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Saksgang Møtedato Saknr 

1 Plan- og økonomiutvalget 11.06.2019 47/19 

2 Kommunestyret 20.06.2019 49/19 

 
 
Høringsutkast til samfunnsdelen til kommuneplan for nye Lindesnes kommune 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 Kommunestyret har følgende innspill til høringsutkastet til samfunnsdelen til 
kommuneplan for nye Lindesnes kommune:  

 Bærekraft, klimasatsing, levekår og utjevning av ulikheter er sentrale 
utfordringer fra samfunnsdelen i vår egen kommuneplan som i stor grad må 
løses med samarbeid på tvers av kommunegrenser. Kommunestyret vurderer 
det som positivt at høringsutkastet på flere av disse områdene peker i samme 
retning som vår kommuneplan. Det øker sjansen for å finne felles løsninger der 
det er nødvendig. 

 Kommunestyret vil understreke behovet for samarbeid om viktige 
arealprinsipper. Særlig gjelder dette plasseringen av utbyggingsområder og 
konsekvensen for transport og miljø.  

  
 
Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte 11.06.2019 sak 47/19. 
 
Votering: 
 
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

 Kommunestyret har følgende innspill til høringsutkastet til samfunnsdelen til 
kommuneplan for nye Lindesnes kommune:  

 Bærekraft, klimasatsing, levekår og utjevning av ulikheter er sentrale 
utfordringer fra samfunnsdelen i vår egen kommuneplan som i stor grad må 
løses med samarbeid på tvers av kommunegrenser. Kommunestyret vurderer 
det som positivt at høringsutkastet på flere av disse områdene peker i samme 
retning som vår kommuneplan. Det øker sjansen for å finne felles løsninger der 
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det er nødvendig. 

 Kommunestyret vil understreke behovet for samarbeid om viktige 
arealprinsipper. Særlig gjelder dette plasseringen av utbyggingsområder og 
konsekvensen for transport og miljø.  

 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 20.06.2019 sak 49/19. 
 
Votering: 
 
Ved votering ble Plan- og økonomiutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 

 Kommunestyret har følgende innspill til høringsutkastet til samfunnsdelen til 
kommuneplan for nye Lindesnes kommune:  

 Bærekraft, klimasatsing, levekår og utjevning av ulikheter er sentrale 
utfordringer fra samfunnsdelen i vår egen kommuneplan som i stor grad må 
løses med samarbeid på tvers av kommunegrenser. Kommunestyret vurderer 
det som positivt at høringsutkastet på flere av disse områdene peker i samme 
retning som vår kommuneplan. Det øker sjansen for å finne felles løsninger der 
det er nødvendig. 

 Kommunestyret vil understreke behovet for samarbeid om viktige 
arealprinsipper. Særlig gjelder dette plasseringen av utbyggingsområder og 
konsekvensen for transport og miljø.  
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