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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 de arrangert en worskhop for 

alle ledere i Grimstad kommune. Workshopen ble holdt som en del av et møte i lederforumet, og 

hensikten var å sikre mer intern medvirkning til samfunnsdelen.  

Organisering 
 

Presentasjonen og opplegget for workshopen ble laget av samfunnsplanlegger Renate Løland.  

Innhold 
 

Agenda:  

- Hva er kommuneplanens samfunnsdel? 

- Trender i innspill til samfunnsdelen 

- Informasjon om utfordringsbildet i Grimstad 

- FNs bærekraftsmål  

- Pause 

- Diskusjon i grupper 

- Oppsummering + hva skjer videre? 

Gjennomføring 
 

Møtene ledet av samfunnsplanlegger.  

Presentasjonen ble holdt gjennom bruk av det digitale verktøyet Mentimeter, slik at man kunne gi 

innspill direkte i presentasjonen via smarttelefon. 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. 

Møtet ble innledet med informasjon om hva kommuneplanens samfunnsdel er, og hva som er 

utfordringsbildet i Grimstad.  
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Individuelle spørsmål 

 

Ranger de «økonomiske» bærekraftsmålene etter hvor viktig du mener de er for 
Grimstad 
 

 

Hvordan kan Grimstad kommune jobbe for å oppnå dette bærekraftsmålet?  
 

Innspill: 

 

- Fokus på innovasjon 

- Øke trykket på næringsutvikling 

- Still krav til sine leverandører  

- Tilrettelegge for næringsetablering og bosetting 

- Skaffe arbeid til folk 

- Mangfold i næring og etableringsmuligheter, støtte og veiledning for etablerere  

- Sørge for anstendig jobbtilbud også til mennesker med utviklingshemming  

- Tilhørighet  

- Tillit 

- Levere gode tjenester og legge til rette for innovasjon  

- Tilrettelegge for tomter 

- Gode tilbud til næringsliv som skaper arbeidsplasser. Nok saksbehandlingskapasitet, styrke 

næring, næringsarealer  

- Være et godt forbilde 

- Innovasjonshub for gründere  

- Bedre inkludering i arbeidslivet 

- Billige tomter til bedrifter 

- God økonomistyring  

- Samarbeid 

- Fremme arbeidsinkludering 

- Utvikle det lokale høykompetansemiljøet  
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- Legge til rette for flere arbeidsplasser gjennom gründerstøtteordninger 

- Skaffe langsiktige arbeidsplasser 

- Gode bo – og oppvekstforhold som bidrar til tilflytting, som bidrar til næringsetablering  

- Styrke samarbeid med UiA 

- Opprette arbeidsplasser 

- Inkludere alle i arbeid. Mindre krav til fagbrev.  

- Legge til rette for næringsutvikling 

- Ferdig E18 

- Skape arbeidsplasser, tilrettelegge for næringsutvikling  

- Inkluderende arbeidsliv 

- Gode oppvekst og bolig områder 

- Næringsarealer  

- Bidra til trygge arbeidsplasser. Være innovativ for å tiltrekke seg næringsvirksomhet 

- Motivere til utdannelse 

- Gode boforhold  

- Feire suksesser  

- Satse på kompetanseutvikling  

 

Ranger de «sosiale» bærekraftsmålene etter hvor viktige de er for Grimstad 
kommune 
 

 

 

Hvordan kan Grimstad kommune jobbe for å oppnå dette bærekraftsmålet?  
 

Innspill:  

- Ny svømmehall 

- Bedre inkludering av alle i skolen 

- Legge til rette for bevegelse til-og-fra jobb 

- Ta ansvar for egen helse 

- Satse på frivillig sektor 
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- Tilrettelegge for aktivitet i nærområder 

- Stimulere frivillige lag og foreninger som jobber med aktivitet  

- Legge til rette for arrangementer rundt om i byen  

- Gode offentlige skoler. Tidlig innsats. Arbeid med psykisk helse.  

- Gode helsetilbud 

- Tilbud til alle aldersgrupper 

- Bedre helsetjenester for studentene. Spesielt innen psykisk helse 

- Utvikle gode oppvekstområder og utvikle byen sentrumsnært med økt næring og boforhold 

- Tidlig innsats og felles forebygging 

- God støtte og tilgjengelig hjelp for personer med psykiske utfordringer. Mangfold i tilbud.  

- Organisere frivillighet til å løse en del av oppgavene/utfordringene en står overfor når det 

gjelder ensomhet, aktiviteter, tjenester m.m. 

- Gode turstier 

- Flere kommunale barnehager 

- Gratis aktivitetskort for barn og unge 

- Tidlig innsats  

- Gratis helsetjenester, gratis tannlege 

- Styrke I4 Helse, mer samarbeid kommune – UiA – næringsliv  

- Øke satsing på forebygging  

- Lage turløyper i nærmiljø  

- Fastleger til alle  

- Bedre tilbud til unge i risiko for utenforskap  

- Gode oppvekstforhold og kunnskap om hva som bidrar til gode levekår i hele livsløpet  

- Arbeid og aktivitet til innbyggerne. Grimstad kommune viser vei mot arbeidsinkludering.  

- Vi trenger ny svømmehall  

- Styrke familien 

- Kunne tilby mange nok ulike arbeidsmuligheter 

- Mulighet for jobb til alle 

- Gode turløyper og aktivitetsplasser  

- Fokus på forebyggende tiltak 

- Tidlig innsats med involvering av hele kommunen 

- Mer allsidig tilbud til barn og unge 

- Legge til rette for gode turområder 

- Arbeidsplasser 

- Arbeid/utdanning til alle 

- Fokus på fysisk aktivitet i befolkningen  

- Fokus på tidlig innsats hos barn og unge  

- Svømmehall  

- La ideelle virksomheter få utvikle seg  

- Skape arbeidsplasser. Tilrettelegge for allmennhetens bruk av skjærgård og natur.  

- Sosiale møteplasser.  

- Gode barnehager og skoler  

- Mindre bilbruk, mer gang og sykling  

- Satse mer på skolene!  
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Ranger de «miljømessige» bærekraftsmålene etter hvor viktig de er for Grimstad  
 

 

 

Hvordan kan Grimstad kommune jobbe for å oppnå dette bærekraftsmålet?  
 

Innspill: 

Her har det oppstått en feil på Mentimeter, slik at innspill til foregående spørsmål har blitt inkludert 

som svar her istedenfor. Det som var tydelig svar på denne oppgaven, var at man trenger nytt 

renseanlegg.  

 

Gruppearbeid 
 

Hva er bra med Grimstad?  
 

Innspill: 

- Skjærgården 

- Byen og skjærgården  

- Fotballen 

- Godt arbeidsmiljø, trygge arbeidsplasser 

- Gode tjenester  

- Flinke medarbeidere  

- Mange ildsjeler og mye frivillighet  

- Stor variasjon i rekreasjonsarealer  

- Gode tjenester 

- Allsidig næringsliv  
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- Gode friluftsmuligheter 

- Beredskap som fungerer – når det gjelder stiller vi opp 

- Eneste i Norge koblet kommune, akademia, næringsliv i i4Helse  

- Tunge aktører i næringslivet 

- Stort frivillig arbeid  

- Folkelynne  

- En rolig by, lite stress 

- Kompetansemiljø så vi kan tiltrekke oss den kompetansen vi trenger 

- Passe stor by til å være storby  

- By med flest soldager 

- Nærhet til alle Agderbyene 

- Stor mulighet for kompetanseheving og utvikling som ansatt i Grimstad kommune  

- Fint bibliotek  

- Bærekraftig/klimavennlig næringsutvikling  

- Godt samarbeid i og mellom enhetene/sektorene  

- Universitetsby 

- UiA og fagskole  

- Midt i regionen  

- Studentby  

- Endringsvillighet, fleksible ansatte  

- Passe størrelse, korte avstander, god beliggenhet i Agder 

- Gode skoler  

- Godt samarbeid kommune/næringsliv  

- Velvilje til samarbeid 

- Tett og godt samarbeid mellom «patriotiske» næringsaktører og kommunen 

- Allsidig organisasjonsliv  

- Klimaet – flest soldager!  

- Bykjerne med ivaretatt arkitektur, og kort vei til det meste  

- Et koselig bysentrum  

- Midt i Agder – sentralt plassert  

- Vakker natur 

- Spennende med sentrumsutviklingen 

- Fagskolen 

- Mange ansatte i Grimstad kommune med stor kompetanse  

- Nærhet til kyst med store friområder  

- Tross diskusjonene om utenforskap; de fleste har det bra her!  

- Sunn og god økonomi  

- Attraktiv helårsby  

- Soltimer  

- UiA 

- Flotte kommuneansatte som står på og tåler en støyt 

- Det er jo her vi bor og hører hjemme 

- Turløyper 

 

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

- Svømmehall  

- Kompetanse på alle nivåer 

- Tidlig innsats  

- Studenter har lyst til å komme til Grimstad 
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- Gode skoler og barnehager  

- Utvikle kompetansemiljøet videre  

- Bærekraftig næringsutvikling  

- Utvikling av Grimstad sentrum som stilmessig passer til byens særpreg  

- Samarbeid med næringslivet for å skape flere arbeidsplasser  

- Bærekraftig boligutvikling  

- Redusere transportbehov/økt sykkel - og beinbruk  

- Bevare og utvikle matproduksjon  

- Reorganisere samfunnet! – organisere og sette krav til innbygger, næringsliv og frivillighet  

- Kommune 3.0 

- Rask saksbehandling  

- Tilrettelegge boliger med felles arealer  

- Tidlig innsats 

- Tidlig innsats  

- Klare å forebygge utenforskap blant barn og unge – flere må fullføre vgs og få 

yrkeskompetanse  

- Beholde og rekruttere personer med høy fagkompetanse  

- God plan for tilrettelegging av næring og fortetting. Ikke bygge på bekostning av matjord og 

turområder  

- Unngå utenforskap  

- Profilere forfatterne mer  

- Få til mer rundt kortfilm og andre festivaler  

- Demografiutfordringene  

- Tilrettelegge for livsløpsboliger. Samarbeide med næringen og synliggjøre potensialet for 

dette.  

- Kompetanse, kompetanse og kompetanse.  

- Kunne bosette så mange som mulig som vil jobbe på Morrow.  

- Vedlikehold av bryggene 

- Svømmehall  

- Videreutvikle arbeidet med tidlig innsats  

- Tidlig innsats  

- Trygge foreldre som gir gode oppvekstsvilkår 

- Bevare det vi har igjen av urørt natur 

- Nok sykehjemsplasser  

- Jobbe annerledes for å møte fremtidens krav  

- Bærekraftig reiseliv  

- Legge til rette for mer mangold. Plass til alle som de er.  

- Opprusting av eldreomsorg. Budsjett til skolene som gir mulighet til handlingsrom. 

Næringsutvikling. Sentrumsutvikling, særlig langs sjøen. Tilgang på gode legetjenester. 

Opprusting av skolebygg. Økologisk hage – og landbruk. Verne rekreasjonsområdene.  

- Gode tilbud til seniorer, fortsatt drift av Groos 

- Klimakrisen – ta det grønne skiftet på ramme alvor  

- Klimakrisen – beredskap for å ivareta havnivå og våtere/villere klima  

- Utvikling av landbruk, ta vare på matjord og produksjon av landbruksprodukter  

- Kolonihage, parsell  

- Flere må gjøres i stand til å mestre livet sitt 

- Frivillighet  

- Fremsnakke Grimstad 

- Etablere et Hamsunmuseum  

- Forventningsavklaringer – innbyggerne trenger riktige og realistiske forventinger tol hva 

kommunens tjenester kan løse  
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- Få økt aktivitet i Fjæreheia  

- Skape gode sosiale møteplasser for barn og unge 

- Folk i arbeid  

- Flere leiligheter  

- Godt og kontinuerlig vedlikehold av den kommunale bygningsmassen  

- Bygge for fremtiden 

- Lykkes med næringsutvikling  

- E18 

- Få til en god utvikling i havneområdene, med forskjellige tilbud  

- Utvikle Omre  

- Verne kystlinjen mot utbygging og sikre allemannsretten  

- Kollektivtransport  

- Være attraktiv for nye innbyggere 

- Tidlig innsats  

- Få til næringsutvikling i Grimstad 

- Eldrebølgen – klare både økonomi-, bemannings – og innovasjonsutfordringene  

- Samskapning kommune og frivillighet  

- Ta vare på de små lokale butikkene  

- Byutvikling langs sjøfronten  

- Tilrettelegge for gode turmuligheter  

- Bevare turområder  

- Innsatstrappa i hele livsløpet  

- Nytt hotell/konferansehotell i Grimstad 

- IKT opplæring av seniorer  

- Klimaet i sosiale medier er ikke bra – det må vi klare å snu  

- Legge til rette for festivaler  

- Rekruttering av den kompetansen vi trenger 

- Omdømme – fremme alt som er bra med Grimstad! 

- Få et rykte som en attraktiv arbeidsplass for å sikre rekruttering 

- Alle skal oppleve det trygt å leve i Grimstad 

- Trenger fokus på næringsutvikling  

- Satse på skolene 

- Satse på næringslivet for å sikre arbeidsplasser. Alle typer arbeidsplasser.  

- Styrke familiene.  

- God grunnbemanning i alle ledd 

- Bevare det vi har igjen av urørt natur.   
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Trender i innspillene 
 

Ranger FNs bærekraftsmål etter hvor viktig du mener de er for Grimstad 

 

De økonomiske bærekraftsmålene 
 

- Næringsliv og utdanning: innovasjon, næringsutvikling, inkludering i arbeidsliv, 
kompetanseutvikling  

 

De sosiale bærekraftsmålene 
- Rekreasjonsmuligheter: natur – og friluftsområder  

 

- Barn og unge: aktivitetstilbud, tidlig innsats, inkludering, kommunale barnehager, gode 
offentlige skoler, gode oppvekstsvilkår 

 

- Folkehelse: legeordning, forebyggende tiltak, tidlig innsats, psykisk helse, gode 
helsetjenester, tilrettelegge for mer fysisk aktivitet, møteplasser 

 

- Næring: arbeidsplasser, sentrumsutvikling   

 

Frivillighet 

 

De miljømessige bærekraftsmålene:  
 

- Renseanlegg, ledningsnett, infrastruktur.  

 

Hva er bra med Grimstad?  
 

- Naturen og sjønært: vakker natur, klima, soltimer, friluftsmuligheter, nærhet til sjøen.  

 

- Byen Grimstad: beliggenhet, passe størrelse, korte avstander, rolig, koselig sentrum, midt 
i Agder, sentralt, spennende sentrumsutvikling, tilhørighet, ivaretatt arkitektur.  

 

- Kultur: fotball, mange ildsjeler, frivillighet, biblioteket.  

 

- Kommunen som organisasjon: gode tjenester, dyktige ansatte, trygge arbeidsplasser, 
godt arbeidsmiljø, tversektorielt samarbeid, høy kompetanse blant ansatte.  
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- Næringsliv og utdanning: UiA – Universitetsbyen, Fagskolen, kompetansemiljø, godt 
samarbeid mellom kommunen og næringslivet, langt fremme på teknologi.  

 

Hva er det viktig at Grimstad lykkes med?  
 

- Offentlige tjenester: kompetanse, jobbe annerledes for å møte framtidens behov, rask 
saksbehandling, eldreomsorg, samskapning mellom kommunen og frivilligheten, gode 
skoler og barnehager, vedlikehold av kommunale bygg  

 

- Klima og miljø: bevare uberørt natur, verne kystlinjen mot utbygging, redusere 
transportbehov, bedre kollektivtilbud, øke sykkel – og beinbruk, beredskap for å ivareta 
havnivå og våtere/villere klima, ta det grønne skiftet på alvor, grønn næringsutvikling.  

 

- Utdanning og næringsliv: flere arbeidsplasser, bli mer attraktive for studenter, 
næringsutvikling, matproduksjon, ta vare på små, lokale butikker 

 

- Utbygging: byutvikling langs sjø og havn, flere boliger.  

 

- Folkehelse: inkludering, tidlig innsats, innsatstrapp hele livet, møteplasser.  

 

- Kultur: festivaler, profilere forfattere, Hamsunmuseum.  

 








































































































































