Tre gjennomgående perspektiver: 

- Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser

- Levekår, likestilling, inkludering og mangfold

- Klima og miljø



Hva gjør et satsningsområde godt? 
• Avgrenset og konkret eller overordnet og generelt?

• Tverrpolitisk?

• «Sektorovergripende»?

• «Aktivt» eller «passivt»

• Oppnåelig eller noe å strekke seg etter?

• m.m.



Hva gjør et satsningsområde godt? 
Bli enig om 5 «egenskaper» som gjør et satsingsområde godt?



Trender i innspillene



Barne – og ungdomsskoler 
Barneskolene er opptatt av aktivitet og natur og miljø.  

De ønsker seg: 

- Flere aktivitetstilbud 

- Opprusting av eksisterende møteplasser 

- Bevaring av natur og friluftsområder 

Ungdomskolene er opptatt av aktivitet, men også utdanning.

De ønsker seg: 

- Bedre muligheter for et aktivt friluftsliv 

- Integrering av nye medborgere gjennom religionsnøytrale aktivitetssenter 

- Generelt flere aktivitetstilbud i kommunen (f.eks. kulturfestival, bowling, konserter) 

- Tettere bånd med UiA



Folkemøter

Hva er bra med Grimstad? 

- Sjø og natur

- Kulturtilbud (spesielt på sommeren)

- Utdanning (UiA) 

Hva er det viktig at Grimstad lykkes med de neste 10 årene? 

- Næringsutvikling 

- Bedre infrastruktur for buss, gang og syklende. Bedre kollektivtilbud

- Barn og unge: gode skoler, psykisk helsetilbud, aktivitetstilbud 



Spørreundersøkelse (internt) og lederforum

Hva er bra med Grimstad? 

- Natur og sjø 

- Byen Grimstad: beliggenhet, sentrum, tilhørighet, midt i Agder. 

- Menneskene: dyktige ansatte, frivilligheten, mangfold, høyt kompetansenivå. 

Hva er det viktig at Grimstad lykkes med? 

- Rekreasjonsmuligheter

- Offentlige tjenester 

- Kultur



Spørreundersøkelse (eksternt) og innspill via postmottaket 

Hva er bra med Grimstad? 

- Naturen og sjøen: viktig å ta vare på naturen

- Byen Grimstad: sentrum, beliggenhet, midt i Agder, nærhet til tjenester

- Rekreasjonsmuligheter 

Hva kan Grimstad bli bedre på? 

- Rekreasjonsmuligheter 

- Folkehelse 

- Barn og unge: bedre skoler, flere aktivitetstilbud (ikke bare i sentrum, men alle lokalsentrene) 



Næringslivet

Hva er viktig for næringslivet? 

- Sentrums – og næringsarealutvikling 

Hva kan bli bedre? 

- Kommunale prosesser: bedre kommunikasjon, ta beslutninger og gjennomføre dem (få ting til å 
skje), involvere unge. 



Innspill til satsningsområder
Hva er det viktigste kommunen satser på neste 10 år?



Framdriftsplan





Gruppe 1: Hva gjør et satsningsområde godt? 
Bli enig om 5 «egenskaper» som gjør et satsingsområde godt?

1. Tverrpolitisk, gjenkjennelig, Godt forankret i befolkningen

2. Videreutvikle/satse på/forbedre noe man allerede har

3. Noe å strekke seg etter, uten å ha absolutt konsensus i befolkningen

4. Visjoner/overordna mål man kan strekke seg etter med delmål/satsningsområder man kan 
oppnå

5. Konkret, ikke for runde i formuleringen



Gruppe 2: Hva gjør et satsningsområde godt? 
Bli enig om 5 «egenskaper» som gjør et satsingsområde godt?

Aksept for felles utfordringer

Nytenkning – "tenke utenfor boksen" – det som grenser til det nesten umulige

Konkrete og avgrensede/Noe som vi kan sette som mål/ Noe som må være oppnåelig

Innhente kunnskap og suksesskriterier fra andre sammenlignbare kommuner

Ikke gjøre de samme feilene

Bred politisk forankring

Fremme kvalitetene til Grimstad 



Gruppe 3: Hva gjør et satsningsområde godt? 
Bli enig om 5 «egenskaper» som gjør et satsingsområde godt?

• 1. Må ha satsingsområder som er noe å strekke seg etter (visjonært), men samtidig mulig å ha 
oppnåelige delmål (konkret). 

• 2. Bærekraftig - både økonomisk og miljømessig 

• 3. Nyttig for folk, både for enkeltpersoner og samfunnet som helhet. 

• 4. Noe som man kan samles om politisk over tid. 

• 5. Satsingsområdet må kunne stå seg over tid. Det må også følges opp og kommuniseres over 
tid.



Gruppe 4: Hva gjør et satsningsområde godt? 
Bli enig om 5 «egenskaper» som gjør et satsingsområde godt?

-Avgrenset og konkret

- Tverrpolitisk enighet

-Klart definert

- Oppnåelig, men samtidig noe å strekke seg til

- Sektorovergripende

- Bruke utfordringsbilde lokalt som grunnlag for å velge ut satsingsområdet



Gruppe 5: Hva gjør et satsningsområde godt? 
Bli enig om 5 «egenskaper» som gjør et satsingsområde godt?

1. Market behov - fører til en gevinst for kommunen (krever tverrpolitisk felles forståelse)

2. Realistisk (må være oppnåelig, for eksempel. Innenfor økonomisk ramme etc.)

3. Målbart (satsingen kan måles over tid – se resultater) 

4. Attraktivt (appellerer til mange, samt virker tiltrekkende på evt. nye innbyggerne med mer)

5. Fremtidsrettet (bærekraftig)

6. Sørge for gode planer/tiltak knyttet til satsingen, for å fange opp ulike konsekvenser 
satsingen får på andre områder



Gruppe 6: Hva gjør et satsningsområde godt? 
Bli enig om 5 «egenskaper» som gjør et satsingsområde godt?

- noe må ligge til grunn for at det er et satsningsområde
- målbart, konkret og avgrenset
- god prosjektbeskrivelse
- det kan være sektorovergripende/tverrfaglig.
- tverrfaglig fokus innad innenfor den enkelte sektor
- må være realistiske mål - hvordan klare at det samtidig har ambisiøse mål
- det må være en prioritering som ligger til grunn
- fordel med en tidsplan
- det er motiverende å komme i mål med de satsninger man har satt seg fore
- har med seg visjon og verdier inn i arbeidet
- langsiktig tanke
- tilpasse seg – levende dokument - må ligge i ryggmargen til KS - må legges inn i store linjene når KS vedtar 
en sak



Gruppe 7: Hva gjør et satsningsområde godt? 
Bli enig om 5 «egenskaper» som gjør et satsingsområde godt?

Sektorovergripende, men må være forpliktende - må peke på hvor ansvaret ligger

Tverrpolitisk – det må være overordnet

Tverrfaglig – bruke kunnskap på tvers

Må være konkret

Kan være smalt og avgrenset dersom det er noe som er veldig viktig



Gruppe 1: Innspill til satsingsområder
Hva er det viktigste 
kommunen satser på neste 10 år?
• Ta vare på og utvikle tilgjengeligheten til natur og sjø for 

befolkningen. Bevare og forbedre natur- og sjøområdene - 
markedsføre og tilrettelegge nye stier og områder med 
universell utforming og tilgjengelighet.

• Satse på skole og utdanning – tidlig innsats. Videreutvikle 
fagskolen. Tenke utenfor boksen - teste leksefri skole. 

• Bedre kulturtilbud for barn og unge – trekke studenter til 
sentrum, skape aktivitet, utvide eksisterende tilbud utvidet over 
hele kommunen, øke ressurser i kommunen til 
kulturorganisering. 

• Videreføre og dyrke samarbeidet mellom næringsliv, 
frivilligheten og kommunen i alle sektorene – kultur, skole, 
næring, infrastruktur. 

• Likestilling, inkludering og mangfold i arbeidslivet - 

• Samspill mellom mennesker og natur – bevare naturen 
samtidig utvikle gode boligområder

• Livsmestring for alle i alle faser, uansett situasjon – tidlig 
innsats i utdanning, gode oppvekstsvilkår, gode 
velferdsordninger

• Samskaping mellom næringsliv, frivillighet og kommunen 
– gir næringsutvikling, muligheter for innbyggerne, 

• Livslang læring – fra barnehage til universitet/fagskole, 
offentlige institusjoner, dyktig næring, etterutdanning, 
eldre

• Kultur, fellesskap og mangfold 



Gruppe 2: Innspill til satsingsområder
Hva er det viktigste kommunen satser på neste 10 år?

Opprusting av frivillighet – kommunen må tilrettelegge for gjenskape aktivitet.

Effektivisering av kommunale prosesser

Ta eldrebølgen på alvor

Tidlig innsats

Valgfrihet

Byutvikling – hva vil vi med Grimstad sentrum?

Samhandling med UiA og nye fagskolen

Være et godt vertskap for studenter

Kjetil Jørgensen (!) - Støtte opp om gode initiativ som skaper liv og røre

Turisme – oppdatere oss og gjøre oss attraktive

Omdømmebygging



Gruppe 3: Innspill til satsingsområder
Hva er det viktigste kommunen satser på neste 10 år?

• Tilrettelegge for møteplasser og aktivitetstilbud for barn og unge (også livssynsnøytrale, sport og kultur)

• Kommunikasjon og informasjonsformidling

• Næringsutvikling (legge til rette for bedriftsetablering inkl. næringsarealer, arbeidsplasser og sysselsetting i 
Grimstad). Alt som støtter opp rundt næringsutvikling, dvs inkl. gode skoler og barnehager m.m. Være 
fremoverlent.

• Folkehelse, tilrettelegge for aktivitet i befolkningen. 

• Kollektivtilbud / gode mobilitetsløsninger. Satse på sykkelbyen Grimstad.

• Satse på lokalsentre – Homborsund, Fevik, Vik (spesielt tilbud til de yngste bør være nært). Tenk hele kommunen. 

• Redusere utenforskap.
De som står utenfor arbeidslivet bør settes til å bidra til samfunnet (tilrettelegge turstier, andre oppgaver det er 
behov for). Stille krav til dem som kan møte på jobb. Kanskje utvidelse av Jobbsentralen? I tillegg 
kompetanseheving, bidra til at folk føler mestring.

• Tidlig innsats – forebygge utenforskap, psykisk uhelse og dropout fra skolen.

• UiA og Fagskolen i Agder som motor i regionen, støtte opp rundt dem.

• Ungt Entreprenørskap 



Gruppe 4: Innspill til satsingsområder
Hva er det viktigste kommunen satser på neste 10 år?

- Psykisk helse barn og unge

-  Frivillighet

-  Næringsutvikling

- Infrastruktur- utbygging kollektiv

Klikk for å legge tiltekst



Gruppe 5: Innspill til satsingsområder
Hva er det viktigste kommunen satser på neste 10 år?

Skape en bærekraftig og fremtidsrettet kommune gjennom 

1. Næring / arbeidsplasser (inkl. turisme)

2. Fremtidsrettet og tilpasset eldreomsorg 

3. Utvikle og fortsette samarbeid med lærings-  og kompetansemiljøene gjennom UIA og 
Fagskolen m.fl.

4. Barn og unge – for eksempel skape gode uorganiserte  møteplasser - bidrag til god folkehelse

5. Aktivt markedsføre Grimstad som den perfekte bo- og oppvekst kommunen – blant annet 
gjennom attraktive boligområder og god inkludering

6. Tilrettelegge for frivillighet  (innbyggere og kommune må skape sammen)



Gruppe 5: de viktigste satsingsområder

De tre satsingene vil fange opp  hele livsløpet og andre viktige målsettinger

1. Næring / arbeidsplasser / turisme

2. Tilbud til barn og unge (hele oppvekstløpet / tidlig innsats)

3. Fremtidsrettet og tilpasset eldreomsorg (innsatstrappen med mer)



Gruppe 6: Innspill til satsingsområder
Hva er det viktigste kommunen satser på neste 10 år?

- Levekår, livskvalitet, psykisk helse, klima og miljø

- Samarbeid med frivillige organisasjoner

- Livssynsnøytrale samlingssteder

- Samarbeid med UiA

- Tidlig innsats, tilrettelegge for at familier skal fungere best mulig

- Redusere og motvirke utenforskap (for bl.a rusmisbrukere)

- Desentraliserte fritidstilbud til barn og unge

- Idrettstilbud utenom det organiserte/lag. 

- Demografi utfordring.  Viktig med fokus på flere ansatte i hele/utdanning til helsefag.

- I4H, hvordan møter vi demografiutfordringen?

- Bevare de rekreasjonssteder som allerede eksisterer

- Naturmangfoldsplan 

- Parkeringsmuligheter ved rekreasjonsmuligheter

- Næringsutvikling, tettere og mer effektiv dialog 



Gruppe 7: Innspill til satsingsområder
Hva er det viktigste kommunen satser på neste 10 år?

Livsmestring

Samspill menneske og natur (sjø og natur)

Grimstad - der frivilligheten blomstrer

Barn og unge

Næring

Næringsarealer



Gruppe 1: Innspill til satsingsområder
Prioriter de 3-5 viktigste fra gruppa (ut i fra de egenskaper dere mener er viktig – begrunn 
svaret)

• Samspill mellom mennesker og natur – bevare naturen samtidig utvikle gode boligområder
• Livsmestring for alle i alle faser, uansett situasjon – tidlig innsats i utdanning, gode 

oppvekstsvilkår, gode velferdsordninger
• Samskaping mellom næringsliv, frivillighet og kommunen – gir næringsutvikling, muligheter 

for innbyggerne, 
• Livslang læring – fra barnehage til universitet/fagskole, offentlige institusjoner, dyktig næring, 

etterutdanning, eldre
• Kultur, fellesskap og mangfold - 



Gruppe 2: Innspill til satsingsområder
Prioriter de 3-5 viktigste fra gruppa (ut i fra de egenskaper dere mener er viktig – begrunn 
svaret)

• Kultur/Frivillighet
Møteplasser, meningsfullt for de som deltar og arrangerer. Aktivitetene skaper mening på to 
plan.

• Omdømmebygging
Viktig å være attraktiv for å tiltrekke oss nye beboere

• Valgfrihet
Tjenester, infrastruktur, m.m.

• Skolebyen
Vi har hele skoleløpet. Alt fra barnehage til universitet



Gruppe 3: Innspill til satsingsområder
Prioriter de 3-5 viktigste fra gruppa (ut i fra de egenskaper dere mener er viktig – begrunn 
svaret)

1. Redusere utenforskap og tidlig innsats

2. Næringsutvikling 
     Her tenkes næringsutvikling i et bredt perspektiv. 
     Tilgjengelighet boligtomter og næringstomter hører inn under næringsutvikling. 
     Tilrettelegging for gründerskap hører også inn her.

3. Samarbeid med UiA og Fagskolen i Agder.
    Utdanningstilbud, dra mer nytte av at vi har universitet og fagskole i Grimstad. 
    Lab'ene tilknyttet UiA også viktig, I4 Helse, m.m.

4. Smarte mobilitetsløsninger for hele kommunen
    Førerløse busser i sentrum, bedre kollektivtilbud for hele kommunen.

5. Digital og teknologisk satsing i samtlige sektorer. 



Gruppe 4: Innspill til satsingsområder
Prioriter de 3-5 viktigste fra gruppa (ut i fra de egenskaper dere mener er viktig – begrunn 
svaret)

- Psykisk helse og livsmestring barn og unge

En tydelig utfordring som vi ikke har klart å snu. Uførhet går i arv. Skaper store økonomiske og 
sosiale negative konsekvenser. 

- Næringsutvikling

Det er viktig med et variert og inkluderende arbeidsliv som favner alle fagmiljøer. Samtidig 
videreutvikle kompetansemiljøene rundt UIA og bruke ressursene våre. Infrastruktur, kollektiv.

- Demografiendringer

Må forberede oss på det som kommer. Ulike bo miljøer/former. Ruste befolkningen til å ta vare på 
seg selv. Aktivitet, sosiale møteplasser. 



Gruppe 5: Innspill til satsingsområder
Prioriter de 3-5 viktigste fra gruppa (ut i fra de egenskaper dere mener er viktig – begrunn 
svaret)

De tre satsingene vil fange opp  hele livsløpet og andre viktige målsettinger

1. Næring / arbeidsplasser / turisme

2. Tilbud til barn og unge (hele oppvekstløpet / tidlig innsats)

3. Fremtidsrettet og tilpasset eldreomsorg (innsatstrappen med mer)



Gruppe 6: Innspill til satsingsområder
Prioriter de 3-5 viktigste fra gruppa (ut i fra de egenskaper dere mener er viktig – begrunn 
svaret)

Gode levekår

- tidlig innsats for både barn og eldre, fokus på psykisk helse, skape gode liv, redusere fremtidig 
utenforskap

Klima og miljø

- redusere klimautslipp, ta vare på naturen, naturmangfold, ta i bruk ny teknologi

Næringsutvikling

- landbruk, fokus på alle næringer, nye arbeidsplasser, samarbeid med UiA og Fagskole, 
næringsarealer, hvordan hjelpe de som vil etablere nye bedrifter



Gruppe 7: Innspill til satsingsområder
Prioriter de 3-5 viktigste fra gruppa (ut i fra de egenskaper dere mener er viktig – begrunn 
svaret)

• Livsmestring
• Favner om mange målgrupper og tiltak. Barn, unge, eldre, innvandrere, tidlig innsats, 

psykisk helse, bygge psykisk styrke. En kommune hvor det er lett og raskt å få hjelp i en 
tidlig fase. 

• Natur og menneske
• Viktig å bevare sjø og natur. Øke tilgjengelighet. Lav terskel – skal være lett å bruke. Tillate 

merking av naturstier. BUA er viktig. Barn bør få mer uteundervisning. Fysisk og psykisk 
helse henger sammen.

• Næring 
• Landbruk, ikke bygge ut matjord (selv små "lapper")

• Frivillighet
• Vi har ikke ansatte nok i GK til å ordne alt. Det er viktig at frivilligheten blomstrer.
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