2020
Kommunal planstrategi
2020-2023
FARSUND KOMMUNE

Vedtatt i kommunestyret
Farsund kommune
10.12.2020

1

Innhold
Formål med planstrategi ..................................................................................................................................... 3
Overordna føringer og innhenting av synspunkter ............................................................................................. 5
Nasjonale forventninger .................................................................................................................................. 6
Regionplan Agder 2030 ................................................................................................................................... 7
Folkehelse ........................................................................................................................................................ 8
Folkehelseprofilen for 2020 .......................................................................................................................... 10
Klima .............................................................................................................................................................. 10
Lister .............................................................................................................................................................. 11
Status og planbehov 2020-2023 ........................................................................................................................ 11
Planstatus ...................................................................................................................................................... 11
Kommunale reguleringsplaner ...................................................................................................................... 13
Foreløpige innspill til kommunal planstrategi ................................................................................................... 13
Forslag til planoppgaver 2020 – 2023: .............................................................................................................. 17
Kommunestyrets vedtak vedrørende Planstrategi 2020-2023: ........................................................................ 18

2

Formål med planstrategi
Hovedhensikten med kommunal planstrategi er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og
revideres. Gjennom vedtak av kommunal planstrategi (plan- og bygningsloven § 10-1) bestemmer
kommunen blant annet om det skal gjøres en full eller delvis kommuneplanrevisjon, og hva
revisjonen skal gå ut på. Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk
vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene.
En viktig begrunnelse for innføringen av kommunal planstrategi er at kommunepolitikerne tidlig
skal kunne gjøre seg kjent med kommuneplanen som styringsverktøy, og ta stilling til om de ønsker
endringer i de mål og strategier som er nedfelt i planen. Planstrategien er ikke formelt bindende for
kommunen.

Figuren nedenfor viser hva som er aktuelle planer som tenkes i denne sammenheng.
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Den kommunale planstrategien er ikke en plan og er følgelig ikke en arena for å vedta mål og
strategier. Det er et godt verktøy for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og
organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. En drøfting av
kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien (jf. Pbl. § 10 og folkehelselovens § 5 annet
ledd).

Kommunal planstrategi har som formål å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp
med eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling. Ved å definere kommunens
planbehov kan man gjennom tidlig prioritering effektivisere den videre planprosessen. På denne
måten sørger man for at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke mer omfattende enn
nødvendig. Forenklet kan man kalle planstrategien en «plan for planleggingen». Bestemmelsene
om kommunal planstrategi er nedfelt i Plan- og bygningsloven § 10-1:

§ 10-1.Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i
valgperioden.
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av
denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan
herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden,
eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.
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Overordna føringer og innhenting av synspunkter
Kommunal planlegging skal etter pbl § 3-1 fremme helhetlige løsninger i samfunnet og påse at
oppgaver og interesser sees i sammenheng. For at det skal være mulig må kommunal planlegging ta
hensyn til globale utfordringer og samtidig ivareta nasjonale og regionale føringer.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stoppe klimaendringene innen 2030. Fylkeskommuner og kommuner står i front for å realisere en
bærekraftig samfunnsutvikling og dermed realisering av bærekraftmålene i Norge. I de nasjonale
forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023 uttrykker regjeringen forventing
om at FNs bærekraftmål legges til grunn for samfunns- og arealplanleggingen, jf. kapittel 2.2.
Bærekraftsmålene skal legges som premiss for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, og i
planen skal det fremkomme hvordan Farsund kommune skal bidra. Loven pålegger kommunen å
følge opp nasjonale forventninger og å innhente synspunkter til planstrategiarbeidet fra statlige og
regionale organer og nabokommuner nå målene. I denne forbindelse vil det bli sett nærmere på
hvordan andre kommuner har gått frem for å operasjonalisere bærekraftsmålene i sine planer, for å
finne en metodikk/tilnærming som kan fungere godt for Farsund kommune.
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Nasjonale forventninger
I henhold til pbl § 6-1 skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til regional
og kommunal planlegging. De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som
regjeringen forventer at kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer.

I de nasjonale forventningene for 2019-2023 legger regjeringen stor vekt på at vi som samfunn står
ovenfor fire store utfordringer:


Å skape et bærekraftig velferdssamfunn



Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og
en forsvarlig ressursforvaltning



Å skape et sosialt bærekraftig samfunn



Å skape et trygt samfunn for alle

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å
ta tak i vår tids største utfordringer. Det er derfor viktig at bærekraftsmålene blir en del av
grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.

I de nasjonale forventningene fremhever regjeringen at kommuneplanens samfunnsdel må
benyttes for å gi strategisk retning til samfunnsutviklingen og for å gjøre planleggingen mer
forutsigbar. Videre gir regjeringen uttrykk for at en overordnet arealstrategi i kommuneplanens
samfunnsdel kan gjøre arealplanene bedre tilpasset samfunnets behov og utfordringer.
Arealstrategien er forutsatt å gi langsiktig retning på kommunens areal- og ressursforvaltning.

Andre viktige føringer er bl.a.:


Meld. St. 18 (2016-2017): Bærekraftige byar og sterke distrikt



Meld. St. 41 (2016-2017): Klimastrategi for 2030 –norsk omstilling i EU-samarbeid



Meld. St. 21 (2011-2012): Norsk klimapolitikk, og Klimaforliket 2012



Meld. St. 33 (2016-2017): Nasjonal transportplan 2018-2029



Meld. St. 15 (2017-2018): «Leve hele livet-en kvalitetsreform for eldre»



Meld. St. 19 (2018-2019): Folkehelsemeldinga –Gode liv i eit trygt samfunn
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Nasjonal jordvernstrategi, vedtatt av Stortinget 08.12.2015



Bolig for velferd –Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)



Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)



Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i



kommunene (2018)



Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen



(2011).



Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995)



Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)



Riksantikvarens register for kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULAregisteret)

Regionplan Agder 2030
Regionplan Agder 2030 er Agder-regionens viktigste overordnede dokument for regional utvikling.
Hovedmålet er «å utvikle Agder til en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region i 2030 et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår».

Regionplanen har fem hovedsatsingsområder:


Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter



Verdiskaping og bærekraft



Utdanning og kompetanse



Transport og kommunikasjon



Kultur

De gjennomgående perspektivene er:


Næringsutvikling og samarbeid om nye



arbeidsplasser



Levekår, likestilling, inkludering og mangfold



Klima og miljø
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Andre viktige regionale føringer er bl.a.:


Klimaveikart Agder



Veikart for bedre levekår



Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-



planen)



Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN



Agder)



Regional transportplan Agder 2015-2027



Regional plan for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal Austhei (Heieplanen)



Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021



Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025



Internasjonal strategi for Agder (2012)



Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030



Kompetansestrategi Agder 2030



Risiko- og sårbarhetsanalyse for Agder (revideres 2020)



Landbruksstrategi for Agder -verdiskaping gjennom jordbruk, skogbruk og



bygdenæringer



Listerplanen 2006*

*Regionplan Lister 2030 er under utarbeidelse og vil erstatte Listerplanen 2006. Ny plan
forventes vedtatt innen utgangen av 2020.

Folkehelse
Folkehelse skal være et bærende prinsipp i all kommunal planlegging og all virksomhet. Bred
kunnskap om folkehelse er viktig for å sikre dette. Kommunen skal ha en skriftlig oversikt over
helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.
Denne plikten til å ha denne oversikten er forankret i folkehelseloven, plan- og bygningsloven,
smittevernloven, forskrift om oversikt over folkehelsen og miljørettet helsevern.
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Folkehelsearbeid er definert som samfunnets totale innsats for å påvirke faktorer som direkte eller
indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade
eller lidelse, eller beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeidet forutsetter både helsefremmende
og forebyggende tilnærminger og er et sentralt element i forhold til sosial, økonomisk og
miljømessig bærekraft.
Helsefremmende arbeid er definert som den prosess som gjør folk i stand til å mestre hverdagens
utfordringer, styrke og bevare sin helse. Det helsefremmende arbeidet har som mål å styrke
beskyttelsesfaktorene hos individet og i miljøet; Robusthet, sosiale ferdigheter, selvstendighet,
opplevelse av sammenheng og mestring.

Regjeringen legger stor vekt på dette i St.Meld 15 (2017-2018) Leve hele Livet.
Sammenhengen i tankegangen her illustreres slik:

NB! Det er viktig å merke seg at tankegangen bak dette konseptet er at det gjelder ALLE sektorene i
kommunen og ikke f.eks. Helsesektoren spesielt.

Det er varslet at de kommunene som politisk vedtar planer for gjennomføring av reformen, vil bli
prioritert innenfor relevante eksisterende og eventuelle nye øremerkede tilskuddsordninger.
Innfasingen av dette vil skje fra 2021 (kommuneproposisjonen for 2021 (Prop. 105 S 2019–2020)).
For mer info – se: https://www.ressursportal.no/ .
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Folkehelseprofilen for 2020
Helsen vår påvirkes av våre fysiske og sosiale omgivelser. Levekårsfaktorer som inntekt, økonomi og
utdanning er grunnleggende påvirkningsfaktorer for helse og er derfor svært viktig i et bærekraftsog folkehelseperspektiv. Forhold tidlig i livet påvirker helsa i voksen alder. I Farsund er andelen over
80 år noe høyere enn fylket og landet i gjennomsnitt. Vi har noe færre personer som bor alene enn
gjennomsnittet i landet.
Inntektsulikheten i Farsund er noe mindre enn gjennomsnittet for fylket og landet. Likeså er det
færre enn gjennomsnittet i fylket og landet som bor trangt eller leier egen bolig.

Trivselen blant 10. klassinger er like god som resten av landet, men det er et noe lavere
mestringsnivå i lesing i 5.klasse. Frafallet i videregående skole er godt under snittet for fylket og
resten av landet. Ungdom er like fornøyd med lokalmiljøet som resten av landet, men noe mindre
enn gjennomsnittet i fylket. Andelen ungdom som deltar i fritidsorganisasjoner er noe mindre enn
fylket og landet.

De unge føler seg noe tryggere i Farsund enn gjennomsnitt for fylket og landet. De er på den andre
siden ikke så fornøyd med helsa som landsgjennomsnittet.
De psykiske symptomene/lidelsene er lavere enn gjennomsnitt i fylket og landet. Overvekt og
fedme blant 17-åringene er markert større i farsund enn fylke og landet for øvrig. Det samme er
bruken av antibiotika generelt for alle aldersgrupper.

Se FHI’s helseprofil: http://khs.fhi.no/webview/

Klima
Klimaet er i endring og stiller krav om klimatilpasning for å håndtere hendelser som følger av
villere og våtere vær. Mer og mer intens nedbør gir nye utfordringer når det gjelder håndtering av
flomsituasjoner, skred og lokalt overvann. Stigende havnivå og hyppigere stormflo, mer vind,
kortere snøsesong og lengre vekstsesonger innebærer nye utfordringer, men også nye muligheter.
For å hindre ytterligere klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en langsiktig
omstilling til et lavutslippssamfunn. Det krever at vi tar i bruk sterkere virkemidler enn vi har gjort
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til nå, og at vi sikrer effektiv ressursutnyttelse i areal- og samfunnsutviklingen. Samtidig blir det
viktig å legge til rette for økt verdiskaping og næringsutvikling, og innovasjon og vekst i nye og
grønne næringer. Kommunen har en sentral rolle som utviklingsaktør og planmyndighet i arbeidet
for et miljø- og klimavennlig samfunn.

Regional og kommunal planlegging er viktig for å begrense energiforbruk og klimagassutslipp. Alle
beslutninger om lokalisering og utforming av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester
påvirker energiforbruk og utslipp i lang tid fremover. For å møte overgangen til
lavutslippssamfunnet må det legges stor vekt på effektiv arealbruk, og på å samordne arealbruken
og transportsystemet.

Lister
Den kommunale planstrategien er også en arena for å avklare behov og planoppgaver som best kan
løses gjennom interkommunalt samarbeid. Dette gjelder både innenfor samfunnsplanlegging,
arealplanlegging og tjenesteyting. Gjennom Listersamarbeidet har også regionen flere strategiske
planer. I mange sammenhenger har kommunene i regionen sett behovet for å utarbeide felles
strategier på et mer overordnet nivå. Arbeidet med fylkesdelplan for Lister 2020-2030 er godt i
gang og skal fullføres i løpet av året. Hvorvidt det er behov for andre planer i regionen vil bl.a.
avklares ved behandlingen av Planstrategi for Agder 2020-2023. Farsund kommune har i den
sammenheng gitt sine innspill til denne.

Status og planbehov 2020-2023

Planstatus
De kommunale planene kan inndeles i kommuneplaner og andre planer.
Kommuneplanene er kommunens overordna planverk. Planene utarbeides etter reglene i plan- og
bygningsloven med bl.a. krav til oppstartmelding/planprogram, samarbeid og medvirkning,
høring/offentlig ettersyn og vedtak/kunngjøring.
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Denne plantypen benyttes hvor det er krav om det (kommuneplanens samfunnsdel og arealdel inkl.
geografiske kommunedelplaner) og andre planer hvor det er formålstjenelig. Det kan være
sektorovergripende planer, planer hvor formålet ikke er avklart i kommuneplanen og planer som
krever stor grad av samarbeid og medvirkning. Disse planene har fellesbetegnelsen tematiske
kommunedelplaner.

Andre planer omfatter kommunens øvrige planer. Disse følger ikke prosessreglene i plan- og
bygningsloven, og planprosessene kan variere fra plan til plan.

Nedenfor er det vist en oversikt over gjeldende kommunale planer og en vurdering av behovet for
revisjon. Andre planer er begrenset til politiske målstyringsplaner.

Kommuneplaner:
• Samfunnsdel 2018 - 2030

Vedtatt i kst 8.3.2018

• Arealdel 2018 (sammenstilling av kommunedelplaner)

Vedtatt i perioden 2001-2018

• Sammenstilte bestemmelser

som over

Kommunedelplaner areal:
• Farsund - Lista (2018)

Vedtatt i kst 8.3.2018

• Lista fly og næringspark (2001)

Vedtatt i kst 18.12.2001

• Lundevågen (2004)

Vedtatt i kst 5.10.2004

• Loshavn-Eikvåg (2008)

Vedtatt i kst 13.6.2006

• Herad-Spind (2014)

Vedtatt i kst 11.9.2014

• Kystsonen i Spind (2016)

Vedtatt i kst 10.9.2015

• Sykkel (2015)

Vedtatt i kst 27.3.2015

Sektorovergripende planer:
• Næringsplan (2014)

Vedtatt i kst 11.9.2014

• Energi- og klimaplan Lister 2009

Vedtatt i kst 16.06.2009
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• Folkehelse og likestilling (2015)

Vedtatt i kst 18.6.2015

Tema- og sektorplaner:
• Trafikksikkerhetsplan (2016)

Vedtatt i kst 8.9.2016

• Helse og omsorgsplan (2018)

Vedtatt i kst 8.3.2018

• Kulturplan

(2019-22)

• Kulturminneplan

(2019)

• Visjonsplan for teknisk sektor (2015)

Vedtatt i kst 18.6.2015

• Plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg (2018-21)

Vedtatt i kst 23.11.2017

• Oppvekstplan for barnehage og skole i Farsund (2018-21)

Vedtatt i kst 13.12.2018

Folkehelseoversikt

Behandlet i kst 14.5.2020

Kommunale reguleringsplaner
Følgende planer er bestilt / igangsatt/planlagt og kan være aktuelle etter 1.1.2020:


Reguleringsplan for Nytorvet – Farsund sentrum

Foreløpige innspill til kommunal planstrategi
Fylkesmannen i Agder skrev i fbm tilsyn med beredskap i Farsund kommune 2018, at det ved neste rullering
av planstrategi og planprogram bør kommunen være bevisst på å inkludere samfunnssikkerhet og beredskap
som del av plangrunnlaget. Det ble påvist fen avvik og gitt fire merknader (brev av 1.11.2018).
Den administrative ledergruppa i Farsund kommune ønsker dette med i planstrategien:












Kommunikasjon/Digitalisering.
Hovedplan avløp.
Revidering av hovedplan vann
Trafikksikkerhetsplan
Skogbruksplan
Næringsplan
Revisjon av kommuneplanens arealdel
Barnehagebehovsplan
Revisjon av oppvekstplan
Delegasjonsreglementet
Pandemiplan.
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Ordføreren har forespurt de lokale partiene som har fremmet følgende foreløpige forslag:

Farsund Høyre




Farsund by. Vi har tidligere løftet fram behov for å se på Farsund sentrum samlet. Den nylig
oppstartede prosess for Nytorvet med omkringliggende områder er i gang, og der er stort
engasjement rundt dette. Dette stod nylig omtalt i en større artikkel i Lister. Her framkommer det
igjen at det er et stort behov for å så på hele byen samlet, for å kunne få en god prosess, og få et
godt grunnlag for videre beslutninger. Hans Petter Hagen fra Gladstad var også i sin presentasjon i
kommunestyret inne på at det er et stort behov for en samlet plan for hele Farsund by. Så vi
fremmer igjen vårt forslag om å se på hele Farsund sentrum, med tanke på en samlet og helhetlig
«by-plan».
Næringsplan. Gjeldende plan har stort behov for oppdatering. Det har vært store endringer siden
den ble rullert sist, både med måten det jobbes med næringsutvikling på, og organisering av
arbeidet.

Farsund SV






Vi ønsker en LIM plan for Farsund (Likestilling, inkludering og mangfold) Vi mener Det er mange
viktige problemstillinger politikerne bør ta tak i og en slik plan vil gi mulighet for å kunne jobbe
grundig for å få til en god og ønsket utvikling i vår kommune. Det bør følge med en tydelig
handlingsplan.
Vi ønsker en helhetlig miljøplan for hele kommunen. Den bør være ambisiøs og med en tydelig
handlingsplan. Vi må ha et godt verktøy for å kunne jobbe målrettet og systematisk for å bli en
grønnere og mer miljøvennlig kommune.
Vi ønsker også en rullering av trafikksikkerhetsplanen.

Farsund Ap









Næringsplan – sist vedtatt 2014.
o Begrunnelse; mye har skjedd/ mye er endret og vi må ha en plan som ser inn i fremtiden, slik
vi ser det pt.
Strategiplan for kommunikasjon og åpenhet
o Begrunnelse; Dette mangler vi helt, og trenger dette for å kunne utvikle kommunen overfor
både demokrati og innbyggere samt næringsinteresser.
Folkehelse og Likestilling (LIM?) – vedtatt 2015
o Vi har en plan – gikk visstnok ut i 2019, og den trenger oppdateres/rulleres.
Arealplan for Lundevågen (vedtatt 2004)
o 16 år noe er endret og mye kan endres de kommende 5-10 årene. Etableringer på gang og
kanskje noe på vei ut; hvordan vil vi rigge oss?
Kystsoneplan Spind – begrenset rullering – ta hensyn til Blå næringsmuligheter (eksisterende plan
vedtatt 2015
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o

Planen er forholdsvis ny, men er lite tilpasset de Blå næringsmulighetene. Kan være behov
for en begrenset rullering, der kun områder for næringssatsing kan være tema?

Rødt Farsund

Foreslå at det i perioden utarbeides en plan for lekeplasser og nærmiljøanlegg i Farsund.

Hensikt
Planen skal være ett verktøy for en målrettet satsing på å oppfylle barn og unges interesser jmf. krav i
kommunedelplanen og nasjonale retningslinjer.
I kommunedelplanen for Farsund- Lista står det som § 2.1 b):
b) Krav til lekeareal for bolig:
Lekeareal skal være egnet og på bakkenivå med tilfredsstillende sol- og støyforhold.
Lekearealet skal tilrettelegges for bruk av alle aldersgrupper.
1. Nærlekeplass
Skal være særlig egnet for barn 0-6 år
Størrelse: Min. 100 m² + 10 m² pr. boenhet
Maks. avstand fra boenhet: 150 meter trafikksikker adkomst
2. Områdelekeplass
Skal være særlig egnet for barn 5-13 år
Skal avsettes for områder med 25 boenheter eller flere
Størrelse: Min. 500 m2 + 10 m² pr. boenhet
Maks. avstand fra boenhet: 300 meter trafikksikker adkomst
3. Nærmiljøanlegg
Skal være egnet for alle aldersgrupper
Skal avsettes for områder med 100 boenheter eller flere
Størrelse: Min. 1500 m²
Maks. avstand fra boenhet: 500 meter trafikksikker adkomst
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Planens innhold
1. Planen bør inneholde en lokalisering av alle lekeplasser i kommunen. Det må gjøres en kategorisk
inndeling i nærlekeplass, områdelekeplass og nærmiljøanlegg jmf. Kommuneplanen.
2. Lekeplassene bør deles inn i underkategorier basert på popularitet og bruk, som igjen legges til
grunn for vedlikeholdsrutiner samt innhold på den aktuelle lekeplass.
3. Det bør legges inn hvilke områder som skal skjøttes av kommunen og hvilke som kan skjøttes av
andre. Planbeskrivelsen må inneholde informasjon om retningslinjer og ansvar som medfølger
dersom andre enn kommunen skal skjøtte en lekeplass.
4. Planen må vise hvor det er under- eller overdekning iht § 2.1 b. og foreslå nye områder hvor det bør
etableres lekeplasser for å oppfylle nevnte §. Hver lekeplass må vise hvilke område de skal betjene.
5. Planen bør referere til en utarbeidet norm for uteanlegg som setter minimumskrav til kvalitet,
utforming og innhold, som en veileder for utbygger. Det kan foreligge en målsetning om deltakelse i
en interkommunal normgruppe for dette arbeidet.
6. Det bør innføres en modell for hvordan nye boligområder og nyoppførte boliger bidrar til
lekeplasser. For eksempel kan det ses på muligheten for å innføre en metode hvor nye
boliger/fortetning i områder med lekeplassdekning bidrar til en eksisterende lekeplass. Det kan være
muligheter for å fastsette en fast takst basert på m2 el. type bolig.
7.

For nye boligfelt med krav til lekeplass bør disse henvises til denne planen hvis det er
hensiktsmessig for således bidra til å oppfylle den. Det bør være mulig å stille krav utenfor det
aktuelle planområdet, evt så bør det ikke tillates nye etablering før krav til lekeplassdekning er til
stede iht. avstander bestemt i kommuneplanen.

8. Planen bør si noe om befolkningsgrunnlaget, demografi og pressområder.
9. Planen bør si noe om hvilke skoler, barnehager og andre grupper som benytter lekeplassen, med
vurdering om disse bør tilrettelegge for utendørs undervisning.
10. Planen bør være grunnlag for budsjettberegninger til lekeplasser i perioden.
11. Planen bør være grunnlag for prioriteringer på opparbeidelse i perioden.
Diverse noter:
Det bør i fremtidig kommuneplanarbeid benyttes standard benevnelser for lekeplasser: sandlekeplass,
kvartalslekeplass, nærmiljøanlegg.
Det bør vurderes hvilke skoler og barnehager som kan benyttes på kveldstid.

16

Forslag til planoppgaver 2020 – 2023:
Plantittel
Hovedplan vann – revisjon
Revisjon av hovedplan avløp
Trafikksikkerhetsplan - revisjon
Skogbruksplan
Næringsplan – rullering
Barnehagebehovsplan
Oppvekstplan – revisjon
Delegasjonsreglement
Pandemiplan
Idrett og anlegg – revisjon
Kommunikasjon
Samfunnsikkerhet og beredskap – revisjon

Ansvar
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Rådmann
Oppvekst
Oppvekst
Rådmann
Helse
Kultur
Rådmann
Rådmann

2020

2021

2022
X

2023

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

Kommentarer/opplysninger/utdypninger i forhold til forslagene og de foreløpige innspillene til planen:
Folkehelse og likestilling (LIM) skal nå inn i alle kommunale planer. Folkehelseoversikt er behandlet i
kommunestyret 14.5.2020.
Beredskapsplanverket må samordnes – internt og eksternt – fra Fylkesmannens tilsyn i 2018.
Arealplan for Lundevågen. I Lundevågen er det pågående og nylig vedtatte reguleringsplaner for hele
industriområdet. En ny arealplan ansees derfor som unødvendig.
Plan for lekeplasser og nærmiljøanlegg: Det står i kommuneplanen for Farsund-Lista hvilke krav som stilles til
lekeplasser og nærmiljøanlegg. Dette anses som tilstrekkelig i videre planlegging.
Kystsoneplanen for Spind tok ca 8år å ferdigstille. I hvilken grad det vil være hensiktsmessig å rullere denne i
forhold til hva man ønsker å oppnå, bør eventuelt gjennomdrøftes nøye. Også for å se på alternative
muligheter i forhold til hva man ønsker å oppnå.

17

Kommunestyrets vedtak vedrørende Planstrategi 2020-2023:
Planoppgaver 2020 – 2023:
Plantittel
Hovedplan vann – revisjon
Revisjon av hovedplan avløp
Trafikksikkerhetsplan - revisjon
Skogbruksplan
Næringsplan – rullering
Barnehagebehovsplan
Oppvekstplan – revisjon
Delegasjonsreglement
Pandemiplan
Idrett og anlegg – revisjon
Kommunikasjon
Overordnet beredskapsplan revisjon
Helhetlig ROS-analyse

Ansvar
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Rådmann
Oppvekst
Oppvekst
Rådmann
Helse
Kultur
Rådmann
Rådmann

2020

2021

2022
X

2023

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rådmann

X
X
X

X

X
X

X

X

X

Farsund kommune merker seg de råd og innspill fra fylkesmannen som gjelder de 4 nevnte nasjonale
føringer:





Opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020
Barn som lever i fattigdom – Regjeringens strategi mot barnefattigdom 2015-2017
Et liv uten vold – handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)
Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029.

• Heieplanen tas ut som føring.
• Når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap tas disse innspillene med videre.
• Farsund kommune merker seg de råd og innspill far Agder fylkeskommune som gjelder de 3 nevnte
regionale planene:




Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 (Vest-Agder)
Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder (2003)
Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2015-2020 (vedtatt 2016)

• Friluftsliv er viktig i Farsund og vi merker oss fylkeskommunens innspill i denne sammenhengen. Samspillet
kommune og fylke har betydd og vil bety mye for videre utvikling her.
Kommunen gjennomgår for tiden spennende muligheter for store nye aktiviteter som kan ha stor innvirkning
på vår kapasitet til å planlegge målrettet og bruke begrensede midler på best mulig måte. De mange gode
innspill som er mottatt i denne planstrategiprosessen er i ulik grad nyttige for videre planlegging i
kommunen.
Kommunestyret avventer å legge inn nye planer i planstrategien for å kunne trå til med det aller mest
presserende planbehovet når det måtte oppstå, som følge av den forventede utvikling.
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