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Kommuneplan
Hva er en kommuneplan? 
Kommuneplanen er en plan som viser hvordan 
kommunen skal utvikle seg de neste 12 årene. 

Kommuneplanen består av to deler: en arealdel 
og en samfunnsdel. 

Kommuneplanens arealdel er et kart som viser 
hvordan areal skal disponeres i fremtiden. Det 
skal blant annet vise hvor det skal være boliger, 
hva som skal brukes til næring, hvilke områ-
der som er vernet osv. Arealdelen er juridisk 
bindende, det vil si at det må søkes om unntak 
(dispensasjon) fra planen dersom et planinitiativ 
ikke følger bestemmelsene i arealdelen.  

Kommuneplanens samfunnsdel skal legge vekt 
på viktige utfordringer, og synliggjøre de strate-
giske valgene kommunen tar. Strategiske valg 
er ikke tiltak, men føringer for andre planer som 
skal inneholde tiltak. Samfunnsdelen tar opp 
samfunnsforhold som befolkningsutvikling, ut-
byggingsmønster, utbyggingsvolum, folkehelse, 
barn og unge, integrering og næringspolitikk. I 
tillegg skal samfunnsdelen si noe om kommu-
nen som samfunnsutvikler og tjenesteleveran-
dør.   

Hva er det viktigste med planen? 
Det viktigste med samfunnsdelen er satsings-
områdene. Satsingsområdene viser hva kom-
munen skal prioritere å arbeide med i perio-
den planen er gjeldende. I samfunnsdelen for 
Grimstad kommune har vi fire satsingsområder: 
livsmestring i alle faser, grønnere hverdag, næ-
ringsutvikling og kompetansebyen. 
 
Hvorfor skal du bry deg? 
Samfunnsdelen påvirker alle som bor, jobber og 
oppholder seg i Grimstad. Du som innbygger 
gjør Grimstad bedre ved å engasjere deg og 
bidra til at vi når målene. For å oppfylle alle mål 
og strategier i planen er vi avhengige av gjen-
nomgående fokus på å være en samskapende 
og framoverlent kommune. Sammen finner vi 
de beste løsningene! 

Grimstad skal være en samskapende 
kommune. Dette handler om at vi må 
inkludere flere aktører for å identifise-
re problemer og velge de beste 
løsningene sammen. 
For å være framoverlente må vi tørre 
å satse. Vi skal ikke være redd for å 
tenke nytt og annerledes.  

Grimstad kommune bygger sin orga-
nisasjonskultur på verdiene åpenhet, 
redelighet, respekt og mot. Verdiene 
skal prege våre beslutninger og våre 
handlinger.
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Planhierarki
Strategiplaner beskriver hva som skal gjøres for 
å nå mål, men ikke hvordan (tiltak). 
Temaplaner er det mest omfattende planverk-
tøyet, og inneholder både mål og tiltak. En 
temaplan kan også ha satsingsområder og 
strategier. 

Handlingsplaner består av kun tiltak. Handlings-
planer skal følge opp strategi - og temaplaner. 

I Grimstad kommune jobbes det for å forenkle 
og forbedre plansystemet.

Kommuneplanens samfunnsdel er 
kommunens overordnende styrings-
dokument. Det vil si at samfunnsde-
len skal sette føringer for de andre 
planene i kommunen. 

Kommunens handlings - og øko-
nomiplan (i Grimstad kalt ”budsjett 
– og økonomiplan ”) er samfunns-
delens handlingsdel. Den skal følge 
opp samfunnsdelens satsingsområ-
der og mål. 



Kommuneplanens samfunnsdel 2035     5

”Grimstad er et godt sted å bo. 
Skjærgårdene og gode turmulighe-
ter er noe av det som er bra med 
kommunen vår.” 

Medvirkningsarbeidet
Det har blitt gjennomført en svært omfattende 
medvirkningsprosess i forbindelse med utar-
beiding av samfunnsdelen. Det har blitt avholdt 
folkemøter, debatt, fremtidsverksted, spørreun-
dersøkelser og samarbeid med alle grunnskole-
ne i kommunen.  

Medvirkning er viktig for å gi alle som ønsker 
muligheten til å komme til ordet, og bidra til ut-
viklingen av kommunen. Til sammen har vi fått 
inn over 1000 innspill, og det har dessverre ikke 
vært mulig å inkludere absolutt alle i planen. 
Noen innspill inkluderes i senere planprosesser 
som følger opp samfunnsdelen.  

Innbyggere, næringsliv, politikere, studenter, 
kommuneansatte, barn og unge har alle blitt 
invitert til å delta i arbeidet. Sammen har vi kart-
lagt hva folk synes er bra med Grimstad, og hva 
som kan bli bedre.  

Innspillene fra medvirkningsarbeidet har resul-
tert i fire satsingsområder: livsmestring i alle 
faser, grønnere hverdag, kompetansebyen og 
næringsutvikling. Innspillene er del av grunnla-
get for mål og strategier innenfor hvert satsings-
område.   

• Livsmestring i alle faser 
• Grønnere hverdag
• Kompetansebyen 
• Næringsutvikling 

Innspillene er grunnlaget for mål og strategier 
innenfor hvert satsingsområde. 
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” Innspillene fra medvirkningsarbeidet 
har resultert i de fire satsingsområdene:  

• livsmestring i alle faser 
• grønnere hverdag 
• kompetansebyen
• næringsutvikling  

Innspillene er grunnlaget for mål og stra-
tegier innenfor hvert satsingsområde.”

Medvirkningsarbeidet Noen innspill fra medvirkningsarbeidet

Hva er bra med Grimstad? 

• Sjø og natur

• Utdanning 

• Menneskene 

• Frivillighet 

• Mangfold

• Beliggenhet 

• Sentrum 

• Rekreasjonsmuligheter

• Høyt kompetansenivå 

Hva kan bli bedre? 

• Kommunale prosesser 

• Kommunikasjon 

• Involvering av barn og unge 

• Aktivitetstilbud 

• Folkehelse 

• Skoler

• Kulturtilbud hele året 

• Infrastruktur for buss, gang og sy-
klende  

• Næringsarealer

• Samarbeidet med næringslivet



Satsningsområdene
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Grønnere hverdag

Grønnere 
hverdag Kompetanse-

byen
Nærings- 
utvikling

Klimakrisen gir alvorlige konsekvenser, både 
for mennesker og natur. Temperaturen øker, og 
vi kan forvente mer ekstremvær som kan med-
føre hetebølger og ekstremtørke, økt nedbør, 
havstigning og tap av dyreliv. I hovedrapporten 
til FNs klimapanel kommer det tydelig frem at 
menneskelig aktivitet har ført til en global opp-
varming på omtrent 1,1 grad, sammenlignet 
med førindustriell tid. Skal vi unngå ekstreme 
konsekvenser, har Parisavtalen konkludert med 
at kloden helst ikke burde stige med mer enn 
1,5 grader, og absolutt ikke mer enn 2 grader 
sammenlignet med førindustriell tid.  

Det er ikke bare globalt og nasjonalt det må 
arbeides aktivt for å stoppe klimaendringene, 
også på lokalt nivå må vi ta grep. Grimstad 
kommune har et selvstendig ansvar for å kutte 
klimautslipp og verne om naturområder. Skal 
vekst og utvikling skje innenfor naturens tåle-
grenser, må det endringer til.   

Satsingsområdet «grønnere hverdag» handler 
om hvordan vi skal bli en klimavennlig kommu-
ne.  

I Grimstad er vi stolte av våre flotte natur – og 
kystområder, og disse må vi ta vare på. Vi er 
en sykkelby, hvor flere skal velge å sykle og gå 
fremfor å kjøre bil. Fortetting skal gi kortere rei-
setid og derav mindre bilbruk, samt også et mer 
levende og attraktivt bysentrum. At vi satser 
på kortreist mat er bra for både miljøet og det 
lokale næringslivet. 

Kommunen gjør mye for å bli grønnere, men vi 
skal også hjelpe næringsliv og innbyggere med 
å ta miljøvennlige valg.  

Bærekraftsmålene

Llivsmestring  
i alle faser
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Grønnere hverdag

Grønnere 
hverdag Kompetanse-

byen
Nærings- 
utvikling

Bærekraftsmålene

Llivsmestring  
i alle faser

Grimstad skal disponere arealbruken mot en grønnere hverdag  

Vi skal:  

• Planlegge og utvikle bolig – og næring på steder som gir korte og effektive reiser  

• Verne om dyrka mark 

• Sikre attraktive rekreasjonsarealer på land via kjøp/regulering  

Det naturlige valget i Grimstad skal være grønt og bærekraftig 
 
Vi skal: 

• Støtte bærekraftig omstilling av næringslivet 

• Stille miljøkrav til innkjøp og alle investeringsprosjekter 

• Tilrettelegge for lokal matproduksjon 
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Livsmestring i alle 
faser

Livsmestring 
i alle faser Kompetanse-

byen
Grønnere 
hverdag

Nærings- 
utvikling

Livsmestring gjennom hele livet skapes 
sammen med familie og venner, i arbeidsfel-
lesskap og nettverk, i aktive og inkluderende 
lokalmiljøer.  
Kommunen vil være med og skape gode ram-
mer for alle innbyggerne ut fra deres behov i 
ulike livssituasjoner. Kommunen vil legge til ret-
te for levende og mangfoldige lokalmiljøer der 
innbyggerne selv tar en aktiv rolle i utviklingen 
av samfunnet.

De fleste innbyggerne i Grimstad lever gode liv, 
men ulikhetene øker både når det gjelder helse 
og levekår. Mange opplever utenforskap. Den 
eldre befolkningen vokser og flere får omfatten-
de hjelpebehov. Kommunen vil legge til rette for 
bruk av ny teknologi, økt kompetanse og tverr-
faglig samhandling. 

Med innbyggernes medvirkning og nye måter å 
løse oppgavene på skal tidlig innsats og fore-
byggende arbeid i alle livets faser bidra til økt 
grad av livsmestring og utsatt hjelpebehov.Bærekraftsmålene
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Livsmestring i 
alle faser

Kompetanse-
byen

Grønnere 
hverdag

Nærings- 
utvikling

Grimstad skal være et trygt og inkluderende samfunn for alle  

Vi skal:  

• Være et levende, likestilt, inkluderende og mangfoldig lokalsamfunn 

• Tilrettelegge for at så mange som mulig kan bo trygt hjemme 

• Tilrettelegge for frivillighet (samarbeid med lag og foreninger)

• Gi gode tilbud til de som av ulike årsaker ikke ønsker å bo hjemme

• Innføre og implementere innsatstrappen som metode 

Flest mulig skal klare å stå i arbeidslivet 
 
Vi skal: 

• Bidra til å redusere utenforskap 

• Tilrettelegge for gode levekår

• Alle skal gjennomføre utdanningsløpet 

Grimstad kommune har kompetente og myndiggjorte medarbeidere  
 
Vi skal:
• Bidra med kompetanse til innbyggere 

• Ha gode rekrutteringstiltak og sikre at vi beholder medarbeidere 

• Tilrettelegge for kompetanseplanlegging og sikre rett personell på rett plass

Bærekraftsmålene

Livsmestring i alle 
faser
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Kompetanse-
byenLlivsmestring  

i alle faser
Grønnere 
hverdag

Nærings- 
utvikling

Bærekraftsmålene

Et godt liv og utdanningsløp skapes gjennom 
en oppvekst der barn og unge opplever en aktiv 
og medvirkende hverdag i trygge omgivelser. 
Kommunen vil være med og skape gode ram-
mer rundt barn, unge og studenter ved å tilrette-
legge for gode overganger mellom utdannings-
løpene gjennom tidlig innsats og forebyggende 
arbeid.

Kommunen vil være med å skape gode sam-
arbeidsmiljøer mellom kompetansemiljøene og 
næringsliv og tilby god yrkesveiledning. Mang-
foldet i fag, forsknings- og teknologimiljøer skal 
synliggjøres og brukes som en ressurs i  
utviklingen av kompetansebyen gjennom invol-
vering og samskaping.
Flere innbyggere vil få omfattende behov for 
bistand. 

Nye måter å løse oppgavene på gjennom ny 
teknologi, økt kompetanse og tverrfaglig sam-
handling skal bidra til økt grad av livsmestring 
og utsatt hjelpebehov. Kommunen vil være med 
og skape en attraktiv studentby og legge til rette 
for at studenter blir værende etter endt studie 
og kan bidra til å opprettholde andelen yrkes-
aktive gjennom bærekraftige og meningsfulle 
yrker. 

Kompetansebyen
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Kompetanse-
byenLlivsmestring  

i alle faser
Grønnere 
hverdag

Nærings- 
utvikling

Grimstad skal ha barn og unge som mestrer livet   
Vi skal:  

• Jobbe med tidlig innsats og forebyggende arbeid 

• Tilrettelegge for gode overganger mellom utdanningsløpene 

• Tilrettelegge for at unge skal ha en aktiv og medvirkende hverdag 
 

I Grimstad skal alle elever gjennomføre videregående skole  
Vi skal: 

• Samarbeide med kompetansemiljø og næringsliv og tilby god yrkesveiledning 

• Bidra til å synliggjøre forsknings – og teknologimiljøer 

• Tilby læreplasser og oppfølging av lærlinger  

Grimstad skal være en god vertskommune for UiA og Fagskolen i Agder  
Vi skal: 

• Synliggjøre utdanningsmiljøene våre

• Tilrettelegge for at Grimstad skal være en attraktiv studentby, og tilrettelegge for at studenter 
blir værende etter endt studie 

• Tilrettelegge for samhandling mellom akademia, næringsliv og offentlige aktører 

Bærekraftsmålene

Kompetansebyen
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Bærekraftsmålene

Næringsutvikling
Grimstad er den tredje største kommunen i 
fylket med en plassering langs kysten som gjør 
den til et attraktivt arbeids- og bosted. Univer-
sitetet i Agder, Fagskolen i Agder, og andre 
kompetansemiljøer knyttet til Campus Grimstad 
gir kommunen en sentral rolle i den regiona-
le og nasjonale utviklingen. Samtidig bidrar 
den voksende og mangfoldige befolkningen til 
nyskaping og sikrer tilgang til kompetanse for 
næringslivet.  
 
Næringslivet i Grimstad er variert. Ikke bare er 
Grimstad en av fylkets viktigste landbrukskom-
muner, men byen er også en stolt vertskom-
mune for fremtidsrettede industri- og teknolo-
gibedrifter. Grimstad har en lang historikk som 
sjøfartsby, og maritim næring har vært en viktig 
bærebjelke for utviklingen i Grimstad. Mange 
besøkende finner også veien hit for å besøke 
den autentiske gamlebyen, nyte god mat og 
drikke og oppleve byen som var hjemsted for 
blant annet forfatterne Henrik Ibsen og Knut 
Hamsun. 

I kompetansebyen Grimstad knyttes teknologi 
og nytenking sammen med tradisjon for å ska-
pe nye vekstmuligheter. Godt samarbeid med 
næringslivet, akademia og nabokommunene 
sikrer videreutvikling og verdiskaping.  
Den koselige byen som er kjent for sin vakre 
beliggenhet ved skjærgården tilbyr en god kom-
binasjon av kultur og naturopplevelser, i tillegg 
til å kunne være stolt av sine lokale mat og 
drikke produsenter. Grimstads bysentrum bør 
være et sted der flere ønsker å bo. Et livlig sted 
for handel, kulinariske og kulturelle opplevelser. 

Vi vil utvikle Grimstad slik at den er attraktiv og 
sunn å bo i - en bærekraftig kommune som iva-
retar næringslivet, arbeidstakere og besøkende. 
.

Nærings-
utviklingLlivsmestring  

i alle faser
Grønnere 
hverdag

Kompetanse-
byen
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Bærekraftsmålene

Grimstad skal være en attraktiv kommune å drive og etablere næring i 

Vi skal: 
• Være en god vertskommune som tilrettelegger for god dialog med nytt og eksisterende næ-

ringsliv 
• Tilrettelegge for et mangfoldig næringsliv og tilby varierte næringsarealer
• Beholde og videreutvikle posisjonen som vekstkommune i regionen
• Være en attraktiv bostedskommune 
• Videreutvikle bysentrum

Grimstad skal være et attraktivt og bærekraftig reisemål 
 
Vi skal:
• Være pådriver for bærekraftig reiseliv innen mat og drikke, kultur og naturopplevelser 
• Utvikle opplevelser for et internasjonalt publikum 
• Bidra til å styrke Grimstad som helårsdestinasjon 

Grimstad skal være et nasjonalt tyngdepunkt innen fremtidsrettet  
teknologi  
 
Vi skal:
• Samarbeide med kompetansemiljøer og næringsliv for å fremme det grønne skiftet 
• Bidra til synliggjøring av teknologibedrifter og forsknings- og utdanningsmiljøer 
• Være pådriver for mer nyskaping og innovasjon innenfor teknologi 

Nærings-
utviklingLlivsmestring  

i alle faser
Grønnere 
hverdag

Kompetanse-
byen

Næringsutvikling




