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1 INNLEDNING/OM PLANPROSESSEN  

Kommunal planstrategi var et nytt planverktøy som kom med plan- og bygningsloven av 

2008. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller 

videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.  

Kommunen har nå fått plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver 

valgperiode og vedta den senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering. 

Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen 

av kommunesamfunnet. Det gjelder både langsiktig arealbruk, sektorenes virksomhet og 

en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden. Ifølge miljøverndepartementets 

veileder bør strategien inneholde: 

• Redegjørelse for utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og 

miljø. 

• Drøfting av hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi (prinsipper for romlig 

utvikling, både for å ivareta samordning, utbygging og vern av områder ). 

• Vurdering av sektorenes planbehov. 

• Vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av 

kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 

 

 
Figur 1. Kommunal planstrategi i det kommunale plansystemet (Miljøverndepartementets veileder). 

 

Planstrategiarbeidet skal være tilpasset kommunenes behov og situasjon, hvor fokus er 

planbehovet både i forhold til behovet for revisjon av kommuneplanen, og kommunens 
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øvrige planlegging, enten dette er planer som følger plan- og bygningsloven eller tema 

og sektorplaner. 

Kommunens virksomhet er stor og omfatter mange sider ved folks hverdag. I gjeldende 

kommuneplan er det valgt ikke å si noe om ”alt”, men å fokusere på noen forhold som 

man mener det er svært viktig at kommunen arbeider med.  

Kommuneplanens samfunnsdel fokuserer på kommunens hovedutfordringer. Disse er i 

kommuneplanen konsentrert til to hovedtema: 

o Levekår: 

 likeverd/likestilling/kompetanse/utdanning/oppvekstvilkår/ 

folkehelse 

o Utvikling: 

 befolknings-/næringsutvikling 

Gjennom kommuneplanen er det synliggjort hvordan man gjennom kommunens ulike 

roller innen samfunnsutvikling, oppvekst, helse og omsorg, arbeidsgiver, ressursforvalter 

og forvaltningsorgan forvalter, gjennom fastsatte mål og strategier for å nå disse, 

forhåpentligvis vil gjøre kommunen enda bedre på satsningsområdene. 

Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å 

avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte 

kommunens behov. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke 

planoppgaver som skal prioriteres. Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre 

og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan 

møte de aktuelle utfordringene. 

Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye kommunestyret ta 

stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Planstrategien er også et 

egnet verktøy for å vurdere kommunens plansystem, planressurser og samlede 

planbehov i kommunestyreperioden knyttet til kommunedelplaner, tema- og 

sektor(fag)planer. 
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2 PLANSTATUS OG PLANEVALUERING 

 

2.1 PLANSYSTEMET I KOMMUNEN 

Et godt plansystem er viktig for å sikre gjennomføring av vedtatte målsettinger. Noen 

planer skal trekke opp overordnede målsettinger og strategier, mens andre planer skal 

vise hvordan målsettingene kan nås. Gjennom handlings- og økonomiplanen tildeles årlig 

ressurser for gjennomføring. Kommuneplanen skal være den omfattende og 

sektorovergripende planen som inkluderer hele kommunens virksomhet. I midlertidig vil 

det innenfor en del fagområder være behov for egne planer. Det er to hovedgrunner til 

dette:  

1. Behov for styringsverktøy og en prioriteringshjelp  

2. Behov for planer som går i dybden og utvikler fagområder  

Ideelt sett bør kommunen ha så få planer som mulig. Hvis kommunen har for mange 

planer, bidrar det til en svekking av kommuneplanen som styringsdokument. I tillegg 

reduserer det oversiktligheten i kommunen. Det er bedre med få, mer omfattende planer 
enn mange små planer. En kan i tilfeller slå planer sammen.  

Kommuneplanen er kommunenes overordnete styringsdokument og gir rammer for 

utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av arealressursene. Den definerer visjon 

og verdier, samt langsiktige mål og strategier. I kommuneplanen inngår en samfunnsdel 

og en arealdel. Målsettinger og strategier fra samfunnsdelen konkretiseres gjennom 

arealdelen og kommunens handlingsdel. Økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen. 

Kommuneplanen ses i et 12-årig perspektiv.  

Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for et bestemt område, tema eller 

virksomhetsområde. Den skal angi mål og strategier bygget på de langsiktige målene 

angitt i kommuneplanen. Slike planer skal ha en handlingsdel som rulleres årlig. Det kan 

også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk. En kommunedelplan om areal har 

samme juridiske virkning som en kommuneplan. Kommunedelplaner må følge plan- og 
bygningslovens krav om planprogram, medvirkning, høringsperiode og handlingsdel. 

Både kommuneplanen og tematiske kommunedelplaner skal ha en handlingsdel som 

revideres årlig. Den skal angi hvordan planene skal følges opp de fire påfølgende årene, 

eller mer. Kommuneplanens handlingsdel (økonomiplanen) gir grunnlag for kommunens 

prioriteringer av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer 

tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer. Planer utenfor plan- og 
bygningsloven kan også ha handlingsdeler.  

Reguleringsplan er et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og 

utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplan kan utformes som 

områderegulering eller detaljregulering. Områderegulering er kommunens planredskap 

for mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken, mens detaljregulering er en 
detaljert reguleringsplan som legger til rette for konkret gjennomføring av tiltak. 

Fag- og temaplaner er utarbeidet for å ivareta et bestemt fagområde eller tema. De 

skal beskrive utfordringene på det aktuelle feltet, angi mål og definere strategier for å nå 

målene. Plansystemet gir i dag ikke klare føringer på når kommunedelplan bør velges 

framfor fag- og temaplaner. Kommuner utarbeider planer for å ivareta forvaltningen av 

sine ansvarsområder. Flere slike planer er lovpålagte, mens andre utarbeides for å sikre 

juridisk hjemmel i forvaltningen. Mange oppstår også på grunn av politiske eller 
administrative behov, for eksempel omsorgsplan.  

Tiltaksplan (handlingsplan) inneholder konkrete forslag til tiltak for å oppnå ønskede 

målsettinger. Planen bør inneholde en redegjørelse av dagens status samt forslag til 

tiltak, inkludert ansvar, kostnad og tidsfrister. Det er viktig at tiltakene kan videreføres i 

handlingsdelen (med økonomiplanen), slik at planene inkluderes i det kommunale ettårs-
hjulet. 
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2.2 GJELDENE KOMMUNEPLAN MED VURDERING AV REVISJONSBEHOV 

2.2.1 Kommuneplanens arealdel 

Kommunestyret i Vennesla vedtok i møte 16. juni 2011 ny kommuneplan for Vennesla 

2011-2023. Den gang ble samfunnsdelen og arealdelen revidert samtidig. 

Samfunnsdelen er som kjent revidert på nytt i 2015, mens arealdelen fortsatt er 

gjeldende for 2011-2023. Arealdelen til kommuneplanen består av en planbeskrivelse, 

planbestemmelser med retningslinjer, konsekvensutredning av nye utbyggingsområder 

og kommuneplankart. 

Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, og rammer og betingelser for 

hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som 

må ivaretas ved disponering av arealene. 

Plankart og arealbestemmelser er juridisk bindende og gir rammer for 

kommunedelplaner og reguleringsplaner og er bindende for alle nye tiltak nevnt i plan og 

bygningslovens § 1-6, jfr, § 20-1 første ledd bokstav a til m. Gjeldene reguleringsplaner 

gjelder foran kommuneplanens arealdel. 

Da arealdelen ble vedtatt hadde den et ledig byggeareal til å kunne dekke ca. 3500 nye 

innbyggere. Det skulle tilsi at det er tilstrekkelig med byggeområder i planperioden fram 

til 2023. Kommunen ser at det likevel kan være et behov for på nytt å vurdere de 

eksisterende områdene. Det er også kommet flere forespørsler om nye byggeområder. 

En må hele tiden vurdere å ta inn nye områder i kommuneplanen for at Vennesla skal 

kunne utvikle seg til en attraktiv og variert kommune for bolig og næring. Det vil også 

være behov for en gjennomgang av planbestemmelsene. I plan- og økonomiutvalgets 

vedtak om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi ble det signalisert at i 

forslag til ny planstrategi legges det opp til revisjon av kommuneplanens arealdel som 

sist ble revidert i 2011. Konklusjon vedrørende revisjon av kommuneplanens 

samfunnsdel: 

 Arealdelen oppdateres og revideres, med oppstart høsten 2016. En ser det også 

som mest tjenlig at hele kommuneplanen revideres samlet med arealdel og 

samfunnsdel. Av den grunn blir også samfunnsdelen revidert på nytt (se under).  

 

2.2.2 Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Planen består av en 

samfunnsdel og en arealdel. Planperioden er 12 år, men perspektivet og konsekvensene 

er lenger.  

Kommuneplanens samfunnsdel (2015-2026) ble revidert og vedtatt av kommunestyret 

21. mai 2015. I tillegg er det utarbeidet et vedleggshefte «Oversiktsdokument folkehelse 

i Vennesla» med statistikk/grunnlagsmateriale for kommuneplanen. 

Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan, med bred samfunnsmessig 

tilnærming, som konkretiserer politiske mål, strategier og visjon for utviklingen av 

Vennesla kommune. Planen trekker opp visjon og mål for kommunen både som samfunn, 

som myndighet og som tjenesteyter. Den peker på behov på ulike samfunnsområder og 

sier noe om hvordan behovene kan dekkes, og den legger grunnlag for viktige 

prioriteringer og bruk av virkemidler. 

Planen tar utgangspunkt i noen av de viktige utfordringene vi står overfor; levekår og 

utvikling. Kommuneplanen skal synliggjøre de langsiktige linjene for utviklingen av 

Vennesla kommune frem mot år 2026. Samfunnsdelen inneholder overordnede mål, 

strategier og prioriterte oppgaver for kommunen som; 

 Samfunnsutvikling 

 Oppvekst 

 Helse og omsorg 

 Arbeidsgiver 

 Eier og forvalter av fellesskapets verdier (ressursforvalter) 

 Forvaltningsorgan og lokaldemokrati 
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Kommunal planstrategi skal vurdere behovet for rullering av hele eller deler av gjeldende 

kommuneplan (arealdelen og samfunnsdelen), behov for eventuelle nye arealplaner i 

valgperioden, samt revidering eller oppheving av eksisterende planer. 

Kommuneplanen for Vennesla ble som nevnt vedtatt i 2015, og skal gjelde i perioden 

fram til 2026. I denne valgperioden vil det normalt ikke være behov for en revisjon av 

samfunnsdelen. Men i og med at arealdelen anbefales revidert så har en kommet til 

følgende konklusjon vedrørende revisjon av kommuneplanens samfunnsdel: 

 Samfunnsdelen oppdateres i sammenheng med at arealdelen revideres (se over). 

På den måten får kommunen en samlet og oppdatert kommuneplan.  

 

 

 

2.3 OVERORDNEDE FØRINGER 

2.3.1 Nasjonale føringer 

De nasjonale forventingene samler mål, oppgaver og interesser regjeringen forventer at 

fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som 

kommer. Kommunen har ansvar for å finne helhetlige løsninger, der både lokale forhold 

og lokalpolitiske interesser og hensyn ivaretas, sammen med nasjonale og viktige 

regionale interesser. De nasjonale forventningene vil være retningsgivende, men ikke 

bestemmende, ved utarbeiding av regionale og kommunale planer. De skal bidra til at 

planleggingen blir målrettet og ikke mer omfattende enn nødvendig. 

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (vedtatt i kongelig 
resolusjon 12. juni 2015) kommer det frem tre hovedpunkter: 

 Gode og effektive planprosesser: Her tar man sikte på å innføre enklere 

regelverk, og det er blant annet innført nye tidsfrister i plan- og bygningsloven 

noe som sikrer raskere planbehandling. En tar også sikte på å legge opp til bedre 

samarbeid og gode prosesser for å redusere bruk av innsigelser, men også 

redusere tidsbruk i planlegging ved motstridende interesser. Regionalt planforum 

bør brukes aktivt for tidlig å avklare interesser og konflikter i plansaker. Det 

forutsettes også et godt samarbeid mellom kommune og utbygger for å sikre en 
effektiv saksgang og god kvalitet på private planforslag.  

For å sikre en målrettet planlegging bør planstrategiene brukes aktivt og trekke 

opp de viktigste utfordringene for regional og lokal utvikling. Det legges også opp 

til økt bruk av IKT i planleggingen, som vil åpne for bedre innsyn og medvirkning 

for befolkningen. 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling: Dette omhandler kommunens 

sentrale rolle som utviklingsaktør og planmyndighet og arbeidet for et sikkert, 

vekstkraftig og miljø- og klimavennlig samfunn. Det legges vekt på reduksjon av 

klimagassutslipp, energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging 

og lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester. Det skal 

tas hensyn til klimaendringer og risiko- og sårbarhet for kommunens områder i 
planlegging og saksbehandling.  

Kommunen skal ta aktivt i bruk tilgjengelig kunnskap for å identifisere viktige 

verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og 

ivareta disse i kommunale planer. Fylkeskommunen og kommunen samarbeider 

om planlegging for verdiskaping, bærekraftig næringsutvikling og innovasjon i 
partnerskap med næringslivet og regionale og lokale aktører.  

Det skal sikres viktige jordbruksområder, og legges til rette for nye og grønne 

næringer i tilknytning til jordbruk og skogbruk. Tilgjengelighet til gode 

mineralforekomster for mulig utvinning skal sikres, og avveies mot miljøhensyn og 
andre samfunnsinteresser. Det skal også tas hensyn til Forsvarets arealbehov. 

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder: God planlegging er 

avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, et miljøvennlig transportsystem, 

tilstrekkelig boligbygging, sunne og trygge omgivelser og levekår for alle. 
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Kommunen skal med grunnlag i dette fastsette et regionalt utbyggingsmønster, 

senterstruktur og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter for 

kollektivtrafikken. Det skal legges til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, 

lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Høy 

arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt skal sikres, og også legge til rette for 

økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet. Dette krever sammenhengende gang- 
og sykkelforbindelser av høy kvalitet.  

Kommunen forventes å bidra aktivt i arbeid med konseptvalgutredninger og 

statlige planer for store samferdselstiltak. Ved å ha en aktiv og helhetlig 

sentrumspolitikk, vil det skape et godt og levende bymiljø. Kommunen 

tilrettelegger for etablering av boliger, arbeidsplasser, handel, service og sosiale 

møteplasser i sentrum. Arkitektur, kulturminner, landskapsverdier, vann og 
grønne elementer tas aktivt i bruk som ressurser for sentrumsutvikling.  

Kommunen skal sikre trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for 

skadelig støy og luftforurensning. Naturverdiene skal tas vare på, og det skal 

legges til rette for fysisk aktivitet og trivsel for hele befolkningen ved å sikre 

sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær tilgang til områder 

for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv. Prinsippene om tilgjengelighet og 

universell utforming skal legges til grunn i planlegging av omgivelser og 
bebyggelse. 
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2.3.2 Regionale føringer 

Regional planstrategi for Vest-Agder 2012-2016 ble vedtatt av fylkestinget 31. oktober 

2012. Planstrategien gir en samlet oversikt over hvilke planer fylkeskommunen skal 

utarbeide i perioden 2012-2016.  

I 2015 startet arbeidet med ny planstrategi. Etter anbefaling fra KMD har fylkestingene i 

Aust-Agder og Vest-Agder nå bestemt å utarbeide en felles Planstrategi for Agder 2016-
2020. Det tas sikte på å vedta denne i juni 2016.  

Gjeldende regionale planer  Dato 

Regionplan Agder 2020 2010 

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 

(VINN Agder) 
2015 

Regional transportplan Agder 2015-27 2015 

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

2014 

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 2013 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 - 2021 2015 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 2011 

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-
Agder 

2003 

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 ("FoU-
strategi") 

2015 

Besøksstrategi for Agder 2015-2030 ("Besøk Agder 2030") 2015 

Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2014 - 2017  2014 

Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2012-2015 2012 

Internasjonal strategi for Agder 2012 

Strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder 2012-2020 2014 

Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skole i Vest-Agder 2013-
2020 

2012 

Mål og retningslinjer for forvaltning av elg og hjort i Vest-Agder 2012–2013 2011 

Strategisk handlingsplan for folkebibliotek i Vest-Agder 2012-2020 2011 

Strategisk handlingsplan for arkivsektoren i Vest-Agder 2012-2020 2011 

Strategisk handlingsplan for museumssektoren i Vest-Agder 2012-2020 2011 

Felles plan folkehelse og levekår i Agder 2010 - 2013 2010 

Strategi- og handlingsprogram for universell utforming på samferdselsområdet i 
Vest-Agder 2010 - 2013 

2010 

Energiplan for Agder 2007 

Kultur i Vest-Agder 2000-2010 2000 

 

Det er også et utstrakt regionalt samarbeid knyttet til regionens samferdselsutfordringer, 

hvor påvirkning på Nasjonal transportplan (NTP), Bypakka og Konseptvalgutredninger 

(KVU) er de viktigste sakene.  

Nasjonale føringer og politikk innenfor transportsektoren som naturlig inngår som 

grunnlag i den kommunale planstrategien er: «Nasjonale forventninger til kommunal og 

regional planlegging, 12.6.2015», «Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging, 26.9.2014 og «Nasjonal Transportplan». 

 

http://www.vaf.no/media/1961144/regionplan_agder_2020_au4c1.pdf
http://www.vaf.no/media/5967288/Vinn-Agder_design.pdf
http://www.vaf.no/media/5967288/Vinn-Agder_design.pdf
http://www.vaf.no/media/6147039/RTP-versjon-mai-med-rettinger-etter-hoering-v-18-maipdf.pdf
http://www.vaf.no/media/5477171/LIM-planen.pdf
http://www.vaf.no/media/5477171/LIM-planen.pdf
http://www.vaf.no/media/5280633/Regional-plan-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk-2014-2020.pdf
http://www.vaf.no/media/6149326/regional-plan-for-vannforvaltning-for-vannregion-agder-02052015.pdf
http://www.vaf.no/media/1961138/regional_plan_kristiansandsregionen_2011-2050_wdvbr.pdf
http://www.vaf.no/media/1962037/kjopesenterplanen_hoveddokument.pdf
http://www.vaf.no/media/1962037/kjopesenterplanen_hoveddokument.pdf
http://www.vaf.no/media/5790104/FoU-strategi_vedtatt.pdf
http://www.vaf.no/media/5790104/FoU-strategi_vedtatt.pdf
http://www.vaf.no/media/5967743/Besoek-Agder-2030.pdf
http://www.vaf.no/media/5118053/Strategiplan-for-trafikksikkerhet-i-Agderfylkene-2014-2017.pdf
http://www.vaf.no/media/1961126/pdf_original_fil_fylkesstrategi_2012-15_32551_vaf_universellutforming_bisd3_gyp8j.pdf
http://www.vaf.no/media/3327637/Internasjonal-strategi-for-Agder.pdf
http://www.vaf.no/media/1961180/strategisk_plan_for_videregaende_opplaering_i_vest-agder2012-2020_horingsdokument_xeexj_ljaxi.pdf
http://www.vaf.no/media/5151994/Strategisk-handlingsplan-for-bibliotek-i-videregaaende-skole-i-Vest-Agder-2013-2020.pdf
http://www.vaf.no/media/5151994/Strategisk-handlingsplan-for-bibliotek-i-videregaaende-skole-i-Vest-Agder-2013-2020.pdf
http://www.vaf.no/media/1961186/vaf_rapp_bibliotekplan_owhkx%5b1%5d_8lv3p.pdf
http://www.vaf.no/media/1961168/strategisk_handlingsplan_for_arkivsektoren_2012-2020_ckyyo.pdf
http://www.vaf.no/media/1961174/strategisk_handlingsplan_for_museumssektoren_2012-2020_mf9dg.pdf
http://www.vaf.no/media/1960960/fellesplan_til_web_9oqk2.pdf
http://www.vaf.no/media/1960930/09-01153-26_vedtatt_strategi-_og_handlingsprogram_universell_utforming_pa_samferdselsomradet_2010-_2013.docx_243696_5_1_oubmh.pdf
http://www.vaf.no/media/1960930/09-01153-26_vedtatt_strategi-_og_handlingsprogram_universell_utforming_pa_samferdselsomradet_2010-_2013.docx_243696_5_1_oubmh.pdf
http://www.vaf.no/media/1960948/energiplan_for_agder_c2qhr.pdf
http://www.vaf.no/media/1978038/kultur-i-vest-agder.pdf


 

Kommunal planstrategi. Forslag av 12.05.2016  Vennesla kommune 10 

 

2.3.3 Interkommunalt samarbeid 

Den kommunale planstrategien er også en arena for å avklare behov og planoppgaver 

som best kan løses gjennom interkommunalt samarbeid. Dette kan gjelde både innenfor 

samfunnsplanlegging, arealplanlegging og tjenesteyting. Flere kommuner kan gå 

sammen om å utarbeide en felles planstrategi, som vedtas i hvert kommunestyre. Dette 
må vurderes i kommuner som har konkrete planer om kommunesammenslåing. 

I brev av 29.04.2015 fra kommunal- og moderniseringsdepartementet er forholdet 

mellom kommunal planstrategi og kommunereformen synliggjort. Regjeringen legger opp 

til en kommunereform som skal gi større og mer robuste kommuner med økt makt og 

myndighet. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta og sikre verdiskaping og velferd. 

Det skal bli til gjennom regionale og lokale prosesser, der kommunene diskuterer hvem 
de ønsker å slå seg sammen med.  

Kommunereformen vil medføre vesentlige endrede forutsetninger for den kommunale 

planleggingen, og planstrategien vil være et viktig verktøy for å vurdere hvilke 

planoppgaver som blir prioritert i lys av eventuelle forestående sammenslåinger. For 

kommuner som vurderer å slå seg sammen, vil det være nyttig å samarbeide om et 

felles kunnskapsgrunnlag som drøfter utviklingstrekk og utfordringer for de berørte 

kommunene.  

Kommunesammenslåingsprosessen i Vennesla kommune er pågående, og vil avgjøres i 

løpet av 2016. Kommunen ser det ikke som aktuelt å utarbeide felles planstrategi 

sammen med én eller flere nabokommuner, men et eventuelt vedtak om sammenslåing 

vil kunne endre dette. Det vil da være nyttig å utarbeide en ny og felles planstrategi for 
den nye kommunen, som en det av arbeidet med å etablere denne. 

Sentrale plandokument i regionen er: 

 Regional plan for Kristiansandsregionen 

 Felles klimaplan for Knutepunkt Sørlandet 

 Samarbeidsavtale med Vest-Agder fylkeskommune. 

 Regionplan Agder 2020 
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3 UTVIKLINGSTREKK FOR VENNESLA  

Vennesla kommune har utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i kommunen og 

påvirkningsfaktorer som virker inn på folkehelsen, jf. folkehelseloven § 5. Etter 

folkehelseloven § 6, skal oversikten legges til grunn for kommunens arbeid med 

planstrategien. Oversikten er innarbeidet som en del av kommuneplanens samfunnsdel, 
som ble vedtatt 2015. 

Oversikten viser at Vennesla kommune har en høy andel barn med barnevernstiltak 

sammenlignet med Knutepunkt Sørlandet kommunene. Andel barn med barnevernstiltak 

har også økt de siste årene. Andel sosialhjelpsmottakere de siste årene har gått ned, 

men sammenligner man med Knutepunkt Sørlandet kommunene i 2013 er den fortsatt 

noe høy. Personer med høyere utdanning utgjør en mindre andel i Vennesla 

sammenlignet med Knutepunkt Sørlandet i 2012, men det er en positiv trend ved at 

denne andelen har økt de siste årene. Ved likestilling skårer Vennesla dårlig på forholdet 

mellom menn og kvinner som jobber deltid, og nesten halvparten av kvinnene i Vennesla 
har avtalt arbeidstid på mindre enn 30 timer. 

Det er ifølge statistikken forventet at andelen over 80 år i Vennesla framskrevet 2020 blir 

lavere enn i landet som helhet. Den viser samtidig en økende andel eldre i årene som 

kommer spesielt for aldersgruppen 70-79 år.  Andelen som bor alene i Vennesla er lavere 
enn andelen i landet.  

Overvekt inkl. fedme i Vennesla målt ved sesjon for menn er høyere enn på landsbasis. 

Vennesla har en høyere andel psykiske legemiddelbrukere sammenlignet med resten av 
landet. Spesielt har Vennesla en høyere andel med lungekreft og KOLS. 

For å løse folkehelseutfordringene, jobbes det i Vennesla kommune blant annet med i 

større grad å arbeide forebyggende, blant annet innen helse- og oppvekstsektoren. 

Det har siste året vært en nedgang i oljenæringen i landet. Dette gir uroligheter i 

arbeidsmarkedet, og vil trolig gi økt arbeidsledighet på Sørlandet og i Vennesla. Hvilke 

konsekvenser det vil få for Vennesla som samfunn og kommune på lengre sikt er per nå 

uklart. Det er viktig at Vennesla er en del av det grønne skiftet. Det satses hardt i 

kommunen på å få etablert datalagringssenter på Støleheia. 

Det har også vært en økt tilstrømning av flyktninger til Norge, blant annet på grunn av 

krigen i Syria. Det er per nå usikkert hvilke utslag det vil gi for Vennesla kommune i 
årene framover. 

Alle kommuner har plikt til å gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS). En helhetlig ROS-analyse er ikke et mål i seg selv, men bidrar til å gi kommunen 

verdifull oversikt, og øke bevisstheten og kunnskapen om de risiko- og sårbarhetsforhold 

som finnes i kommunen. Målsettingen er at kommunen får et godt planleggings- og 

beslutningsgrunnlag for det forebyggende arbeidet med samfunnssikkerhet, en styrket 
beredskap og evne til krisehåndtering.  

Det er våren 2016 igangsatt arbeid med gjennomgang av ny ROS-analyse. En ny analyse 

vil kunne avdekke forhold som må ivaretas i planer og prosesser etter plan- og 

bygningsloven, og gi grunnlag for planer som må oppføres i planstrategien. Forslag om 

flomsonekartlegging er et eksempel på planbehov etter ROS-analyse. Da revidering av 

ROS-analysen fremdeles er under arbeid, kan det komme forslag til andre planer som en 
konsekvens av revideringen.  
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4 UTFORDRINGER FOR VENNESLA  

Utgangspunktet for å vurdere planbehovet de neste fire årene er de utfordringene 

kommunen står overfor, både som arbeidsgiver, tjenesteyter og som samfunnsutvikler. I 

de følgende underkapitlene er utfordringene fra kommuneplanens samfunnsdel, med mål 

og strategier, nærmere omtalt. Temaer med mål fra kommuneplanens samfunnsdel er 

innarbeidet i planstrategien.  

 

4.1 SAMFUNNSUTVIKLING  

Vennesla er den tredje største kommunen i Vest-Agder målt i antall innbyggere. Det har 

vært en sterk befolkningsvekst de senere år. Folketallet har vist en stigning de siste 

årene på rundt 1,5 %. Pr. 1. januar 2016 var det 14.308 innbyggere i Vennesla 

kommune. 

Vennesla ønsker å være en pådriver for positiv utvikling av næringsliv, boområder og 

fritidsaktiviteter i regionen ved å være en pådriver i arbeidet med å utvikle 

transportsystemet i hele regionen. En skal arbeide for et godt utbygd veinett, gang- og 

sykkelveinett og kollektivtilbud i kommunen. Ha fokus på viktige veger som riksveg 9, 

fylkesveg 405, fylkesveg 453 og fylkesveg 454, samt styrke kollektivtilbudet langs 

fylkesveg 1. Det skal etableres et kollektivknutepunkt for lokaltog og buss i Graslia. 

Kommunen skal delta aktivt i interkommunalt samarbeid i regionen innen areal- og 

transportplanlegging og bedre koordinering for kollektivtrafikk fra Hægeland og Øvrebø. 

Det må også vises til de nasjonale forventningene om bærekraftig areal- og 

samfunnsutvikling og om attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.   

Kommunen ønsker å styrke Vennesla sentrum som kommunesenter og område for 

handel og service, og bidra til fortsatt vekst i bygdesentrene på Skarpengland og 

Hægeland. Dette skal gjøres ved å videreutvikle Vennesla sentrum som et sted for 

handel, service og rekreasjon. Fullføre opparbeidelsen av gågata i Vennesla. Legge til 

rette for økt aktivitet i sentrum utover butikkenes åpningstid. Gjennom arealpolitikk skal 

en bidra til å styrke sentrene i kommunen. Bidra til opparbeiding Skarpengland sentrum i 

tråd med en ny reguleringsplan. Utvikle Hægeland sentrum i samarbeid med Hægeland 

bygderåd og følge opp lokal utviklingsplan. Utvikle østre del av Hunsøya slik at området 

supplerer dagens sentrum i Vennesla.  Bidra til god trafikkavvikling og funksjonell 

parkering. 

Kommunen har som mål å bidra aktivt til økt næringsutvikling ved blant annet å legge til 

rette for nyskapning og vekst i nytt og eksisterende næringsliv gjennom prosjektledelse, 

rådgivning og møteplasser. Tilstrebe et godt og variert tilbud på klargjorte 

næringsarealer, inkludert sentrumsnære næringsarealer. Legge til rette for 

teknologibedrifter. Samarbeid med nabokommunene om bygdeutvikling. Kommunen skal 

prioritere næringssaker i den kommunale saksbehandlingen.  Utvikle reiselivsnæringen i 

samarbeid med Visit Sørlandet. Legge til rette for næring nær sentrum og 

kollektivtransport. Følge opp strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen. 

For kommunen er det også viktig å legge til rette for utvikling av Støleheia som et 

næringsområde for datalagring (viser til områdereguleringsplan for Støleheia). I det 

gamle industriområdet på Hunsøya er det en stor utvikling og etablering av ny 

næringsvirksomhet. Det er under utarbeidelse en mulighetsanalyse for området. Den 

øvrige delen av øya er det på gang et større arbeid med en reguleringsplan for området 

som i kommuneplanen er lagt ut til sentrumsbebyggelse.   

Vennesla kommune ønsker at bærekraftig utvikling skal legges til grunn for utvikling i 

kommunen ved blant annet å søke å gjennomføre tiltak innenfor klima og miljø i tråd 

med vedtatt klimaplan for Knutepunkt Sørlandet. Øke lokal avfallsgjenvinning. Legge til 

rette for gående og bruk av elbil, elsykkel, sykkel og kollektivtransport. Legge til rette for 

alternative energiformer. Skal ha fokus på ENØK tiltak i alle kommunale bygg. Legge til 

rette for å kunne gå/sykle til aktivitetstilbud. Nye boligområder etableres slik at de 

støtter opp om eksisterende tettbebyggelse og kollektivaksen. I denne valgperioden vil 
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det være behov for at klimaplanen for Kristiansandsregionen revideres i samarbeid med 

kommunene i Knutepunkt Sørlandet. 

Vennesla kommune skal være et trygt lokalsamfunn. Samfunnssikkerhet og beredskap 

skal inngå i den ordinære kommunale planlegging og drift. Det skal arbeides bevisst for å 

redusere sårbarheten for mennesker, miljø, økonomi og samfunnsviktige funksjoner. 

Kommunen skal til enhver tid har en oppdatert kriseplan, hvor beredskapsplanene og 

kvalitetssikringen rulleres årlig. Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

og handlingsplan rulleres hvert fjerde år. Beredskapsrådet samles årlig for å oppdatere 

medlemmene på lokalt samarbeid. Kommunen øver årlig på praktiske ferdigheter i 

krisehåndtering. Sørge for sikring og forebygging mot erosjon-, flom- og skredfare 

gjennom arealplanlegging. Ha fokus på trafikksikkerhet og trygge bolig- og 

ferdselsområder gjennom arealplanlegging og drift av kommunale tjenester. Sørge for 

sikker vannforsyning gjennom arealplanlegging og drift. 

Universell utforming og tilgjengelighet for alle skal inngå i kommunal planlegging og 

vektlegges i forbindelse med områderegulering og detaljregulering. kommunen ønsker å 

ha et differensiert bolig- og tomtetilbud ved blant annet å ha fokus på høy kvalitet ved 

utvikling av nye boligområder. Tilpasse boområder etter terreng og bevare vegetasjon. 

Bevare grøntområder og grønnkorridorer. Nye boligområder etableres slik at de støtter 

opp om eksisterende tettbebyggelse og kollektivaksen.  Legge til rette for begrenset 

spredt boligbygging i utvalgte deler av kommunen. Tomteområder tilpasset bokollektiv. 

Utarbeide overordnet strategi/plan for fortetting/bevaring. 

Kommunen ønsker å ha et bredt kultur- og fritidstilbud ved blant annet å utvikle 

kulturskolen med et bredt tilbud. Videreføre og videreutvikle samarbeidet med frivillige 

organisasjoner. Legge til rette for et aktivt og variert idretts- og friluftsliv, blant annet 

gjennom realisering av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Videreutvikle Sandripheia 

fritidspark, idrettsplassen på Moseidmoen og skiløypene. Videreutvikle Moonlight som 

kulturarena for ungdom. Legge til rette for aktiv bruk av kulturhuset som 

formidlingsarena. Dokumentere og formidle kommunens industrihistorie. Sammen med 

andre aktører bidra til å videreutvikle Setesdalsbanen som formidlingsarena for 

industrihistorie, blant annet gjennom forlenging av banen til Nomeland kraftstasjon. I 

samarbeid med eieren ønsker kommunen å utvikle Vigeland hovedgård og omgivelsene 

som kulturell arena og for laksefiskere og turisme. Videreutvikle tilbudene ved Øvrebø 

prestegård, driften ved museene og på Venneslastua. En skal arbeide for å etablere 

sammenhengende strandsti rundt hele Venneslafjorden. Videreutvikle kulturminner i og 

langs elva, med fokus på historien om tømmerfløtingen. 

 

4.2 OPPVEKST   

Vennesla kommune ønsker å øke utdanningsnivået i befolkningen ved blant annet å ha et 

systematisk og kontinuerlig samarbeid med Knutepunktkommunene i nettverk på 

arbeidsområder som angår oppvekst. En skal ha fokus på et godt samarbeid mellom 

barnehage/skole og hjem, bl.a. gjennom å styrke foreldrerollen for å fremme barns 

utvikling og læringsmiljø. Sikre høy kompetanse hos alle ansatte. God rådgivnings- og 

veiledningskompetanse. Vennesla kommune skal være en aktiv pådriver for utvikling av 

Vennesla videregående skole, bl.a. ved å opprettholde dagens inntaksstruktur og et bredt 

skoletilbud, med fokus på studiespesialisering. Godt utbygd voksenopplæringstilbud. 

Implementering av satsingen Inkluderende læringsmiljø i alle barnehager og skoler. 

Fokus på alle former for mobbing og utestengning både i barnehage og skole. 

En ønsker å ha samordnende tjenester internt med tidlig koordinert innsats ved blant 

annet at system og rutiner for koordinert internt samarbeid må stadig videreutvikles. Ta i 

bruk verktøy som skal brukes til kartlegging og observasjon utført av ulike instanser. 

Sikre gode system og rutiner for oppfølging og tiltak. SLT-strukturen (Samordning om 

Lokale Kriminalitetsforebyggende Tiltak) med kjernegrupper blir innarbeidet i alle 

alderstrinn. Bruke kjernegrupper som i dag, utvides til å også omfatte unge med 

psykiske problem.  
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Kommunen ønsker at læringsmiljøet i barnehage og skole skal fremme likeverd og gi 

samme muligheter for alle ved blant annet at alle ansatte har høy bevissthet og 

kompetanse rundt likestilling og likeverd. Likestilling skal ligge til grunn for alle tjenester. 

Ansatte i barnehager og skoler veileder og støtter barn og unge til å ta frie, bevisste og 

kloke valg til beste for seg selv og fellesskapet. La personer med funksjonsnedsettelse få 

mulighet til personlig utvikling, bli respektert for den de er og bli integrert i samfunnet. 

Det er ønskelig med en mest mulig hensiktsmessig og effektiv barnehage- og 

skolestruktur ved blant annet at prognoser for barnetallsutviklingen vedr. barnehage og 

elevtallsutvikling i skolen må følges nøye, og kommunens utbyggingstiltak må tilpasses 

denne utviklingen. Dagens skolestruktur må til enhver tid være gjenstand for vurdering 

ut fra de økonomiske, miljømessige og pedagogiske utfordringer kommunen står overfor.  

 

4.3 HELSE OG OMSORG 

Kommunen har mål om et redusert press på helsetjenesten gjennom satsing på 

helsefremmende og forebyggende arbeid ved blant annet en tett samhandling med 

Sørlandet sykehus HF og Knutepunktkommunene. Videreutvikling og implementering av 

gjeldende samarbeidsavtaler mellom kommunen og Sørlandet sykehus. Utvikling av 

langsiktige og kunnskapsbaserte strategier for helsefremming og forebygging på 

prioriterte områder. 

Vennesla kommune ønsker helhetlige, koordinerte og effektive helse- og 

omsorgstjenester ved blant annet fokus på å kvalitetssikre barselomsorgen og 

helsesøstertilbudet. Helse og omsorgstjenestene skal gis på et faglig forsvarlig nivå, i 

samarbeid med den enkelte bruker. Sikre oppdatert og tverrfaglig kompetanse hos 

ansatte. Hjemmetjenesten skal prioriteres. Det skal legges til rette slik at den enkelte 

kan være mest mulig selvhjulpen og skal kunne bo lengst mulig i eget hjem. Tidlig 

tilrettelegging i hjemmet vil være viktig. Teknologi tas i bruk og utnyttes der det gis en 

positiv effekt. Tjenestene organiseres slik at brukere - og pårørende kan delta i størst 

mulig grad med egne ressurser. Forsterke samarbeidet med frivillige; familie, 

lokalsamfunn, organisasjoner. Innrette tjenestetilbudet tilpasset den demografiske 

utvikling. Øke heldøgns omsorgstilbud tilpasset den demografiske utviklingen i 

befolkningen. Utrede mulighetene for å utvikle mer interkommunalt samarbeid innenfor 

de mest spesialiserte kommunale helsetjenestene. Hverdagsrehabilitering skal utvikles til 

en gjennomgående metodikk i alle deler av helse og omsorgstjenestene der det kan gi 

ønsket effekt. 

Kommunen har mål om effektiv forebygging av psykiske vansker og rusutfordringer hos 

barn, ungdom og voksne ved blant annet å ha system og rutiner for tverrfaglige 

samarbeidet mellom kommunale tjenester videreutvikles. Legge til rette for at barn kan 

delta i organisert aktivitet. Følge opp ruspolitisks handlingsplan. Utvikle et forutsigbart 

tilbud for brukere med akutte psykiske problemer. Sikre nødvendig oppfølging av de med 

mer langvarige og sammensatte problem. Utvikle egnede bofelleskap og oppfølging i 

bolig for de som trenger det. Bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke 

evnen til å mestre eget liv. 

Det er også et mål om stadig fokus på folkehelse i alle enheter og seksjoner, blant annet 

gjennom arealplanlegging hvor det skal tilrettelegges for mulighet for fysisk aktivitet. Det 

bør være umiddelbar nærhet til turløyper sommer og vinter fra hvert boligområde. Det 

tilrettelegges for bruk av sykkel som transportmiddel til jobb, bolig, skole og fritid. Ha 

løpende oversikt over folkehelseutfordringer og folkehelseprofilen. Være tidlig ute med å 

implementere nasjonalt anbefalte tiltak/programmer på områder der Vennesla har 

utfordringer. Spesielt skal tiltak som er dokumentert virksomme og kostnadseffektive 

prioriteres. Evaluere tiltak og utfordringsbildet jevnlig. 
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5 OPPSUMMERING/PLANBEHOV   

Vennesla kommune har nylig vedtatt en revidert samfunnsdel av kommuneplanen. 

Samfunnsdelen legger føringer for prioriteringer av planarbeid i planperioden.  

Nedenfor er det listet opp eksisterende planer og planer som er tenkt å starte opp i 

planstrategiperioden. 

 

Planoversikt Eksisterende plan Revisjon/ny plan 

 

NAVN 
VED-

TATT 

GJELDER 

TIL 

OPPSTART (O) 

VEDTAK (V) MERKNAD 

16 17 18 19 

 

Samfunnsutvikling 
              

Kommuneplanens arealdel 2011 2023 O V 
  

Revisjon er mest aktuell for 

arealdel, men tas samlet med 

samfunnsdelen. 

Kommuneplanens 

samfunnsdel 
2015 2026 O V   

Inngå i revisjonen for en samlet 

kommuneplan (se over) 

Kommunedelplan for sykkel 2014 
 

    Innarbeides og evt. revideres i 

arealdelen av kommuneplanen 

Kommunedelplan for idrett 

og friluftsliv  
2016 2019 

  
O V 

Behøver ikke være 

kommunedelplan ved rev. 

Kommunedelplan for 

Venneslaheia 

  

 
  V 

Påbegynt i forrige planperiode. 

Området er uavklart i forhold til 

adkomstvei 
 

Reguleringsplaner       
 

Områdereguleringsplan for 

Vennesla sentrum Nord 
Eldre  O V   

Revidering og oppdeling av dagens 

sentrumsplan 

Områdereguleringsplan for 

Vennesla sentrum Sør 
Eldre   O V  

Revidering og oppdeling av dagens 

sentrumsplan 

Områdereguleringsplan for 

Skarpengland 
Ny  V    

Påbegynt forrige planperiode. 

Ferdigstille 

Områdereguleringsplan for 

Moseidmoen 
Eldre   O V  

Revisjon i forhold til fortetting og 

bevaring 

Områdereguleringsplan for 

Sandripheia fritidspark 
Ny  O V   

Sandripheia fritidspark dekker 

kostnader til planarbeidet 

Områdereguleringsplan for 

Støleheia datapark 
Ny  V    Ferdigstille 

Områdereguleringsplan for 

fv 405 og tilknytning til 

boligområdene fra Vikeland 

til sentrum 

Ny     O Viser til trafikksikkerhetsplanen 

Områdereguleringsplan for 

Smååsane Nord 
Ny   O  V 

Forutsetter at utbygger dekker 

kostnader til planarbeidet 
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Områdereguleringsplan for 

Moseidjord 
Ny   O  V 

Påbegynt forrige planperiode. 

Forutsetter at utbygger dekker 

kostnader til planarbeidet 

Detaljreguleringsplan for ny 

kirke i Vennesla 
Ny  O V   

PLØK har åpnet for at kirkelig 

fellesråd står for planarbeidet 

Detaljreguleringsplan for 

Moseidmoen idrettsplass 
Ny  O V    

Detaljreguleringsplan for 

bro Skolevegen/jernbanen 
Ny     O/V  

Detaljreguleringsplan for 

g/s-vei Loland-Skarpengland  
Ny   O/V 

 
  

 

 

Andre planer   16 17 18 19 
  

Hovedplan for vann 2012  O/V  
 

 Revisjon 

Hovedplan for avløp 2015    
 

O/V Revisjon 

Hovedplan for kommunale 

veier 
Ny  V  

 
 Ferdigstille 

Trafikksikkerhetsplan 2014 2026   
 

 Ikke behov for revisjon i perioden 

Overordnet risiko og 

sårbarhetsanalyse 
2009  O/V  

 
O/V Revisjon 

Plan for kriseledelse og 

beredskap 
2012  O/V  

 
O/V Revisjon 

Flomsonekartlegging Ny    O/V  Delområder for viktige områder 

Kulturminneplan Ny  V  
 

 Påbegynt i forrige planperiode 

Oversiktsdokument for 

folkehelse 
2015 2026 O V 

 
 

Oppdateres sammen med 

kommuneplanen 

Frivillighetsmelding Ny    
 

O/V  

Strategisk næringsplan  2014    O/V  Gjelder kommunal handlingsdel 

Forvaltningsplan for statlig 

sikrede friluftsområder 
2013    O/V  Revisjon 

Kommunale målsetninger 

for hjorteviltbestandene 
2013 2016 O/V    Revisjon  

 

Helse og omsorg 
    

16 17 18 19 
  

Helse- og omsorgsplan 2009 2025  
 

  O/V     Revisjon 

 

Oppvekst 
    

16 17 18 19 
  

Felles virksomhetsplan for 

oppvekstsektoren 
2012 

  
O V 

 

Revisjon av tidligere plan for 

grunnskolen som utvides til å gjelde 

hele oppvekstsektoren 

Ruspolitisk handlingsplan 2009  O V   Revisjon 

Flykningplan Ny  O/V    Påbegynt i forrige planperiode 

Trivselsplan Ny  O/V    Påbegynt i forrige planperiode 
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Organisasjon   16 17 18 19 
  

Strategisk IT-plan for 

Vennesla kommune 
2011 2014 O/V 

   
 Revisjon 

 

Interkommunale planer   16 17 18 19 
  

Regional plan for 

Kristiansandsregionen 
2011 2050 

    
Uavklart om skal revideres 

Klimaplan for 

Kristiansandsregionen 
2009 2012 O V   Revideres 

Avfallsplan for Avfall Sør 2013 2016 O V   Revideres 

Strategisk næringsplan for 

Kristiansandsregionen 
2014    O/V  Revideres 

 

 

 

 

 


