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Innspill til varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel 2023-
2035 og høring av planprogram for Risør kommune 

Vi viser til brev datert 07.04.2022 med varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av 
forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2023 – 2035.  
 
Statsforvalterens innspill 
Statsforvalteren mener Risør kommune legger fram et godt og gjennomarbeidet forslag til 
planprogram. Vi trekker i denne tilbakemeldingen fram flere positive momenter, og kommer med 
noen viktige innspill om korrigeringer og tillegg.  
 
Statsforvalteren støtter ambisjonen om at samfunnsdelen skal erstatte flere sektor- og temaplaner. 
Vi mener det er svært bra at det blir relevant kobling til bærekraftsmålene, både de økologiske og de 
sosiale, for et bærekraftig velferdssamfunn.  Det er også fint at det legges opp til tverrsektoriell 
tilnærming til utfordringsområdene. Tverrfaglig arbeid er poengtert flere steder i planprogrammet, 
og viktige satsinger som kompetanseløftet, oppvekstreform og bedre tverrfaglig innsats er tatt med. 
Barn og unges representant har et særlig fokus på dette i prosjektgruppa. Bruken av innsatstrappa 
viser at Risør tenker langsiktig og tverrfaglig i alle livsfaser.  
 
Medvirkning og rett til å bli hørt er svært viktig, og bidrar til forankring av ferdig plan. Forslaget til 
planprogram beskriver på en god måte at både administrasjon, politikere og borgere skal få 
mulighet til å bli hørt gjennom prosessen. Det legges opp til medvirkning både fra interessegrupper 
og enheter, og barn og unges representant er med i prosjektgruppa.  
 
Vi støtter også at Risør knytter sin plan til regionale planer og informasjonskilder. Folkehelsedata og 
kunnskapsgrunnlaget fra fylkeskommunen er viktige datakilder, men Statsforvalteren vil 
understreke at disse ikke er fullt tilstrekkelige. Siden regionplan Agder 2030 ble utarbeidet, har 
forståelsen for hvilken utfordring utviklingen i alderssammensetningen av befolkningen gir for 
kommunene i form av omsorgsinnsats mm. blitt mye tydeligere. Framskrivningsverktøyet som ble 
gitt kommunen i 2019 i tilknytning til reformen «Leve hele livet», bør derfor også brukes. Det er 
interessant med historiske data, men de gir ikke et godt bilde på fremtiden. Kommunen bør bruke 
framskrivinger for å estimere behov for tjenestevolum i årene som kommer – og hvordan dette 
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volumet/volumøkningen vil påvirke driften av kommunen ellers. Her bør ressurser som 
https://demenskartet.no/?doing_wp_cron=1651582657.2261340618133544921875, 
https://www.ressursportal.no/forsorgerbrok-k , og https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-
og-regioner/kommunedata/tjenestebehov2/id2507961/, også være sentrale for å få et godt 
oversiktsbilde. 
 
Reduserte barnetall vil også gi redusert årsverksbehov i skole og barnehage, og mulige 
strukturutfordringer i den sektoren. Kommunen kan tjene på å forholde seg til disse utfordringene 
allerede nå. 
 
Statsforvalteren håper arbeidet med arealregnskap som grunnlag for arealstrategi og senere 
arealdel vil gi gode resultater. Koblingen mot klimaplan er også spennende. Statsforvalteren gir råd 
til alle kommuner om å utarbeide mest mulig konkrete arealstrategier, som kan bidra til å lette 
arbeidet med revisjon av arealdelen. Arealstrategien bør gi grunnlag for å målrette hvilke innspill 
man ber om til arealdelen, og til å sile innkomne forslag. En kartskisse som viser 
sentre/knutepunkter og korridorer mellom disse, har erfaringsmessig god effekt. Framtidige 
utbyggingsretninger, fortettingsområder, viktige friluftsområder og stille soner mm. kan også drøftes 
knyttet til et slikt prinsippkart. 
 
Mange barn må i dag gå til/fra skolen på en vei uten gang/sykkelfelt, både i sentrum og i tettsteder 
mot E18. Ny samfunnsplan kan gjerne adressere dette, da skolene allerede fungerer som 
nærmiljøanlegg og senter for mye aktivitet for barn etter skoletid og i ferier.  
 
Under temaet Risør som bokommune, kan det gjerne defineres tydeligere hvilke knutepunkt 
kommunen har. Eksempelvis om Moen og Søndeled er slike knutepunkt og muligheter for 
videreutvikling, og hvordan ny vei vil påvirke. Tema bolig kan også kobles til temaet aldersvennlig 
samfunn, og kommunens kostander til omsorg og hjemmehjelp. Skal målet om å «bo hjemme lengst 
mulig» realiseres i eget hus, eller er det behov for nye boliger og boligtyper for eldre innbyggere?   

 
Vi anbefaler at kommunen ikke begrenser besøksperspektivet til å gjelde sommeren, men tenker 
besøkskvaliteter hele året. Hva skal til få å tiltrekke en barnefamilie på dagstur fra nabokommune til 
Risør i eksempelvis oktober?  
 
Dersom det oppstår spørsmål kommunen ønsker å drøfte med Statsforvalteren i løpet av 
planarbeidet, ser vi bare positivt på å bli kontaktet. Vi ønsker Risør kommune lykke til med det videre 
arbeidet med samfunnsdelen. 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørn Loland Bjørn Loland(e.f.) 
seniorrådgiverFaggruppeleder Plan 

  
 
Dag Petter Sødal 
spesialrådgiver 
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