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Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi 2021-2033 - forslag til
høringsdokument
Kommunedirektørens forslag til vedtak
Kommunedirektørens forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi legges ut på
høring.
Vedlegg
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - høringsdokument - Froland kommune
Kommuneplanens arealstrategi 2021-2033 - høringsdokument - Froland kommune
Sammendrag
Kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi for Froland kommune 2021-2033 er blitt til i
politisk styrt prosess, med deltakelse og involvering som viktige prinsipper. Planprogrammet ble
vedtatt i 2020, og de folkevalgte i kommunestyret, samt medlemmene i ungdomsrådet har deltatt i
politiske arbeidsmøter om hovedmålsettingene, visjoner og strategier i planen. Vi har lagt til grunn
utfordringer for Froland fra folkehelseoversikten, og levekårsstatistikk som Ungdataundersøkelsen. Vi har gjennomført en digital innbyggermedvirkning, der vi stilte spørsmål om hva
som var viktig for innbyggere knyttet til de tre hovedmålsettingene. Tilbakemeldingene bekreftet i
stor grad de politisk prioriterte områdene. Et knippe av de over 100 svarene vi fikk er å se som
sitater i planen.
Bakgrunn (Fakta)
Kommuneplanens samfunnsdel er hovedverktøyet for kommunens helhetlige og langsiktige
planlegging. Tidsperspektivet er 12 år. Kommuneplanen handler om viktigste utfordringene knyttet
til samfunnsutviklingen. I samfunnsdelen trekker vi frem hovedmålene for kommunen, og vi
beskriver hvordan vi skal nå målene.
Arealstrategien er bindeleddet mellom samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen.
En revisjon av arealdelen skal i gangsettes høsten 2021.
I tråd med regjeringens føringer, har vi tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål for vårt planarbeid.
Vi har også forankret planen i Regionplan Agder 2030 og Veikart for bedre levekår i Agder.
Det har vært bred tverrpolitisk enighet om hovedmålene for planen underveis i prosessen.
De tre hovedmålene er:
 God helse og livskvalitet (bærekraftsmål nr. 3)
 God utdanning (bærekraftsmål nr. 4)
 Bærekraftige byer og lokalsamfunn (bærekraftsmål nr. 11)
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Det er valgt tre gjennomgående perspektiver:
 Vekst og økonomisk bærekraft
 Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
 Klima og miljø
Vurderinger
Prosessen har lagt vekt på god involvering.
Følgende medvirkningsaktiviteter er gjennomført i perioden november 2020 til mars 2021:
 Arbeidsmøte med ungdomsrådet
 To arbeidsmøter med kommunestyrerepresentantene og varaer. På disse arbeidsmøtene
deltok også to representanter fra ungdomsrådet. Kommunens ledergruppe deltok. Det
første arbeidsmøte vektla samfunnsdelen, mens det andre arbeidsmøtet handlet mest om
arealstrategien
 Orienteringer for råd for personer med funksjonsnedsettelse. Eldrerådsmøtet ble dessverre
utsatt på grunn av koronarestriksjoner, men får anledning til å gi sin uttalelse til
høringsdokumentet i høringsperioden
 Saksbehandler har hatt dialog med fagpersoner innen folkehelse, SLT-arbeid, beredskap,
organisasjon og HR, klima og miljø, og trafikksikkerhet
 Arbeidsmøte med virksomhetslederne, ledergruppa og hovedvernombud
 Kommunikasjonsteamet har bistått underveis i prosessen
Driftsmessige konsekvenser
Iverksetting av planen vil medføre prioritering av satsingsområdene i budsjett og handlingsprogram
som vedtas hvert år.
Alternative løsninger
Det foreslås ikke alternative løsninger.
Konklusjon
Kommunedirektøren foreslår at vedlagte forslag til samfunnsdel og arealstrategi legges ut på
høring.
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