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Innledning 
1.1 Hva er en Planstrategi? 
Formålet med en Kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte 
opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi 
erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan- og 
bygningslov (PBL 1985). 
 
Planstrategien setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer 
omfattende enn nødvendig. Etter plan- og bygningslovens § 10-1 om Kommunal planstrategi skal 
kommunestyret 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. 
 
Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Kommunal planstrategi er følgelig ikke en arena 
for å vedta mål og strategier, men å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og 
organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien er 
retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens 
innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi. 
 
Kommunal planstrategi er en viktig arena for å drøfte og avklare behov for interkommunal 
planlegging. Dette kan gjelde både innenfor arealplanlegging og tjenesteyting. 
 
Fylkestingene skal i løpet av den samme perioden vedta en regional planstrategi som  
skal avklare de regionale planbehovene. Denne samtidigheten åpner for bedre samhandling om 
planoppgaver, og i tillegg en bedre oppfølging av vedtatte planer, som går på tvers av kommune- og 
fylkesgrenser.  
 
Rådmannen har organisert dette utkastet til planstrategi i tråd med FN’s bærekraftsmål og de 
prioriteringene som er gjort i kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030. 
 

1.2 Prioriterte nye planoppgaver og revisjon av gjeldende planer 
De nye planoppgavene inklusive revisjon av gjeldende planer er anført på listen under. I kap . 4 og 5. 
står noen flere kommentarer. Pågående planprosesser er ikke anført på listen under. De er omtalt i 
kap. 4.1.  
 
 

 

 GOD HELSE  
• Fysio- og ergoterapiplan – behandling i bystyret desember 2020 
• Plan for utvikling av rusfeltet inklusive ettervern i Arendal kommune – under arbeid 
• Handlingsplan mot vold og overgrep – revisjon 
• Kommunedelplan Tidlig Innsats (BTI)- revisjon 
• Kommunedelplan for kultur og fritid - revisjon 
• Boligstrategi – Ny 
• Hovedplan for vannforsyning – revisjon 
• Kommunedelplan for trafikksikkerhet – revisjon 
• Leve hele livet – innsatser på individ og samfunnsnivå (voksne) – NY.  
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 GOD UTDANNING 
• Temaplan for Arendalsskolen evt for barnehager og skoler  – Ny 

 
• Barnehage og skolebruksplan – revisjon 

  

 LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE 
• Sertifisere kommunen tilknyttet «Likestilt arbeidsliv» – Ny 

 

 ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST 
• Næringspolitisk handlingsplan, inklusiv HP for vekst – revisjon 
• Næringsarealstrategi – revisjon 
• Reiselivsstrategi – Ny 
• Kommunedelplan for Landbruk – revisjon 
• Strategisk Næringsplan for Østre Agder – revisjon 
• Kommunens anskaffelsesreglement 

 
 

 MINDRE ULIKHET 
• Mangfoldsstrategi – Ny 
• Flyktningeplan – revisjon 
• Inkluderingsstrategi – revisjon 
• Handlingsplan mot fattigdom- Kommunen skal sikre deltakelse i arbeidslivet og tilhørighet for 

alle – Ny (Forklaringen flyttes til 4 og 5)  
 

 

 BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN 
• Kommuneplanens samfunnsdel – revisjon 
• Kommuneplanens arealdel – revisjon 
• Byplan 2023 – En utviklingsplan for byrom, aktiviteter/opplevelser, boliger og næring - Ny 
• Byplan 2023 – Områdereguleringsplan – Ny  
• Kommunedelplan for samfunnssikkerhet og beredskap – Ny  
• Plan for folkehelse – Ny (står under Helse også) 
• Innovasjonsstrategi – revisjon 
• Digitaliseringsstrategi – revisjon 
• Kommunedelplan for kultur og fritid – revisjon  
• Kommunedelplan for bevaringsverdige bygninger – revisjon 
• Plan for Biologisk Mangfold – Ny  
• Kommunedelplan for grønnstruktur – revisjon  
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• Hovedplan for husholdningsrenovasjon - revisjon 
• Utviklingsprosess for Krøgenes – Ny  
• Reg plan ny veg Eyde energipark-til Eydehavn havn – Heftingsdalen (E18) – Ny 
• Reg.plan Eyde energipark 
• Helle næringsområde – Kommunedelplan- Ny 
• Områdereguleringsplan Myrene – Ny 
• Områdereguleringsplan Saltrød Vest – Ny  
• Områdereguleringsplan for Saltrød bydelssenter- Ny 
• Miljørevisjon/oppheving av gamle reguleringsplaner – Ny 
• Sikringssaker (stier, friområder, o.l.) Pågående etter behov – (Flaket 2021) 
• Reg plan- Arendal havn- Arendal havn – Revisjon 
• Temaplan Friluftslivets ferdselsårer - Ny  
• Plan for vekst – (Bystyrevedtak 19.11.2020-  oppfølging av vedtak i budsjettbehandlingen 

2019) 

 STOPPE KLIMAENDRINGENE 
• Klima og energiplan – revisjon 
• Plan for klimatilpasning – Plan for klimatilpasning blir ivaretatt i Kommunedelplan for 

Samfunnssikkerhet og beredskap – Ny 
 

 LIVET UNDER VANN 
• Kommuneplanens arealdel – revisjon sjøområdene 
• Hovedplan for avløp – revisjon 

 

 FRED OG RETTFERDIGHET 
• Lokal strategi mot arbeidslivskriminalitet – Ny 
• Handlingsplan mot rasisme og diskrimering– Ny 

 

 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE 
• Sivilsamfunnsstrategi – Samskaping i Arendal – revisjon 
• Kommunikasjonsstrategi – revisjon 
• Arbeidsgiverstrategi – revisjon 
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2.0  Nasjonale forventninger, regionale og 
kommunale føringer  
 

2.1 NASJONALE FORVENTNINGER TIL KOMMUNENES PLANLEGGING 
 
For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og bygningsloven § 6-1. 
De nasjonale forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes 
arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer. 
 
Nye nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging 2019-2023 vedtatt ved kongelig 
resolusjon 14. mai 2019. 
 
Første del omhandler Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling. Andre del 
omhandler Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet. Tredje del omhandler Bærekraftig 
areal- og transportutvikling og fjerde del omfatter Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve.  
 
Nasjonale forventninger til Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling: 
 
  

• Kommunene legger FNs bærekraftmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen. 
• Regionale planer og kommuneplanens samfunnsdel brukes for å gi strategisk retning til 

samfunnsutviklingen og for å gjøre planleggingen mer forutsigbar. Planene følges opp i 
økonomiplanleggingen. 

• Kommunene vektlegger kostnadseffektivitet for private og offentlige aktører på 
kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå i planleggingen. 

• Kommunene benytter de virkemidler som plan- og bygningsloven har for å effektivisere 
og forenkle planleggingen. Kommunene tilpasser detaljeringsgraden i planer og 
utredninger til behovet. 

• Kommunene bidrar til å sikre effektiv og rask behandling av private  reguleringsplan-
forslag, og til god plankvalitet ved å gi tidlige, tydelige og relevante krav til utredninger 
og dokumentasjon. 

• Kommunene vektlegger den private eiendomsretten i planleggingen. 
• Kommuner legger vedtatte statlige planer til grunn for egen planlegging. 
• Kommunene tar i bruk digitale dialogløsninger og legger til rette for enkel tilgang til 

plandata i digitalt planregister, og til temadata i det offentlige kartgrunnlaget. 
• Kommunene tar i bruk digitale verktøy basert på eByggesak-standarden, for å sikre en 

mer effektiv og fulldigital saksbehandling av byggesøknader. 
• Kommunene utarbeider arealstrategier som del av kommuneplanens samfunnsdel, og 

legger disse til grunn ved revisjon av kommuneplanens arealdel. 
• Kommunene prioriterer arbeidet med planstrategi for å sikre at planene er oppdaterte 

og møter framtidens behov, også i forbindelse med kommunesammenslåinger. 
• Kommunene bruker planleggingen til å se oppgaver som de får tilført gjennom 

kommune- og regionreformen i sammenheng med andre samfunnsoppgaver. 
• Kommuner som ikke har slått seg sammen, bruker planleggingen til å diskutere om de 

har forutsetninger for å møte framtidens utfordringer alene, eller om de bør slå seg 
sammen med nabokommuner. 

• Kommunene baserer samfunns- og arealplanleggingen på et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag og har tilgang til nødvendig plankompetanse. 

• Fylkeskommunene styrker regionalt planforum som samordningsarena. Kommunene, 
Fylkesmannen og andre statlige myndigheter bruker forumet aktivt til å gi tydelige 
signaler tidlig om hva som er nasjonale eller regionalt viktige hensyn i den enkelte sak. 

 
Nasjonale forventninger til Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet: 
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• Kommunene vektlegger arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser, inkludert 
utslipp fra arealbruksendringer, mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging. Oppdatert kunnskap om forventede klimaendringer og konsekvenser 
brukes i planleggingen. 

• Kommunene legger vekt på klimatilpasning og samfunnssikkerhet i sin planlegging, og 
legger de høye alternativene fra nasjonale klimaframskrivinger til grunn forarbeidet. 
Risiko- og sårbarhetsanalyser legges til grunn for plan- og byggesaksbehandlingen. 

• Kommunene legger til rette for verdiskaping og næringsutvikling i alle deler av landet og 
mobiliserer og utvikler bedrifter og næringsmiljøer til å hevde seg nasjonalt og 
internasjonalt. 

• Kommunene stimulerer til grønn omstilling, innovasjon, vekst i nye arbeidsplasser og et 
inkluderende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige arealer som ivaretar samfunnets 
behov. 

• Kommunene identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold, friluftslivsområder, 
overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske verdier, kulturmiljø og landskap i 
planleggingen. Samlede virkninger tas hensyn til. 

• Kommunene vurderer arealbruken i strandsonen langs sjøen og i og langs vassdrag i et 
helhetlig og langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til naturmangfold, kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

• Kommunene utvikler de norske verdensarvområdene som fyrtårn for den beste 
praksisen innenfor natur og kulturminneforvaltningen gjennom arealplanleggingen. 

• Kommunene tar hensyn til og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging, slik at 
behovet for rensing ved produksjon av drikkevann reduseres. 

• Kommunene avsetter tilstrekkelig areal til ønsket vekst i oppdretts og havbruksnæringen 
gjennom oppdaterte planer, som også ivaretar miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Strategier for utvikling av havbruk utenfor kysten inngår i planene. 

• Kommunene legger til rette for økt verdiskaping og nye grønne næringer innenfor jord- 
og skogbruk. 

• Kommunene sikrer viktige jordbruksområder og kulturlandskap i landbruket gjennom 
langsiktige utbyggingsgrenser. Utbyggingsløsninger som kan redusere nedbygging av 
dyrka mark vurderes i samsvar med det nasjonale jordvernmålet. 

• Kommunene legger til rette for en bærekraftig utvikling i fjell og utmark og har særlig 
oppmerksomhet rettet mot områder med stort utbyggingspress. Dette skjer blant annet 
ved å fastsette langsiktige utbyggingsgrenser. 

• Kommunene legger til rette for gode leveområder for ville, pollinerende insekter 
gjennom planleggingen og drift av arealer.  

• Kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine planer og avveier utvinning mot 
miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses 
i et regionalt perspektiv. 

 
 
Nasjonale forventninger til Bærekraftig areal- og transportutvikling: 
 

• Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for vekst og utvikling i kompakte og 
klart avgrensede byområder gjennom regionale bolig-, areal- og transportplaner. 
Planene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekk i 
transportsystemet. 

• Kommunene legger til rette for videre utbygging av et godt samferdselsnett i hele landet. 
• Kommunene legger til rette for å sikre Forsvarets arealbehov når dette er nødvendig for 

å ivareta landets forsvarsevne og i henhold til nasjonale forsvarsplaner. 
• Kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse i byområder gjennom fortetting og 

transformasjon med kvalitet i omgivelsene, med vekt på arkitektur, byrom, kulturmiljøer, 
grønnstruktur og andre miljøverdier. Lokalisering av boliger, service, handel og andre 
arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter vurderes i sammenheng med 
eksisterende eller framtidige kollektivknutepunkt. 

• Kommunene legger til rette for sykling og gange i byer og tettsteder, blant annet 
gjennom trygge skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling fra kollektivknutepunkt 
og ut til friluftslivsområder, og for transportløsninger for grupper som er mindre mobile. 

• By- og omlandskommuner, sammen med fylkeskommunene, videreutvikler samarbeidet 
om transport på tvers av administrative grenser der dette bidrar til effektiv ressursbruk, 
næringsutvikling, bosetting og sosial bærekraft i ulike deler av fylket. 
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• Kommunene legger til rette for kostnadseffektiv framføring av mobil- og bredbåndsnett 
gjennom bruk av eksisterende føringsveier. 

 
Nasjonale forventninger til Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve: 
 

• Kommunene har en aktiv og helhetlig areal og sentrumspolitikk med vekt på styrking av 
sentrumsområdene. Boliger, næringsvirksomhet, arbeidsplasser og tjenestetilbud 
lokaliseres i eller tett på sentrum, med god tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange. 

• Kommunene har en ledende rolle i utviklingen av sentrum og legger vekt på et langsiktig 
og forpliktende samarbeid med private aktører og innbyggere. 

• Kommunenes boligpolitikk og boligplanlegging er en integrert del av kommunenes 
strategi for samfunns- og arealutvikling. Den legger til rette for en variert 
befolkningsstruktur gjennom god tilgang på boligtomter som grunnlag for tilstrekkelig, 
variert og sosial boligbygging. 

• Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal og samfunnsplanleggingen gjennom krav til 
boligstørrelse og nærområder, og ved å regulere nok boligtomter. 

• Kommunene legger til rette for leie-til-eie løsninger for vanskeligstilte i boligmarkedet. 
• Kommunene planlegger for et tilbud av tilrettelagte boliger for eldre og personer med 

nedsatt funksjonsevne. 
• Kommunene planlegger aktivt for å motvirke og forebygge levekårsutfordringer og 

bidrar til utjevning av sosiale forskjeller. Kommunene legger universell utforming til 
grunn i planlegging av omgivelser og bebyggelse og ivaretar folkehelsehensyn i 
planleggingen. 

• Kommunene vektlegger arkitektur og kvalitet i de bygde omgivelsene, og planlegger 
med utgangspunkt i stedenes særpreg, kulturhistoriske elementer og viktige 
landskapstrekk. Eldre bebyggelse og bystrukturer vurderes som ressurser i en sirkulær 
økonomi. 

• Kommunene ivaretar kunst og kultur som del av kommunal og regional 
planlegging, og legger til rette for et fritt og uavhengig kulturliv. 

• Kommuner har en aktiv og helhetlig tilnærming til utvikling av aldersvennlige 
kommuner og fylker. 

• Kommunene legger vekt på å ivareta byrom og blågrønn infrastruktur med stier og 
turveger som sikrer naturverdiene, hensyn til overvann og legger til rette for fysisk 
aktivitet og naturopplevelser for alle. 

• Kommunene ivaretar vassdragenes bruks- og verneverdier i sin planlegging. 
Vassdragenes potensial for trygg avledning av overvann og naturbasert demping 
av flom, utnyttes. 

• Kommunene ivaretar aktivt gode vilkår for god psykisk og fysisk helse i planleggingen. 
• Kommunene ivaretar barn og unges interesser gjennom en samfunns- og 

arealplanlegging som skaper trygge, attraktive og aktivitetsfremmende 
by- og bomiljø. 

• Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig 
støy og luftforurensning 

 
Se hele dokumentet:  Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, 
Vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019. 

 

2.2  REGIONALE PLANER  
 
Regionale planer skal legges til grunn for kommunal planlegging, jf. § 8-2 i plan og 
bygningsloven. Det er flere regionale planer som berører flere av bærekraftsmålene som er pekt 
ut som prioriterte områder, blant annet Regional areal- og transportplan for arendalsregionen, 
Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 og Regional plan for 
likestilling inkludering og mangfold på Agder 2015-2030. En fullstendig oversikt og gjeldende 
regionale planer og strategier kan lastes ned på fylkeskommunen sin nettside. 
https://agderfk.no/sok.aspx?soketekst=regionale+planer&MId1=8 

https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://agderfk.no/sok.aspx?soketekst=regionale+planer&MId1=8
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Regionplan Agder 2030 
Gjennomføring av Regionplan Agder 2030 er et regionalt samarbeid i Agder. Hovedmålet er å utvikle 
Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt 
lavutslippssamfunn med gode levekår. Dette innebærer å:  

- bruke hele Agder og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode,   
- samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå,  
- jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig 

og helhetlig levekårssatsing,  
- redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030,   
- utnytte mulighetene som digitalisering gir. 

Planen har fem hovedsatsingsområder: 

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 
• Verdiskaping og bærekraft 
• Utdanning og kompetanse 
• Transport og kommunikasjon 
• Kultur 

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver: 

• Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 
• Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 
• Klima og miljø 

 
Se hele dokumentet:  Regionplan Agder 2030 
 

 
2.3  KOMMUNEPLANEN 
 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede politiske styringsdokument og beskriver 
kommunens politikk innenfor ulike fagområder, med mål og strategier.   

Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2021 ble våren 2020 erstattet av  Kommuneplanens 
Samfunnsdel 2020-2030.  

Planen er basert på FN’s bærekraftsmål og er godt forankret i Nasjonale forventninger til kommunal 
planlegging og Regionplan 2030. 

 

 

http://www.regionplanagder.no/
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Kommuneplanens arealdel 
I kommuneplanens arealdel er kommunens arealpolitikk konkretisert gjennom beskrivelse, 
retningslinjer, bestemmelser og plankart. Arendal bystyre vedtok i mai 2019 en Kommuneplanens 
Arealdel for perioden 2019-2029. 
 
Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av plan – og 
bygningsloven og fastlegger overordnet bruk, vern og utforming av alle arealer i kommunen.  
 
I ”Planbeskrivelsen” til ny arealdel inngår en nyansering av arealpolitikken i forhold til hva som 
framgikk av samfunnsdelen fra 2011-2021. Arealpolitikken har fått et tydeligere fokus på 
knutepunktsutvikling og by- og stedsutvikling basert på prinsippet «Nærhet til alt». Arealpolitikken er 
i samsvar med de nye nasjonale forventninger til kommunal planlegging og tar opp i seg mange av 
forslagene som ligger i strategien i Byplan Arendal 2023 og den nylig vedtatte Areal- og 
Transportplanen for Arendal-Grimstadregionen.  
 
På nettsiden til Arendal kommune ligger både samfunnsdelen og arealdelen under følgende link:  
Kommuneplanen  2020-2030. 
 

 
  

 

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/kommuneplan-2019-2029/
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3. Utviklingstrekk 
 

3.1  REGIONALE UTVIKLINGSTREKK I AUST- OG VEST-AGDER 
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har som del av det regionale 
utviklingsarbeidet utarbeidet Agdertall 2019. Dette er et kunnskapsgrunnlag utarbeidet spesielt for 
rullering av Regionplan Agder 2030.  
 
Målsetningen er at dokumentet skal gi et godt grunnlag både politisk og administrativt, regionalt og 
lokalt for å vurdere utviklingsmulighetene og utfordringene i Agder for årene fremover. Agdertall 
2019 er et omfattende dokument, men har en enkel og oversiktlig innholdsfortegnelse. Du kommer 
raskt til ønsket kapittel eller delkapittel ved å klikke på aktuell overskrift. 
 
Det er lagt vekt på å presentere data på kommunenivå så langt det er mulig, samt tidsserier som 
viser utvikling over tid. Statistikken er derfor nyttig for kommunene i arbeidet med kommunale 
planer og er gruppert etter følgende tema: 
 

1. Demografi og overordnede utviklingstrekk 
2. Klima og energi 
3. Areal og transport 
4. Skole og utdanning 
5. Arbeids- og næringsliv 
6. Kultur- og kulturminner 
7. Folkehelse 

 
Agdertall 2019 finnes tilgjengelig via følgende link: Agdertall 2019 
 
 

3.2  REGIONALE  UTVIKLINGSTREKK I ØSTRE AGDER-REGIONEN 
 

Folketallet i Østre Agder var 81 100 i 2000. Folketallet steg jevnt men svakt fram mot 2007. Etter 
2007 har det vært en sterkere vekst, og 1.1. 2019 var folketallet 93188. Det er en økning på 12 248 
personer, men 90 % av økningen i folketallet skjedde i Arendal og Grimstad.  

De siste årene har veksten i folketallet avtatt, og er betraktelig lavere enn prognosene fra SSB skulle 
tilsi, noe figuren nedenfor viser. Det er bare Åmli som kommer bedre ut enn prognosen. 

 
 

Hovedårsaken til lavere vekst i folketallet er redusert innvandring, da det er innvandringen som har 
bidratt mest til folketallsvekst i Østre Agder som i resten av landet etter år 2000.  
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Årlig vekst i folketallet 2015-2019

prognose realitet

https://agderfk.no/_f/p1/ic16d31fa-7042-4ec9-a2f2-08cbd58cf8f1/agdertall-2019.pdf
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Kommunestruktur 

De 8 kommunene i Østre Agder utgjør et bo- og arbeidsmarked. 

Samlet har de 8 kommunene svært lav sysselsettingsgrad og følgelig mange i voksen alder som lever 
av noe annet enn egen inntekt. 

Samlet har regionen en stor andel av ungdommen som ikke gjennomfører videregående skole på 
normert tid, og andelen unge uføre er blant de høyeste i landet. Bildet har vært slik i over 20 år, og 
dagens kommuner har ikke lykkes i å endre utviklingen. 

De 8 kommunene bruker i dag store politiske og administrative lederressurser på å bøte på 
ulempene med å være mange og i noen tilfeller små kommuner. 

Arendal kommune mener at eventuelle kommunesammenslåinger må baseres på frivillighet fra alle 
involverte kommuner og avgjøres med folkeavstemning. 

 

3.3 KOMMUNALE  UTVIKLINGSTREKK 
 
De viktigste utfordringene kommunen står ovenfor på kort sikt er redegjort for i kommunens 
Handlingsprogram for 2020-2023.  Dokumentet kan leses i sin helhet her: 
 
 
Handlingsprogram 2020-2023. 
 
Ut over dette er en del sentrale kommunale utviklingstrekk gjengitt under. 
 

3.3.1 UTVIKLING I FOLKETALLET 
Den store veksten i folketallet kommunen hadde i tiåret etter 2005 avtok markant i 2014 / 2015. 
Deretter kom det en kortvarig vekst i 2017 som skyldes bosetting av flyktninger. I 2017 og 2018 sett 
under ett var veksten om lag 0,2 % årlig, likt året 2015. I 2019 økte folketallet igjen med 0,5 %, dette 
skyldes økt tilflytting, både fra andre steder i Norge og fra utlandet. Fødselsoverskuddet var så vidt 
negativt i 2019. 

De siste 5 årene har Arendal i snitt hatt en vekst i folketallet på under halvparten av hva Norge som 
helhet har hatt. Veksten i Aust-Agder som helhet har vært noe bedre enn for Arendal og resten av 
kommunene øst for Arendal. 

  

https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/handlingsprogram-og-budsjett/
https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/kommuneplan-planer-og-styringsdokumenter/handlingsprogram-og-budsjett/
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 Arendal  
Aust-
Agder Norge 

År 
Innbyggertall 
pr 1, januar Vekst i folketall Vekst i %  Vekst i % Vekst i % 

2013 43 336 505 1,17 %  0,86 % 1,14 % 
2014 43 841 378 0,86 %  0,90 % 1,11 % 
2015 44 219 94 0,21 %  0,89 % 0,93 % 
2016 44 313 261 0,59 %  0,77 % 0,85 % 
2017 44 576 67 0,15 %  0,47 % 0,71 % 
2018 44 645 139 0,31 %  0,37 % 0,62 % 
2019 44 785 214 0,48 %  0,53 % 0,74 % 
2020 44 999      

 
Antall innbyggere og befolkningsvekst 2013 – 2019 i Arendal, sammen med befolkningsvekst i hele landet. 
 
Den svake, men positive befolkningsveksten er sannsynligvis mer knyttet til bosetningsmuligheter 
enn vekst i regionens sysselsettingstilbud.  
 
Fødselsoverskuddet, som vises i figur 2, bidrar til at vi fortsatt har vekst i folketallet. Antall fødsler går 
ned, men enn så lenge så går ikke antall dødsfall opp heller. Et mål på aldring av befolkningen er 
fødsler i prosent av folketallet. Som tabellen nedenfor viser så ligger vi dårligere an i Arendal enn i 
landet som helhet, men antall fødsler i % av folketallet viser en bekymringsfull nedgang både i 
Arendal og i Norge.  

 Arendal  Fødsler i % av folketallet 
År Fødsler Dødsfall Fødsels-overskudd  Arendal Norge 

2013 489 417 72  1,13 % 1,17 % 
2014 453 371 82  1,03 % 1,16 % 
2015 436 348 88  0,99 % 1,14 % 
2016 456 383 73  1,03 % 1,13 % 
2017 422 373 49  0,95 % 1,08 % 
2018 405 367 38  0,91 % 1,04 % 
2019 372 374 -2  0,83 % 1,02 % 

Figur : Fødsler og dødsfall 
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For å gi et bilde av en særlig utfordring knyttet til endring i befolkningssammensetningen er det tatt 
inn en figur som viser aldersfordelingen på barn og unge i 2020, sammenlignet med 2015. 

    2015     2020   

Antall år Personer Snitt*) Avvik Personer Snitt*) Avvik 

0 år 458 531 -73 377 517 -140 
1 år 507 531 -24 416 517 -101 
2 år 502 531 -29 443 517 -74 
3 år 512 531 -19 484 517 -33 
4 år 546 531 15 474 517 -43 
5 år 568 531 37 489 517 -28 
6 år 566 531 35 516 517 -1 
7 år 562 531 31 550 517 33 
8 år 551 531 20 531 517 14 
9 år 530 531 -1 574 517 57 
10 år 514 531 -17 592 517 75 
11 år 509 531 -22 593 517 76 
12 år 516 531 -15 598 517 81 
13 år 520 531 -11 568 517 51 
14 år 541 531 10 547 517 30 
15 år 600 531 69 522 517 5 

Aldersfordeling barn og ungdom Snitt*) = aldersgruppen med jevn fordeling på hver årsklasse 
Konsekvensen av disse tallene er store. Sterkt fall i tallet på yngre barn bidrar til redusert etterspørsel 
etter barnehageplasser, og etter hvert også på behovet for skoleklasser. Slike endringer påvirker også 
i vesentlig grad rammeoverføringen til kommunen.  

 
Befolkningsstatistikk flytting SSB, for Arendal 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Innflytting 2 093 1 993 1 829 2 174 1 864 1 864 1 913 
Utflytting 1 663 1 699 1 824 1 984 1 843 1 770 1 697 
Nettoinnflytting 430 294 5 190 21 94 216 

        

Innflytting, innenlands 1 644 1 618 1 508 1 586 1 585 1 611 1 648 
Utflytting, innenlands 1 457 1 528 1 641 1 723 1 621 1 539 1 554 
Nettoinnflytting, innenlands 187 90 -133 -137 -36 72 94 

        

Innvandring 449 375 321 588 279 253 265 
Utvandring 206 171 183 261 222 231 143 
Nettoinnvandring 243 204 138 327 57 22 22 

        

Innvandringens andel av innflyttingen 21 % 19 % 18 % 27 % 15 % 14 % 14 % 
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Flytteoversikten er et barometer for regionens attraktivitet og tilgang på arbeidsplasser. Utviklingen 
de siste årene gir klare indikasjoner på hvilke store utfordringer vi står overfor i næringslivet og 
offentlig virksomhet. Etter en liten topp i folketilveksten i 2016 som skyldes bosetting av flyktninger, 
har folkeveksten lagt seg på et lavt nivå, men har steget igjen fra 2017.. 
 

 
Figur: Prognose befolkningsutvikling 2015 – 2040 (SSB tabell 07459) 

Prognose for forventet befolkningsutvikling er vist i figur 5. Prognosen viser aldersfordeling på 
gruppene under 20 år, 20 til 66 år (arbeidsperioden) og pensjonister (67+) for ulike år fra 2025 til 
2040. I tillegg er reelle tall for tidligere årstall satt inn. Tallene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås 
framskrivning middels nasjonal vekst med lav innvandring.  
Kjennetegnet ved forventet utvikling i folketallet er at økningen blir lav, og i betydelig grad kommer 
som en konsekvens av økt levealder, det vil si det blir etter hvert en stor økning i antallet eldre. 
Samtidig går antallet innbyggere i arbeidsdyktig alder ned, og antallet barn og unge stagnerer eller 
viser etter hvert en nedgang.  
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3.3.2 DEMOGRAFISKE ENDRINGER FOR ELDRE INNBYGGERE  
I den neste tabellen er det gjort en framskrivning av innbyggere 80 år+ og 90 år+ fram mot 2040. 

 
Tabell: Antall innbyggere 80 år + fram mot 2040  
 

SSB beregner at antall personer i Norge over 67 år vil dobles frem mot 2050. Veksten er en følge av 
både større fødselskull etter 1933, samt økende levealder. Som det framgår av tabellene vil antall 
innbyggere i Arendal kommune over 80 år mer enn dobles fram mot 2035. Kurven som viser 
innbyggere over 90 er derimot litt annerledes. Her kommer økningen på et senere tidspunkt (fordi 
dette henger sammen med fødselstall fra 1933-46), men til gjengjeld blir kurven brattere når den 
først stiger. På bare ti år, mellom år 2030 og 2040, vil innbyggere over 90 år trolig dobles.  
 
Prognosen er basert på en trendframskrivning med fortsatt økt levealder, men kanskje den bratt 
stigende levealderen flater ut om effekten av helsegevinster knyttet til bedre kosthold, effektiv 
sykdomsbekjempelse og nedgang i negative helsefaktorer som røyking ikke lengre er så sterke. 
Dersom økningen i veksten i levealder halveres så vil antallet som skal ha bistand kunne bli vesentlig 
lavere. Likeledes bidrar det at stadig flere opprettholder god helse langt opp i alder være en 
betydelig usikkerhetsfaktor for behovet for helse og omsorgstjenester. 
 
Først når årskullene født på 60-tallet når alderdommen vil man kunne forvente at prosessen i retning 
av en sterkt aldrende befolkning flater ut. Det er så langt fram som mot 2050 og fram til den tid er 
det så mange usikkerhetsfaktorer at det er uhensiktsmessig å legge det til grunn for de planmessige 
prioriteringer en nå må gjøre i kommunen. 
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3.3.3 NÆRINGSLIV OG ARBEIDSPLASSER 
Figuren nedenfor viser hvilke sektorer folk som er bosatt i Arendal arbeidet innenfor i 2019. Den klart 
største sektoren er helse og sosialtjenester, etterfulgt av varehandel inkludert bilverksteder. 

 

Hvis en ser på fordeling av arbeidsplasser mellom kjønnene, så er kvinnene klart overrepresentert 
innenfor helse og sosialtjenester og undervisning, mens oljesektoren, industri, bygg og anlegg og 
transport er mennenes domener. 
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Figuren nedenfor viser den endringen som har skjedd i arbeidsplasser i Arendal fra 2008 til 2018. Det 
er har vært en sterk nedgang i antall arbeidsplasser knytta til primærnæringene, industri og 
oljesektoren. Tilsvarende har det også vært en klar nedgang i arbeidsplasser knyttet til tjenester mot 
næringslivet. Sektorene med størst vekst har vært innen helse og sosialtjenester, personlig 
tjenesteyting og elektrisitet, vann og renovasjon. 
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3.3.4 PENDLING 
Figuren nedenfor viser antall sysselsatte personer etter bosted og arbeidssted. Når de røde 
kolonnene er større enn de blå betyr det at det at Arendal har flere arbeidsplasser enn sysselsatte, og 
dermed må resten av arbeidsplassene fylles opp av folk som pendler inn utenfra. 

Den grønne linja viser hvor mange som pendler inn. Dette er nettotall, dvs forskjellen mellom 
antallet som pendler inn og antallet som pendler ut. Merk at SSB har gjort endringer i registreringen i 
perioden, slik at tall fra før år 2015 ikke er direkte sammenlignbare med tallene fra 2015 og seinere. 

 

Statistikkene fra SSB viser at det er flere kvinner som pendler inn til arbeid i Arendal enn som pendler 
ut, mens det er motsatt for menn. Det er helse og sosialsektoren som trekker mange kvinner til 
arbeidsplassene i Arendal (sannsynligvis først og fremst sykehuset), mens det er arbeid i oljesektoren 
som er hovedårsaken til at menn pendler ut. 
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3.3.5 LEVEKÅRSUTFORDRINGER 
Unge uføretrygdede: 

 

Unge sosialhjelpsmottakere 
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3.3.6 ARBEIDSLEDIGE 
Figuren nedenfor viser utvikling i antallet helt ledige fra 2015 til mai 2019. (Tall fra NAV). 

 

Utviklingen i antall ledige har vært gledelig de siste årene, fra en topp i 2015 har ledigheten gått jevnt 
nedover og lå på et historisk lavt nivå før Koronakrisa satte inn i mars 2020. Arendal ligger nå jevnt 
med de andre kystkommunene, mens innlandskommunene har enda lavere registrert 
arbeidsledighet. 

Arbeidsledigheten blant de unge har også hatt en positiv utvikling, men økte igjen høsten 2019. Og 
det var før Korona-krisa. 
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3.3.7 BOLIGMASSEN 
I perioden 2011-2019 har antallet boliger økt med 1691, noe som tilsvarer en økning på 8 %.  eller i 
overkant av 120 nye boliger i året. Merk at dette er nettotall, dvs nybygging minus boliger som av 
ulike grunner er revet eller omdisponert. Antallet nye boliger som har kommet til etter år 2010 er 
2 112, noe som tilsier 264 nye boliger i året i perioden. 

De nye boligene som har kommet til etter år 2010 domineres av eneboliger og blokkleiligheter, med 
29 % eneboliger og 26 % blokk-leiligheter. I kategorien «andre bygningstyper» så skjuler det seg 
leiligheter typisk i 2 eller 3 etasje i forretningsgårder, som på Arenasenteret.  

  

Tabellen nedenfor viser hvilke boligstørrelser som dominerer i boliger med kjent byggeår. I de 
boligene som fortsatt eksisterer er det en tydelig trend i retning av at de nyeste boligene er mindre 
enn de eldste. 

 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6+ rom 
1900 og tidligere 3 % 15 % 20 % 20 % 18 % 24 % 
1901-1945 3 % 9 % 17 % 19 % 22 % 30 % 
1946-1980 2 % 9 % 15 % 24 % 23 % 27 % 
1981-2000 1 % 12 % 16 % 31 % 21 % 19 % 
2001-2010 1 % 18 % 33 % 17 % 15 % 16 % 
2011 og etter 2 % 8 % 39 % 18 % 14 % 20 % 

 

3.3.8 LEVEKÅR OG FOLKEHELSE  
 
Kommunen scorer gjennomgående dårligere enn Agder og landet på levekårsindikatorer. Å 
få flere gjennom det 13-årige skoleløpet, flere i arbeid eller studier, sikre riktig kompetanse 
og skape gode møteplasser for utsatte grupper blir viktig for å løse levekårsutfordringene.  

 

· Antall personer med psykiske plager øker, særlig blant unge og kvinner 
· Økt fedme 
· Negativ utvikling rundt holdninger og tilgang på hasj og marihuana.  
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· Flere drikker alkohol 2-3 ganger i uka eller oftere. 
· Flere i Arendal enn landssnittet har blitt utsatt for trusler om vold. 
· Andelen med relativ lavinntekt har økt hvert år siden 2010.  
· Det er en økning av barn som vokser opp i lavinntektshusholdninger. 
· Det er en økning i sosial ulikhet i kommunen  
· Det er en økning i unge uføre 
· Personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i gruppen med lav inntekt.  
 

Levekårssonene - ulikheter internt i kommunen 

Kommunen har 16 indikatorer fra SSB som beskriver levekårene i Arendal. Disse er brutt ned i 30 
levekårssoner som gir oversikt over områder med grobunn for opphopning av levekårsproblemer 
lokalt. Tabellen under viser 10 av 30 levekårssoner i Arendal kommune som er valgt ut fordi de har 
større levekårsutfordringer totalt sammenlignet med de andre sonene.  

Levekårssoner, 10 med gjennomsnittlig høyest 
utfordring, 
 Sum av 16 levekårsindikatorer 

Gjennomsnitt score 1-30 
1 ingen utfordringer, 30 store 

utfordringer 
 Birkenlund_1 20,0 

Sentrum_3 20,1 
Stinta 20,6 

Saltrød_1 20,6 
Myra_2 21,0 

Saltrød_2 23,1 
Sentrum_1 24,2 

 Moltemyr_1 24,5 
Moltemyr_2 26,4 
Sentrum_2 28,6 

Kilde: Arendalkommune.no/analyseportal 

Utenforskap 

Arendal har vesentlig flere i arbeidsfør alder som hverken er i arbeid eller under utdanning 
enn landssnittet.  
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Andel som verken er i arbeid eller i utdanning henger sammen med andel uføretrygdede.  

Arendal og resten av Agder har mange unge uføretrygdede (18-44 år). I denne 
aldersgruppen er over 1 000 personer i Arendal uføretrygdet. Antall uføretrygde har økt de 
senere år. 

Sysselsettingsgraden er lavere i Arendal sammenliknet med landssnittet.  Det er også en 
tydelig kjønnsforskjell der langt flere kvinner står uten tilknytning til arbeid eller utdanning.  

I Arendal er det flere som jobber deltid enn landssnittet, dette er særlig tydelig for kvinner. 
Arendal har færre i deltidsstillinger enn Agder samlet. Det er et stort potensial i å få flere til å 
arbeide i større stillingsprosenter, særlig kvinner. 

 
 
 

 
Det er færre i Arendal enn i landet og Agder som fullfører videregående skole på normert tid, 
22% mot 20 % i landet. Som en ser av tabellen under, er det betydelig større risiko for frafall 
i v.g.s. hvis foreldrene har grunnskole som høyeste utdanningsnivå enn hvis foreldrene har 
universitet/høgskole som høyeste utdanningsnivå.  Utdanningsnivået er lavere i Arendal enn 
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snittet for landet. Lavt utdanningsnivå er en svært stor risikofaktor for å havne utenfor 
arbeid og utdanning.  

 

I Arendal er det 2709 personer (6,2 %) som bor i leide boliger.  Det er en sammenheng 
mellom leid bolig og levekårsutfordringer.    

Det er færre i Arendal enn i landet og Agder som fullfører videregående skole på normert tid. 
Utdanningsnivået er lavere i Arendal enn snittet for landet. Lavt utdanningsnivå er den 
største risikofaktoren for å havne utenfor arbeid og utdanning. 

I Arendal er det 2709 personer (6,2 %) som bor i leide boliger.  Det er en sammenheng 
mellom leid bolig og levekårsutfordringer.    

4. Oversikt pågående og gjeldende planer  
Før en starter en diskusjon av behovet for nye planer og utredninger er det viktig å gå gjennom en 
oversikt over pågående planer kap. 4.1 og hva som allerede finnes. 

Kommunen har mange planer som er vedtatt tidligere og som fortsatt gjelder og noen planer som 
gjennom kommuneplanen er vedtatt igangsatt men som av ulike årsaker ikke er påbegynt. En 
oversikt over disse planene og revideringsbehovet er angitt i dette kapittel 4.2 , 4.3 og 4.4. 
Se også kap. 5 som omhandler nye planer, men også behovet for revisjon av gjeldende planer, fordelt 
på de ulike FN sine bærekraftsmål.  

4.1 PÅGÅENDE PLANER 
 
 

Pågående områdereguleringsplaner:   

• His Bydelssenter – Forventes vedtatt 2020/2021 
• Saltrød Bydelssenter – Helsehus er integrert i planprosessen etter bystyrevedtak i 2019 - 

Forventes vedtatt 2021/2022 
• Vestregate/Klevgata/Høyveien – Forventes vedtatt 2021  
• Uthavnene Havsøya, Sandviga, Torjusholmen, Rægevig, Rævesand, Gjessøya og Mærdø – 

Mærdø vedtatt høsten 2020 -  

Frafall i videregående skole 
Andel (prosent)

År 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 2015-2017 2016-2018
Geografi Foreldrenes utdanningsnivå
Hele landettotalt 25 24 24 23 22 21 20

grunnskole 48 47 45 44 43 41 39
videregående 28 27 27 26 24 23 22
universitet/høgskole 15 15 15 14 13 13 12

Arendal totalt 25 25 23 24 23 24 22
grunnskole 42 46 41 42 43 44 44
videregående 31 30 30 30 29 28 24
universitet/høgskole 15 14 13 13 13 14 14
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• Områdereguleringsplan for deler av Arendal sentrum ––Må avvente kanalselskapets 
utredning (desember 2020) og basere seg på en utviklingsplan for byrom, 
aktiviteter/opplevelser, boliger og næringsvirksomhet. (Egen prosess.) Det som der 
framkommer vil vise hva en arealplan må og bør inneholde.  

• Områdereguleringsplan Solborg – Myrene – Tilknytning til ny avkjørsel fra E18 - Forventes 
vedtatt 2023.  

• Reg plan ny veg Eyde energipark-til Eydehavn havn – Heftingsdalen (E18) – Ny 
• Reg.plan Eyde energipark 

 

Pågående kommunale detaljreguleringsplaner: 

• Reguleringsplan Ny veg til Gullknapp – samarbeid med Froland kommune, Aust-Agder 
Fylkeskommune og Arendal Fossekompani AS. Etter ønske fra Froland kommune og i 
forståelse med Arendals Fossekompani er arbeidet satt på pause i 2019. Arbeidet forventes 
startet opp igjen sent 2020/2021. Forventes vedtatt 2021. Avh av prioriteringer fra Froland 
kommune 

• Agderparken Nord – Forventes vedtatt 2020 (kommer jan 2021)  
• Turveg Havsøyveien – Flaket – Forventes vedtatt 2021 
• Hoveodden – Forventes vedtatt 2021 
• Ny veg Eydehavn – forventes vedtatt 2020  
• Arendal idrettspark-(AEKF)  byggetrinn 3. – Forventes vedtatt 2020  
• El-fergekai Skilsøy, Kolbjørnsvik – 
• Utviklingsprosess for Krøgenes- løpende (pådriv/folketråkk, dialog)   

 
 
 

4.2 GJELDENDE PLANER  
I dette kapittelet er det angitt hvilke planer rådmannen anbefaler revidert og hvilke som ikke 
anbefales revidert i valgperioden. 
 
• Kommuneplanens Samfunnsdel 2020-2030 ble vedtatt i april 2020 - behov for å vurdere revisjon 

siste år i valgperioden (2023) 
• Kommuneplanens arealdel 2019-2029    

Behov for endring i valgperioden. Gjelder byggegrenser mot sjø og vassdrag der dette ikke er 
fastsatt og planlegging i sjø, et nytt regime for spredt boligbygging, m.m. Planprogram som 
utarbeides ved revisjon avklarer hovedinnholdet for øvrig.  Oppstart 2021. 

• Kommunedelplaner -  Areal:  
Disse planene er gyldige til de blir revidert.  

o Barbu 
o His 
o Myra-Bråstad 
o Sykkeltrafikk i Arendal 
o E-18 Tvedestrand-Arendal 
o E-18 Dørdal-Grimstad (Strekningen Harebakken- Grimstad grense i Arendal) 
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Disse planene er alle relativt nye og har etter rådmannens syn ikke behov for revidering i 
inneværende periode, men som følge av verdiøkningsprosess kan sistnevnte plan bli endret.  
 

Endringer i Myra-Bråstad kan evt. ses på i sammenheng med revisjon av kommuneplanens 
arealdel 2021/2022. Ny kommuneplan vil gjelde foran eldre kommunedelplan og slik sette 
kommunedelplan for Myra-Bråstad til side. Utviklingen i Myra-Bråstadområde har endret seg 
mye siden kommunedelplanen ble utarbeidet og vedtatt. Ved revisjon av arealdelen vil en få inn 
innspill i dette området som kan konsekvensutredes og avklares i den sammenhengen.  

• Kommunedelplaner – Tema: 
o Bygningsbevaringsplanen (Vedtatt 2003) – Bør revideres. Det gjelder særlig 

handlingsdelen. Prioriteres ikke i denne perioden.  
o Grønnstrukturplan (Vedtatt 2005) - Bør revideres.  Viktige ferdselsårer for friluftslivet 

bør inkluderes. (Egen temaplan) Påbegynnes revidering 2021/2022-forventes vedtatt 
2023. 

o Kommunedelplan for Landbruk (Vedtatt 2014) - Bør revideres 
o Småbåthavnplan (Vedtatt 2009) – Behovet for nye båtplasser er for tiden begrenset 

og rådmannen anbefaler derfor ikke revisjon 
o Trafikksikkerhetsplan  (Vedtatt 2016) - Bør revideres 
o Kommunedelplan for kultur (vedtatt 2017) - Bør revideres 
o Kommunedelplan Tidlig innsats for bedre levekår 2023 (vedtatt 2015) - Bør revideres  
o Klima og energi – (Vedtatt 2019) – Bør revideres i slutten av perioden 
o Kommunedelplan for kulturminner – Ble vedtatt våren 2020 med fokus på 4 tema – 

Bør vurderes revidert med tanke på å dekke flere tema, men prioriteres ikke i denne 
planperioden. 

 
 

• Reguleringsplaner  
Disse planene er gyldige til de blir revidert eller endret. De har ingen krav om revidering. 
Oversikt over alle vedtatte reguleringsplaner etter 2004: 
 
Vedtatte reguleringsplaner 
Rådmannen anbefaler oppheving av en del av de eldste og mest uhensiktsmessige 
reguleringsplanene. Det må skje innimellom andre planoppgaver.  
 

• Andre gjeldende planer 
Disse planene har ingen krav om revidering, men bør vurderes revidert en gang hver valgperiode. 

Skole/Barnehage: 

- Skolebruksplan for barnehager og skoler (Vedtatt 2017) – bør revideres 

Helse/Levekår: 

- Helse- og levekår 2015-2030 – Lenger forløp (vedtatt 2015) -  bør revideres 
- Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 (Vedtatt 2015) – bør revideres 

https://www.arendal.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/vedtatte-reguleringsplaner/
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- Rehabiliteringsplan (Vedtatt 2007) – foreslås erstattet av kommunedelplan Tidlig Innsats 
- Alkoholpolitisk plan (Vedtatt 2016) – ikke behov for revisjon 
- Flyktningplan 2012-2015 (vedtatt i 2012) ) – bør revideres 
- Psykiatriplan (vedtatt 2007) – bør revideres 
- Rusmiddelpolitisk handlingsplan (vedtatt 2009) – bør revideres 
- Handlingsplan mot overdoser (vedtatt 2017) – bør revideres 
- Strategi og tiltaksplan - hjemmebaserte tjenester 2017-2020 – bør revideres 
- Handlingsplan for vold og overgrep 2019-2021 (vedtatt 2018) – bør revideres 

Øvrige fagområder: 

- Hovedplan for vann og avløp 2014-2023 (vedtatt 2014) – bør revideres 
- Hovedplan for husholdningsrenovasjon 2017-2027 (2017) – bør revideres 
- Næringspolitisk handlingsplan (vedtatt 2018) – bør revideres 
- Næringsarealstrategi (vedtatt 2018) – bør revideres i slutten av perioden 
- Sivilsamfunnsstrategi (vedtatt 2018) – bør revideres 
- Kommunikasjonsstrategi (vedtatt 2012)  – bør revideres 
- Inkluderingsstrategi (vedtatt 2018) – bør revideres 
- Digitaliseringsstrategi (vedtatt 2018) – bør revideres 
- Arbeidsgiverstrategi (vedtatt 2014) – ikke behov for revisjon 
- Innovasjonsstrategi – (Tatt til orientering av BS 2019) – bør revideres i slutten av perioden 
- Overordnet Beredskapsplan – foreslås erstattet av Kommunedelplan for samfunnssikkerhet 

og beredskap 
- Sentrumsplanen – (vedtatt 1993) – Erstattes av «utviklingsplan for sentrum» og 

«Områdereguleringsplan» for de delene av sentrum hvor det er behov for en juridisk 
arealavklaring.  
 

• Interkommunale planer 
• Strategisk Næringsplan for Østre Agder (vedtatt 2015) – bør revideres 

 

4.3 VEDTATTE PLANOPPGAVER – IKKE PÅBEGYNT 
Planoppgaver som ble vedtatt igangsatt i kommuneplanens samfunnsdel 2011-2021 og som fortsatt 
er aktuelle: 

• Planlegge ny Tromøybru/Tromøy-forbindelse. Bør ikke prioriteres nå.  
• Planlegge ny vegforbindelse mellom Trommestadveien og Sandvigen på Hisøy. Vegen spilles 

inn til Fylkeskommunens hovedplan for fylkesveger med høy prioritet. Denne vegen bør være 
en fylkesveg og det er dermed fylkeskommunen som må finansiere og gjennomføre 
regulering.  

• Kommunedelplan Saltrød Vest. Området ble redusert i kommuneplanens arealdel 2019-2029 
og områdereguleringsplan er nå en mer hensiktsmessig planform enn en kommunedelplan. 
Hvis aktuelt å utarbeide denne er dette i regi av Arendal Eiendom KF. Prioriteres ikke nå.  
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5. Planbehov 2020-2023 
For å møte kommunens utfordringer forslås det igangsatt følgende nye plan- og 
utredningsprosesser i valgperioden, samt revisjoner av gjeldende planer. Behovet for nye 
planer er særskilt begrunnet. Det må også vurderes om noen av planene bør slås sammen. 
  

 GOD HELSE 
• Fysio- og ergoterapiplan – behandling i bystyret desember 2020 
• Plan for utvikling av rusfeltet inklusive ettervern i Arendal kommune – under arbeid 
• Handlingsplan mot vold og overgrep – revisjon 
• Kommunedelplan Tidlig Innsats (BTI)- revisjon 
• Kommunedelplan for kultur og fritid - revisjon 
• Boligstrategi – Ny 

I mai 2019 behandlet bystyret Boligmelding for Arendal. Meldingen inneholdt en 
oversikt over mulige tiltak som kan gjennomføres for å få en mer offensiv 
boligpolitikk. Meldingen bør følges opp gjennom en tydelig Boligstrategi hvor 
bystyret prioriterer relevante tiltak. Et nytt regime for spredt boligbygging bør inngå. 

• Hovedplan for vannforsyning – revisjon 
• Kommunedelplan for trafikksikkerhet – revisjon 
• Leve hele livet – innsatser på individ og samfunnsnivå (voksne) – NY. Etter prinsippene med 

bystyrets vedtatte Samskapings strategi; deltagelse, medvirkning og offentlighet. Innsatser 
for å underbygge innbyggernes ressurser starter tidlig, derfor er målgruppen voksne og ikke 
seniorer. Dersom vi klarer å tilrettelegge for et godt samfunn for 65+, vil det også gi et godt 
samfunn for den øvrige befolkningen.  

• Områdereguleringsplan for Saltrød bydelssenter inkludert Helsehus – Ny 
• Sikring av friluftsliv (se bærekraftige byer og samfunn)  

 
 
 

 GOD UTDANNING 
• Helhetlig plan for barnehager og skoler – Ny 

Kommunen mangler en helhetlig plan hvor disse tjenestene er sett i en sammenheng 
og som er utarbeidet i tråd med bystyrets vedtatte Samskapingsstrategi; deltagelse, 
medvirkning og offentlighet. 

• Barnehage og skolebruksplan – revisjon 
 
  

 LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE 
• Sertifisere kommunen tilknyttet «Likestilt arbeidsliv» – Ny 

               Tilknyttet sertifiseringen må det gjennomføres en tilknyttet utredning. 
 

 ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST 
• Næringspolitisk handlingsplan, inklusiv handlingsplan for vekst  - revisjon 
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• Næringsarealstrategi – revisjon 
• Reiselivsstrategi – Ny 

Næringspolitisk handlingsplan fra 2017 inneholder en del reiselivstiltak, men planen bør 
suppleres med en egen reiselivsstrategi. Strategien bør omhandle de viktigste satsingene 
Arendal kommune skal prioritere og hvilke kommunale ressurser som bør settes av de 
nærmeste årene. Strategien bør beskrive hva vi bør samarbeide om med andre kommuner og 
Agder fylkeskommune, samt det fremtidige samarbeidet med Visit Sørlandet/USUS. 
Strategien bør utarbeides etter samme metode som Næringspolitisk handlingsplan, med bred 
involvering fra næringslivet og interesseorganisasjoner. Arendal Havn KF skal involveres i 
arbeidet. Kulturminner , friluftslivstiltak skal også innarbeides i en reiselivsstrategi.  

• Kommunedelplan for Landbruk – revisjon 
• Strategisk Næringsplan for Østre Agder - revisjon 

 

 MINDRE ULIKHET 
• Mangfoldsstrategi – Ny  

Mangfold er en ressurs for bedrifter, organisasjoner og samfunnet som helhet. Strategien bør 
blant annet avklare hvordan kompetanseutvikling og holdningsarbeid kan bidra til at 
ressursene mangfoldet representerer forvaltes på en god måte i barnehager, skoler, lag og 
foreninger og på arbeidsplasser. 

• Handlingsplan mot fattigdom – under arbeid  
• Handlingsplan mot rasisme og diskriminering – under arbeid  
• Flyktningeplan – revisjon 
• Inkluderingsstrategi – revisjon – strategien tas inn i handlingsplanen mot rasisme og 

diskriminering  

 

 BÆREKRAFTIGE BYER OG SAMFUNN 
• Kommuneplanens samfunnsdel – revisjon 
• Kommuneplanens arealdel – revisjon; Bla. byggegrenser langs sjø, spredt boligbygging, mm 
• Byplan 2023 – En utviklingsplan for byrom, aktiviteter/opplevelser, boliger og 

næringsvirksomhet - Ny 
• Byplan 2023 – En områdereguleringsplan for de delene av sentrum hvor det er behov for en 

juridisk arealavklaring – Ny (startet på tidligere, men satt på vent. Nå ny innfallsvinkel.)  
• Kommunedelplan for samfunnssikkerhet og beredskap – Ny (ferdig i 2021) 

Staten forventer at kommunene legger større vekt på klimatilpasning og samfunnssikkerhet i 
sin planlegging, og legger de høye alternativene fra nasjonale klimaframskrivinger til grunn 
for arbeidet. Det er behov for en overordnet kommunedelplan hvor lokalt ansvar og roller for 
samfunnssikkerhet kan avklares i en bred sammenheng.  Sivilsamfunnet (organisasjoner), 
næringsliv, stat, fylke og nabokommuner må delta i dette arbeidet. 

• Innovasjonsstrategi – revisjon 
• Digitaliseringsstrategi – revisjon 
• Plan for Biologisk Mangfold – Ny 
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Plan for biologisk mangfold bør utarbeides for å avklare hvordan Arendal kommune lokalt 
kan håndtere de globale naturutfordringene FNs naturpanel har pekt på i sin 2019-rapport. 
En slik plan bør også legge til rette for gode leveområder for ville, pollinerende insekter 
gjennom planleggingen og drift av arealer. (2023)  

• Kommunedelplan for grønnstruktur – revisjon  
• Temaplan: «Friluftslivets ferdselsårer». Avklare virkemidler for å identifisere, ivareta og 

utvikle stier, turveier, løyper og leder som er viktige for vår utøvelse av friluftsliv.» 
Kartlegging av nærturer, fotturer, skiturer, sykling, riding og padling/roing. Styringsgruppe og 
prosjektgruppe bør vurdere omfanget. Det finnes økonomiske midler i fylkeskommunen til 
en slik kartlegging og kommunen ønsker å søke om dette i 2020. 

• Områdereguleringsplan for Saltrød bydelssenter, inkludert Helsehus. Starter opp 2020 med 
en idemyldring i form av 3 parallelloppdrag.  

• Hovedplan for husholdningsrenovasjon - revisjon 
• Utviklingsprosess for Krøgenes – Ny 

Krøgenesområdet fremstår i dag som et svært fragmentert vekstområde for handel, næring 
og bolig. Stedets vekstkraft er blitt betydelig forsterket etter åpningen av tilførselsvegen til 
Longum. Krøgenes bør utvikles/transformeres til et attraktivt bydelssenter hvor næringsliv, 
forretninger, service- og rekreasjonstilbud, samt boliger er integrert i en god sammenheng. 
Rammen for fremtidig utvikling bør fastlegges gjennom en samskapingsprosess basert på 
Pådriv Krøgenes. Kommunens rolle i dette arbeidet må avklares nærmere, men kommunen 
må på en eller annen måte kobles på.   

• Områdereguleringsplan Ny veg Neskilen – Heftingsdalen (E18) – Ny 
Vegforbindelsen til Arendal havn blir ikke fullverdig før ny veg fra havna er ført helt fram til E-
18. Tilkoplingen til E-18 er forutsatt å skje ved Heftingsdalen og eksisterende kryss der. 
Aktuelle trace må avklares gjennom en områdereguleringsplan. Planarbeidet forutsettes 
gjennomført i kommunal regi, men i tett samarbeid med fylkeskommunen.  

• Områdereguleringsplan for Eyde Energipark- og næringsområde på Helle – nye planer - som 
følge av kommunens tilrettelegging for batterifabrikk vil disse planene med tilhørende KU bli 
høyt prioritert. De er ikke i samsvar med kommuneplanens arealdel, men det var fordi ingen 
visste om at dette kunne bli en realitet. Nå jobbes det for å få planavklart tilstrekkelige areal  
for dette formålet i mål om at Arendal kommune skal være med i finalen om å få 
batterifabrikken. Det må vurderes om kommunedelplan er et bedre egnet verktøy for deler 
av områdene. 

• Områdereguleringsplan Myrene – Ny 
Som en oppfølging av kommunedelplan for nye E18 Dørdal – Grimstad er det behov for å 
areal-avklare ny vegforbindelse mellom Sorte Port på Myrene og Amerikakleiva 
(jernbanebrua). Dette er et arbeid som må tilpasses Nye Veier sitt reguleringsplanarbeid for 
kryssområdet Harebakken -Stoa. Siden dette er en fylkesveg må planarbeidet foregå i 
samarbeid med fylkeskommunen og vegvesenet. 

• Områdereguleringsplan Saltrød Vest – Ny 
Området ble redusert i kommuneplanens arealdel 2019-2029 og områdereguleringsplan er 
nå en mer hensiktsmessig planform enn en kommunedelplan. Utarbeides evt. i regi av 
Arendal Eiendom KF.  

• Del av Arendal havn- Ny- Oppstart høst 2020. Arendal Havn. Detaljreguleringsplan. 
Omregulering av gjeldende plan 
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• Sikringssaker Friluftsliv 
Flaket er påbegynt og bør sluttføres.  
Øyna syd skal ses på i valgperioden, med tanke på revisjon av gjeldende reguleringsplan, 
avtaler/kjøp (2023/24).  
Kommunen vil samtidig jobbe med aktuelle aktører i forbindelse med å sikre allemannsretten 
og skilte stier på Øyna syd. 
Andre friluftssaker kan være aktuelle og kan komme ad hoc. 
 

• Miljørevisjon/oppheving av gamle reguleringsplaner –Pågående - innimellom 
Rådmannen fremlegger fortløpende forslag til oppheving av gamle arealplaner som er blitt 
uhensiktsmessige med tanke på en god arealforvaltning i tråd med kommuneplanens 
arealdel. 

• Plan for vekst  - Ønske om ny temaplan . Bystyrevedtak 19.11.2020- Planen er en oppfølging 
av vedtak i budsjettbehandlingen 2019.  
Mål om vekst i innbyggertall, vekst i arbeidsplasser, vekst av barnefamilier, mm. Faglig og 
strategisk jobbing på tvers av sektorer for å nå vekstmål og gi retning. Planen skal følges opp 
og forankres i komite for samfunnsutvikling. Vekt på konkretisering og handling, ikke 
nødvendigvis en omfattende plan.  
 
 

 STOPPE KLIMAENDRINGENE 
• Klima og energiplan – revisjon 
• Plan for klimatilpasning – Plan for klimatilpasning blir ivaretatt i Kommunedelplan for 

Samfunnssikkerhet og beredskap – Ny 

Staten forventer at kommunene legger større vekt på klimatilpasning og samfunnssikkerhet i 
sin planlegging og legger de høye alternativene fra nasjonale klimaframskrivinger til grunn for 
arbeidet. Det er behov for overordnet kommunedelplan hvor lokalt ansvar og roller for 
samfunnssikkerhet kan avklares i en bred sammenheng.  Sivilsamfunnet (organisasjoner), 
næringsliv, stat, fylke og nabokommuner må delta i dette arbeidet. 

• Kommuneplanens arealdel skal brukes aktivt for å stoppe klimaendringene 

 

 LIVET UNDER VANN 
• Kommuneplanens arealdel – planlegging av sjøarealene – evt.planendring v/revisjon 
• Hovedplan for avløp – revisjon 

 

 FRED OG RETTFERDIGHET 
• Lokal strategi mot arbeidslivskriminalitet – Ny 

Regjeringen la fram sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet i februar 2019. Med 
utgangspunkt i denne bør Arendal kommune i samarbeid med myndigheter og 
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arbeidslivets parter utarbeide en lokal strategi mot arbeidslivskriminalitet og 
skatteunndragelser. 

• Handlingsplan mot rasisme – Ny 
 

 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE 
• Sivilsamfunnsstrategi – Samskaping i Arendal – revisjon 
• Kommunikasjonsstrategi – revisjon 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

rbeidsgiverstrategi – revisjon
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