
Planoversikt Kristiansund kommune Kommentarer 
KOMMUNEPLAN 

Kommuneplan for Kristiansund 2019 – 2030 
Samfunnsdelen 

Enkel revidering i løpet av 2020. Presisering av 
bærekraftsmålene i samfunnsdelen og 
gjennomgang av satsingsområder med hovedmål 
og strategier som samfunn og organisasjon 

Kommuneplanens arealdel 2020 – 2030 
Planbeskrivelse og plankart 

Ferdigstilles i løpet av 2021. Planstrategi for forrige 
periode pekte på behovet for å revidere 
kommuneplanens arealdel. Dette arbeidet ble 
startet opp i 2019. Å fullføre dette arbeidet vil 
fortsatt være en prioritert planoppgave i denne 
perioden. Dette er en fullstendig revidering, og et 
stort og omfattende arbeid. Videre er det ønskelig 
å revidere kommuneplanens arealdel i hver 
kommunestyreperiode, for å lettere kunne ta opp i 
seg endrede samfunnsbehov og utfordringer. 

KOMMUNEDELPLANER 

Kommunedelplan for Kristiansund sentrum 
Godkjent i miljødep. 1994. Planprogram vedtatt 
2013. Behandles i bystyret i mars 2020 og 
forventes ferdig i 2020 

Kommunedelplan for kultur 2021-2030 Den nye kulturplanen skal være en overordnet plan 
som dekker hele det utvidede kulturfeltet, dette 
inkluderer samtlige kunstformer, kulturminner, 
frivillighet, fysisk aktivitet og friluftsliv, bibliotek, 
kulturskole og kulturnæring. I etterkant av vedtatt 
kulturplan våren 2021, vil administrasjonen 
igangsette arbeidet med tilhørende tema- og 
handlingsplaner. Målsetningen er å få samtlige 
planer behandlet og vedtatt innen utgangen av 
2021.  

Helhetlig plan for helse og omsorg 2020 - 2030 Vedtatt planprogram i 2019. I planen inngår flere 
av de tidligere temaplanene innenfor helse og 
omsorg. Gjennom planarbeidet skal det avklares 
hvilke særlige områder som fortsatt skal ha egne 
planer. Planen skal ferdigstilles i 2020. 

TEMAPLANER  

Oppvekstplan 2019 - 2027 
Ny oppvekstplan vedtatt i 2018. Handlingsplan skal 
gjøres ferdig i 2020, ingen revidering i perioden. 

Språkspor 
En felles overordnet språkplan for alle 
barnehagene og skolene i Kristiansund. Revideres i 
2022. 

Overordna beredskapsplan 
Ny helhetlig ROS-analyse gjennomføres i 2020, 
dette legger grunnlaget for en revidert helhetlig 
beredskapsplan.  

Alkoholpolitisk bevillingsplan 2016 - 2020 

Har som mål å begrense i størst mulig utstrekning 
de samfunnsmessige og individuelle skader som 
alkoholbruk kan innebære. Revideres i løpet av 
2020. 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012 - 2021 Plan og handlingsdel er fortsatt aktuell, men det 
foreslås revisjon av planen i 2022. 



Hovedplan for vannforsyning 2010-2030 Arbeid med revisjon av hovedplan foreslås å settes 
i gang i 2021. Forberedende utredninger i forhold 
til reservevannforsyning pågår. 
 

Beredskapsplan for vannforsyningen 
Beredskapsplanen blir oppdatert jevnlig, og vil 
være god til 2020. Revisjon igangsettes parallelt 
med vannplan, 2021 

Hovedplan for avfall, gjenvinning og 
avfallshåndtering 2018-2028 

Forholdsvis ny plan som er aktuell. Nytt 
renovasjonsselskap har ansvaret for revidering. 

Bypakke for ny innfartsvei    Pågående arbeid og delt inn i flere faser. Del 2 
Kontrollplassen - Vikansvingen ute på høring nå. 
Vegvesenet har ansvaret og kjører prosessene. 

Trafikksikkerhetsplan 2019 - 2023 Forholdvis ny plan som holder seg i planperioden. 
Ingen revidering. 

Parkeringspolitisk plan 2017 - 2025 Planutkast ferdig utarbeidet og har vært på høring. 
Planen behandles når sentrumsplan er vedtatt.  

Landbruksplan Det utarbeides en egen landbruksplan med mål om 
at landbrukets ressurser skal utnyttes i langsiktige 
perspektiv og ivaretas for framtidige generasjoner. 
Landbrukets arealressurser skal sikres gjennom 
arealdelen. Ferdigstilles i løpet av mars 2020. 

Bibliotekplan Temaplan med planlagt oppstart etter Kulturplan. 
Planlagt oppstart 2021. 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og 
friluftsliv 2011-2018 

Planlegges ny temaplan med oppstart etter 
Kulturplan. Arbeidet er startet opp og ferdigstilles  i 
2020/2021 

Kulturminneplan 2021 - 2027 Planprogram vedtatt 2019. Gjøres om til temaplan 
med oppstart 2020. 

Kulturskoleplan Rammeplan for kulturskolen. Oppstart i løpet av 
2021. 

Kunstplan Lages som egen plan med oppstart i løpet av 2021. 

Arbeidsgiverstrategi 2016 - 2022 Starte revideringsarbeidet senest 2021. 

Strategisk kompetanseplan 2016 - 2020 Overordna kompetanseplan for hele kommunen. 
Forankret i kommunens arbeidsgiverstrategiske 
dokument. Revideres i 2020. 

Lønnspolitisk plan Igangsettes i 2020 

Anskaffelsesstrategi 2020 - 2024 
 Arbeidet har startet og skal til politisk behandling i 
2020 

Eiermelding (Eierpolitikk 4 årig, eierberetning 
årlig) 

Eiermelding er et todelt dokument. Del 1 - 
Eierpolitikk som omhandler kommunens 
overordnede prinsipper for forvaltning av selskaper 
og eiendeler. Eierpolitikken rulleres hvert 4. år 
etter valg. Del 2 - Eierberetning som gir en samlet 
oversikt over kommunens eierinteresser. 
Eierberetningen rulleres hvert år. 

Plan for å bedre levekårsutfordringer* Gjennomgående tema og 
satsingsområder/perspektiver i alle kommunale 
planer som for eksempel oppvekstplan, helse  og 
omsorgsplan, kultur osv.  

Plan for forebyggende barnevern* Dette tas inn i oppvekstplan og blir synliggjort i 
handlingsdelen til enhet barn, familie og helse. 



Skogbruksplan* Dette vurderes etter levert skogdriftsplan fra 
Allskog 1. halvår 2020. det kan bli aktuelt med 
egen skogbruksplan etter dette. Denne bør i såfall 
vurderes som vedlegg til jordbruksplanen.  

Plan for strandlinjen* Tas inn som en del av ny arealplan. 

Kraftsystemplan for regionen* Innhold og omfang vurderes i samråd med andre 
Nordmørskommuner. 

Handlingsprogram – budsjett og økonomiplan Årlig 

 

* I bystyret 05.03.2020 (sak 11/20) ble disse planer vedtatt tatt inn med presisering om at foreslåtte 

planer og initiativ kan ivaretas via andre planer og initiativ.  

 


