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NYE LINDESNES KOMMUNE FRA 1.1.2020 UNDER 
FORHÅNDSREGISTRERING 
 
Postboks 905 
4509 MANDAL 
 
 

  
 

Høringsuttalelse til forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye 
Lindesnes kommune 

Vi viser til oversendelse av 10.09.2019 vedrørende høring av kommuneplanens samfunnsdel for nye 
Lindesnes for perioden 2020 til 2032. Fylkesmannen er gitt utsatt høringsfrist til 11.10.2019. 
 
Det er ikke igangsatt arbeid med kommuneplanens arealdel for den nye kommunen, men både 
Mandal kommune og Lindesnes kommune har nylig revidert sine arealplaner.  
 
Bakgrunn 
01.01.2020 blir Mandal, Lindesnes og Marnardal kommune slått sammen til én ny kommune – nye 
Lindesnes kommune. Hensikten bak pågående planarbeid er å utarbeide en ny samfunnsdel for den 
nye kommunen, som kan gi føringer for hvordan den nye kommunen skal arbeide og utvikle seg. 
Hensikten er med andre ord å skape en ny, felles identitet.  
 
Kommunens visjon er Bedre sammen. Visjonen skal være et overordnet mål og en forpliktelse 
ovenfor hvordan kommunen arbeider og fungerer. Det er identifisert følgende tre satsingsområder 
med bakgrunn i kommunens utfordringer: 
 

- Bærekraftig og innovativ 
- Deltakelse og samfunnsengasjement 
- Trygghet og tilhørighet 

 
Fylkesmannen ser at det er gjort mye bra arbeid i forarbeidet til planen. Imidlertid er dette arbeidet i 
liten grad synliggjort i planforslaget. 
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Fylkesmannens vurdering 

FNs Bærekraftsmål 
Nye Lindesnes kommune har i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel lest igjennom alle FN 
sine bærekraftsmål, og gjennom en prosess med utvalgte politikere og medarbeidere fra 
eksisterende kommuner valgt ut hvilke mål som vil være ekstra aktuelle satsingsområder for den 
nye kommunen. Dette arbeidet er imidlertid i liten grad synliggjort i forslag til samfunnsdel. 
Fylkesmannen gir råd om at det går tydeligere frem hvilke strategier som ivaretar de ulike 
bærekraftsmålene, samt arbeidet som ligger bak. Det er viktig at bærekraftsmålene settes inn i et 
format hvor det lett kan evalueres hvorvidt kommunen i sitt arbeid lykkes med å støtte opp om 
bærekraftsmålene eller ei.   
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Fylkesmannens beredskapsstab har i tidligere møte med politisk styringsgruppe for ny kommune 
orientert om våre forventninger til beredskapsarbeidet i nye Lindesnes kommune. Vi finner det 
positivt at våre innspill er reflektert i forslag til ny samfunnsdel, og at samfunnssikkerhet og 
beredskap er gitt en fremtredende plass i planen.  
 
Klima og miljø 
Under fanen bærekraftig miljø har FN utarbeidet fire konkrete mål: stoppe klimaendringene, rent 
vann, liv under vann og liv på land. I planforslagets avsnitt om klima og miljø er de tre sistnevnte mål 
i liten grad nevnt. Målene er også i liten grad reflektert over i samfunnsdelens arealstrategi, samt 
planens mål og strategier under satsingsområde 1. Tap av biologisk mangfold og omdisponering/ 
nedbygging av naturområder er foruten klimaendringer en av de største truslene mot jordkloden og 
menneskeheten. Vi gir faglig råd om at nye Lindesnes kommune tar sterkere stilling til hvordan 
kommunen bedre skal ivareta både marint og terrestrisk biomangfold, samt hvordan kommunen 
skal implementere redusert nedbygging av skog- og våtmarksområder som et ledd i kommunens 
klimaarbeid – både med tanke på reduksjon av CO2 utslipp, og med tanke på klimatilpasning (eks. 
fordrøying av overvann med naturlige elementer).  
 
I planforslaget nevnes at aktiv bruk av klimaregnskap er viktig. Vi gir råd om at planen i større grad 
tar konkret stilling til hvordan kommunen som organisasjon skal benytte klimaregnskap som et 
bevisstgjørende verktøy. Eksempelvis kan det innføres utslippsbudsjett per avdeling/etat i 
kommunen.  
 
Arbeid med klima, miljø og klimatilpasning er i stor grad et tverrfaglig arbeid. For å nå internasjonale 
og nasjonale mål og reduksjon i utslipp av klimagasser, må det gjøres endringer og tilpasninger i 
mange ulike seksjoner og arbeidsområder. Vi gir råd om at klimaarbeidets tverrfaglighet bedre 
synliggjøres i kommuneplanens samfunnsdel. Videre bør det vurderes en helhetlig plan for 
klimatilpasning.  
 
Folkehelse og levekår  
Fylkesmannen er kjent med at det i forbindelse med arbeidet med ny kommuneplan er utarbeidet et 
godt oversiktsdokument i henhold til folkehelselovens krav. Oversiktsdokumentet gir et innblikk i ny 
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kommunes utfordringer, og ny kommune tar dette utfordringsbildet med seg inn i planarbeidet for å 
jobbe systematisk med folkehelse. Innen alle de tre formulerte satsingsområdene er det ulike mål og 
strategier som ivaretar folkehelse og levekår. Fylkesmannen ser at kommunen har en utfordring 
med sosial ulikhet, hvilket også er omtalt i planen. Vi oppfordrer kommunen til å lage noen konkrete 
og målbare mål for dette i videre handlingsprogram, slik at kommunen kan følge med på om 
innsatsen som legges inn her gir effekt. 
 
I oversiktsdokumentet savnes noe om brukere av pleie- og omsorgstjenester. Blant annet kunne det 
vært nyttig å illustrere dekningsgrader på hjemmebaserte tjenester, sykehjem, dagaktivitetstilbud og 
lignende for å få frem at dette i årene fremover må dimensjoneres i tråd med utvikling av 
befolkningen. Slik det fremstilles nå, er det litt vanskelig å se hvorvidt kommunen har vurdert økning 
av volum av tjenester i forhold til økt andel eldre.  
 
Videre har kommunen i oversiktsdokumentet en god beskrivelse av fysisk, biologisk og sosiale 
forhold i oversikten. Vi gir råd om at dokumentet også inkluderer en oversikt over alle 
godkjenningspliktige skoler og barnehager, samt andre tiltak som kommunen har ansvar for etter 
folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern. Vi minner om at kommunens 
myndighetsoppgaver etter folkehelseloven og tilhørende forskrifter er å anse som en del av 
kommunens systematiske folkehelsearbeid. 
 
Barn og unge 
Nye Lindesnes har lagt ned et godt arbeid med å involvere barn og unge i planprosessen. Flere av 
strategiene i planen ivaretar barn og unges interesser. Vi anbefaler kommunen å bedre synliggjøre 
dette i samfunnsdelen. Det må gå tydeligere frem av selve plandokumentene hvor det er tatt hensyn 
til barn og unges innspill og barn og unges beste, slik det er vist i oversendt tilleggsdokument «Barn 
og unge i kommuneplanen». Vi minner om barnekonvensjonens føringer, som sier at det skal 
synliggjøres hvordan ulike aspekter ved barn og unge er ivaretatt.  
 
Vi finner det videre positivt at kommunen har rettet et fokus på å styrke barn og unge gjennom 
utdanning hvor det legges vekt på mestring, entreprenørskap, utvikling av den enkelte elev, 
folkehelse og livsmestring i skolen.  
 
Som et resultat av medvirkningsprosessen med barn og unge kom det inn mange ulike innspill. Vi 
deler kommunens syn på at flere av innspillene vil bli videreført og vurdert inn når kommunen skal 
lage virksomhetsplaner. 
 
Fylkesmannen er kjent med den nye kommunens utfordringer i forhold til deltidskultur og barn som 
lever i lavinntektsfamilier. God og tydelig innsats her er viktig å videreføre i handlingsplaner.  
 
Ivaretakelse av ulike grupper i samfunnet. 
Å bistå vanskeligstilte slik at de kan eie sin egen bolig er en av strategiene under satsningsområde 3. 
Gode boområder er viktig for en god oppvekst. Boligen er rammen rundt for å gi sammensatte og 
koordinerte tjenester for utsatte barn og unge på et tidlig tidspunkt.  «Bolig for velferd strategien» og 
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«Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 til 2023», understreker at 
vanskeligstilte på boligmarkedet bør ha mulighet for overgang fra leie til eie.  
 
Å være vanskeligstilt på boligmarkedet er noe mer en manglende inntekt, det handler også om 
marginalisering i forhold til arbeid og fritid. Manglende tilknytning til arbeidsmarkedet har bakgrunn 
i forskjellige og individuelle forhold som ofte er helserelatert. Gjeldssituasjonen (forbruksgjelden) til 
familier og den høye andelen som mottar statlige ytelser herunder andelen uføretrygde, er forhold å 
se nærmere på i det videre planarbeid.  Innsats for en differensiert og tilrettelagt boligmasse er et 
viktig bidrag til å forebygge at utsatte barnefamilier og vokser opp i boliger som er trangbodde og 
samlet geografisk.  
 
Regjeringen understreker i sin melding «Leve hele livet» at kommunene må planlegge for 
aldersvennlige samfunn og tilrettelegge for utvikling av fremtidige boligløsninger for eldre og 
personer med nedsatt funksjonsevne. Flere mindre husholdninger og økt andel eldre gir behov for 
mer variert boligmasse. Dette handler ikke bare om å legge til rette for at innbyggere kan bo i eget 
hjem lengst mulig, men tilgang på tilrettelagte og universelt utformede boliger for alle 
aldersgrupper. 
 
Planen ivaretar eldre på en gjennomgående god måte. Kommunens mål om å jobbe bedre sammen 
– og ta hele samfunnets ressurser i bruk for å løse utfordringer som kommer er helt i tråd med 
reformen «Leve hele livet».  
 
Eldre over 67 beskrives som en stor ressurs i samfunnet og det blir viktig å finne de arenaene der 
denne aldersgruppen kan bidra på en enkel måte slik at man får frigjort mer av denne ressursen.  
Med økning i andel eldre blir det også viktig med fokus på tidlig innsats og forebygging, noe planen 
også beskriver.  
 
Velferdsteknologi kommer trolig til å bli en av bærebjelkene i fremtidig velferdstjenester. Da er det 
viktig, som samfunnsplanen beskriver, med kobling av velferdsteknologi og beredskap.   
Heltidskultur kan bidra til mer kvalitet, samtidig som det er med på å redusere behovet for flere 
ansatte i årene fremover. Heltidskultur nevnes som en strategi for å sikre sunn økonomi og robust 
organisasjon.  
 
I samfunnsplanen står det at kommunen vil «legger til rette for at innbyggere kan bo i eget hjem lengst 
mulig». Det bør vurderes om dette kan formuleres enda mer offensiv, slik at kommunen tar en mer 
aktiv rolle sammen med innbyggerne, ad. tiltak til hvordan flest mulig kan bo hjemme lengst mulig.  
 
Arealstrategi 
Vi finner det positivt at nye Lindesnes kommune har formulert og inkludert en arealstrategi i forslag 
til ny samfunnsdel. Arealstrategien skal legges til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel. 
For å sikre en rød tråd gjennom hele kommunens arbeid og virke, gir vi råd om at strategien også gir 
føringer for plan- og byggesaksbehandling i kommunen. I forslag til arealstrategi er dette formulert 
noe svakt.  
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I arealstrategien er det nevnt lite om å begrense nedbygging av uberørt natur, skogs- og 
våtmarksområder. Slike områder er veldig viktige for mange ulike levende arter, både planter, dyr og 
insekter. Videre er nedbygging av slike områder spesielt uheldig i et klimaperspektiv, da det 
genererer store utslipp av CO2. For en kommune med mye spredt bebyggelse og et middels utviklet 
kollektivtilbud, vil det være vanskelig å gjøre gode nok kutt i kommunens klimagassutslipp kun 
gjennom redusert transportbruk. Det er derfor viktig å begrense nedbygging av uberørt natur, 
skogsområder og våtmarksområder. Fylkesmannen gir faglig råd om at det som en del av 
arealstrategien, formuleres et mål om å begrense utbygging av naturområder.  
 
For videre å begrense nedbygging av strandsonen ved sjø og vassdrag, gir vi råd om at formulert 
arealstrategi for fritidsbebyggelse omformuleres. Punktets hensikt bør være å gi en føring for de 
områder langs sjø og vassdrag hvor det ønskes økt fritidsbebyggelse, og ikke legge en generell 
strategi på at det skal etableres flere fritidsenheter.  Vi finner det positivt at ny utvikling skal skje 
gjennom fortetting av eksisterende områder og i tråd med statlige planretningslinjer.    
 
I forslag til samfunnsdel står det videre at «Det må sikres og utvikles gode arealer til offentlig 
tjenesteyting. Disse må ligge i gang- og sykkelavstand fra det aktuelle tettstedet». Hvis offentlig 
tjenesteyting i dette tilfellet betyr omsorgsbygg eller lignende, bør det vurderes om slike bygg heller 
kan etableres som en del av et tettsted (gjerne midtpunktet), fremfor i gang- sykkelavstand fra 
tettstedet. Dersom det eksempelvis ønskes mer liv og aktivitet inn i omsorgsbygg, så bør slike bygg 
etableres der livet foregår. Slike offentlige bygg kan ha fordel av å tjene en større funksjon enn for 
beboerne alene. Byggene kan være med på å videreutvikle og løfte kvalitet på et helt knutepunkt ved 
at andre funksjoner/tjenester/tilbud til innbyggere deler på lokaler og er samlokalisert med 
omsorgsbygget.  
 
Det er vår vurdering at kommunens arealstrategi ivaretar folkehelse og levekår. De boligsosiale mål 
ivaretas og beskrives i hovedtrekk, men vi gir råd om at det boligsosiale perspektiv understrekes i 
større grad. 
 
For å ivareta arealstrategien ved utarbeiding av kommuneplanens arealdel oppfordrer 
fylkesmannen kommunen å være spesifikk på hvilke kvaliteter og krav som stilles i planens 
bestemmelser. Vi vil spesielt nevne kravet til universell utforming, boligsosiale hensyn og gode 
sosiale møteplasser på tvers av generasjoner. Vi vil anbefale at kommunen utarbeider gode 
planbestemmelser og overordnede rekkefølgekrav som sikrer innbyggernes myke verdier, og som 
skaper god folkehelse, slik at nye Lindesnes blir en attraktiv kommune å bo i for alle. 
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Med hilsen 
 
Pia K. H. Molaug (e.f.) 
faggruppeleder plan 

  
 
Elisabeth Helene Juliussen 
rådgiver 
Miljøvernavdelingen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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