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OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 
FOR NYE LINDESNES 2020 - 2032 

 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
Pkt. 1. Vest-Agder fylkeskommune mener at planforslaget er i tråd med regionale og 
nasjonale føringer, og anbefaler at kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes 
2020-2032 med overordnet arealstrategi vedtas. 
 
Pkt. 2. Kommunen bes om å nyttiggjøre seg de øvrige innspill og merknader som 
fremkommer i saksutredningen.  
 
 
Vedlegg 
Planforslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes 2020 - 2032 
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Saksopplysninger 
Fellesnemda for nye Lindesnes har vedtatt å sende forslag til kommuneplanens 
samfunnsdel med overordnet arealstrategi ut på høring. Høringsperioden er 15. mai 
til 10. september. Fylkeskommunen har fått utsatt frist til å rekke behandling i 
fylkestinget. Planforslaget skal endelig vedtas av det nye kommunestyret i 2020. 
 
Planforslaget består av følgende to hoveddeler: 
 
Nåsituasjon og utviklingstrekk 
Avsnittet inneholder en kortfattet redegjørelse av relevante forhold for kommunen 
som demografi, økonomi, folkehelse, samfunnssikkerhet, klima og miljø samt næring.  

 
Satsingsområder og arealstrategier 
Avsnittet inneholder beskrivelse av mål og strategier innenfor tre utvalgte 
satsingsområder og en liste med overordnete arealstrategier. De tre 
satsingsområdene er bærekraft og innovativ, deltagelse og samfunnsengasjement og 
trygghet og tilhørighet. Hvert satsingsområder har 3-4 målbeskrivelser og til sammen 
har de 60 strategier.  
 
Arealstrategiene inneholder 15 prinsipper som skal være førende for en senere 
revisjon av kommuneplanens arealdel. Prinsippene skal også gjelde som føringer for 
plan- og byggesaksbehandling i kommunen.  

 
Regionale interesser 
Fylkeskommunens hovedinteresser i planen dreier seg særlig om hvordan planen 
støtter opp om prioriteringer i det regionale planverket herunder Regionplan Agder 
2030 som ble vedtatt av fylkestinget 18. juni 2019, jf. sak 31/19. 
 

Vurderinger 
Fylkesrådmannen er av den oppfatning at kommunen har utarbeidet et leservennlig 
og godt fremstilt planforslag. Planforslaget gir en tilstrekkelig utfyllende beskrivelse 
av prosess, utfordringsbildet, mål og strategier.  
 
Fylkesrådmannen vurderer at planforslaget i stor grad bygger på Regionplan Agder 
2030. Kommunens utfordringsbilde sammenfaller på de viktigste områdene med det 
regionale utfordringsbildet som er lagt til grunn for regionplanen. Selv om 
planforslaget har andre satsingsområder enn Regionplan Agder 2030 er det tydelige 
sammenhenger mellom dokumentene, og de oppfattes som å peke i samme retning.  
 
Følgende innspill bør vurderes innarbeidet i det planforslaget:  
 
Innvandring er en betydelig årsak til folkeveksten på Agder. Flere innbyggere med 
ulike språk- og kulturbakgrunner krever økt innsats innenfor kommunens 
tjenesteyting og arbeid for likestilling og inkludering. Dette burde fremgår tydeligere 
av planforslagets utfordringsbilde, som ellers på en dekkende måte vektlegger 
utfordringene med en aldrende befolkning, unge uføre og dårlig psykisk helse. Det er 
også positivt at planforslaget fremhever at fritids- og kulturaktiviteter er en ressurs for 
folkehelsearbeidet, og at dette følges opp med strategier i satsingsområdet for 
deltakelse og samfunnsengasjement.   
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Fylkesrådmannen viser til Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 og Veikart for 
bedre levekår i Agder. Strategien og veikartet tar opp mange av de regionale 
folkehelse- og levekårsutfordringene. De inneholder tiltak som kan være en ressurs, 
når kommunen skal følge opp kommuneplanen. Veikartet er utarbeidet på oppdrag 
av Sørlandstinget og er den første konkretisering av den helhetlige og langsiktige 
levekårssatsing på Agder.  
 
Fylkesrådmannen er positiv til at kommunen har flere strategier for å øke 
kompetansen i arbeidslivet bl.a. i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og 
næringslivet. Strategiene er i store trekk i tråd med satsingsområdet for utdanning og 
kompetanse i Regionplan Agder 2030. Fylkesrådmannen mener at kommunen også 
burde omtale det regionale partnerskapet i Kompetanseforum Agder som et viktig 
verktøy og samarbeidsarena for god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter 
kompetanse i arbeidslivet.  
 
I forlengelse av dette fremhever fylkesrådmannen også det regionale målet om flere 
vekstkraftige små og mellomstore bedrifter. Med en variert næringsstruktur har 
Lindesnes kommune et godt utgangspunkt for å bidra til realiseringen av dette målet. 
Det krever en aktiv innsats fra kommunen gjennom bl.a. bruk av den regionale 
næringshagen som verktøy for vekst og verdiskaping. Dette mener fylkesrådmannen 
ikke til fulle gjenspeiles i planforslaget, når man bl.a. i en av strategiene bruker mer 
passive formuleringer som "Vi verdsetter gründere og viderefører veiledningstilbudet 
[…]". Fylkesrådmannen anmoder kommunen om å omformulere dette til en strategi 
som tydeligere viser at man aktivt jobber for flere nyetableringer av små og 
mellomstore bedrifter. 
 
Planforslaget dekker i hovedsak problemstillinger innen klima og miljø på en 
utfyllende måte. Målet om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 
2030 bør justeres til "minst 45 prosent", i tråd med justert mål i Regionplan Agder 
2030 og nye nasjonale klimamål. Et sentralt initiativ i klimaomstillingen er det 
regionale samarbeidet om Electric Region Agder hvor kommunen også deltar. At 
kommunen vil fortsette å jobbe sammen i et regionale partnerskap for klimaomstilling, 
kunne stå som en egen strategi under satsingsområdet for bærekraftig og innovativ. 
Veikart for klima kan også være et nyttig verktøy når planforslagets strategiene skal 
følges opp.  
 
Lindesnes kommune omfatter flere verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som 
Mandal by, uthavnene Svinør, Åvik og Kleven, Lindesnes fyr og Sjøllingstad 
Uldvarefabrik. Disse er sammen med flere andre områder unike kvaliteter ved 
Lindesnes kommune. Forvaltet på en gode måte kan de være en ressurs for 
bostedskvalitet og besøksattraktivitet. 
 
På denne bakgrunnen er det positivt at planforslaget bl.a. vil styrke kommunen som 
et bærekraftig reisemål og videreutvikle særpreg og kvaliteter ved lokalsamfunnene. 
Dette kan gi kommunens arbeid med kulturminner og kulturmiljø en god strategisk 
retning fremover. Fylkesrådmannen mener imidlertid at perspektivet ikke følges 
tilstrekkelig opp i planforslagets avsnitt for arealstrategier. Endringer i arealbruk er 
den viktigste årsak til tap av viktige kulturhistoriske verdier. Derfor mener 
fylkesrådmannen at kommunen bør nevne kulturminner og kulturmiljøer som viktige 
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miljøverdier på lik linje med friluftsområder, grønnstruktur og artsmangfold. Videre 
kan det synliggjøres at et godt jordvern også bidrar til å verne viktige kulturmiljø.  
 
Det er også positivt at man ønsker å styrke bysenteret i Mandal. Fylkesrådmannen 
mener at planen burde være eksplisitt på at transformasjon og ny bruk av eldre 
bygningsmasse kan bidra til bevaring og vitalisering av historiske byområder, 
samtidig som gjenbruk av den historiske bygningsmassen gir betydelige 
klimagevinster. Dette er særlig aktuelt for Mandal med tilhørende nærområder som 
Malmø og Kleven. Derfor anbefaler fylkesrådmannen at kommunen også på dette 
plannivået formulerer en arealstrategi for fortetting og transformasjon slik at det skjer 
med vekt på kvalitet i omgivelsene herunder også kulturmiljøer og andre miljøverdier.  
 
Fylkesrådmannen er positiv til at planen inneholder et sett overordnete 
arealstrategier, og mener disse følger planens satsingsområder opp på en dekkende 
måte. Eneste bemerkning er ved strategiens femte strekpunkt som omhandler 
avstand til offentlig tjenesteyting. Vurdering av gang- og sykkelavstand er også et 
viktig kriterium for sentrum og bydelssentre og ikke kun tettsteder.   
 
 
 
Kristiansand, 17. juni 2019 
 
Kristin Tofte Andresen 
fylkesrådmann 
        Kenneth Andresen 
   regionalsjef 
 


