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Kommuneplanen 2018-2030 består av en samfunnsdel, beskrivelse av arealdel (kommuneplanhefte 
2A), planbestemmelser med retningslinjer til arealdel (kommuneplanhefte 2B), konsekvensutredning 

for kommuneplanens arealdel (kommuneplanhefte 2C) og kommuneplankart.  
I tillegg er det utarbeidet oversiktsdokument for folkehelse fra 2015 (vedleggshefte). 
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1 Sammendrag 

Kommunens virksomhet er stor og omfatter mange sider ved folks hverdag. I 
kommuneplanarbeidet 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. Utfordringene er i planen 
konsentrert til to hovedtema: 

 Levekår 

 Utvikling 
 

Gjennom plandokumentet er det synliggjort hvordan man gjennom kommunens ulike roller 
for samfunnsutvikling, oppvekst, helse og omsorg, arbeidsgiver, ressursforvalter og 
forvaltningsorgan, gjennom fastsatte mål og strategier for å nå disse, forhåpentligvis vil gjøre 
kommunen enda bedre på satsningsområdene. 

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder ikke konkrete tiltak. Dette gjøres gjennom årlig 
budsjett og økonomiplanbehandling, som er kommuneplanens handlingsdel. 
 
 

 

2 Bakgrunn for kommuneplanen 

2.1 Innledning 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Planen består av en 
samfunnsdel og en arealdel. Planperioden er 12 år, men perspektivet og konsekvensene er 
lengre.  

Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan, og 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, forvalter 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. 

 

2.2 Lovverk  

Plan- og bygningsloven pålegger kommunene å ha en samlet kommuneplan. Planen skal 
ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver i kommunen. 
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 
påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen kan etter kommuneloven § 44 
inngå i handlingsdelen. Kommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av den 
forventede utvikling i kommunen, og av de økonomiske ressurser som vil stå til rådighet, slik 
dette framgår av økonomiplanen, jfr. kommuneloven § 5. 

Økonomiplanen er handlingsdelen til kommuneplanen, og inneholder konkrete tiltak for å nå 
målsetningen i kommuneplanen. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer 
utarbeides årlig og gjelder for en fire årsperiode, og legges til grunn for planleggingen av den 
kommunale virksomheten. 
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2.3 Formålet med kommuneplanen 

Kommuneplanens samfunnsdel skal synliggjøre de langsiktige linjene for utviklingen av 
Vennesla kommune frem mot år 2030. Den 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 

Samfunnsdelen skal være retningsgivende for politisk og administrativt arbeid og utvikling 
innen disse feltene i planperioden. 

 

2.4 Planprosess 

Kommunestyret vedtok i møte 16. juni 2011 ny kommuneplan for Vennesla 2011-2023. 
Kommuneplanen ble vedtatt samlet med en samfunnsdel, beskrivelse til arealdel, 
planbestemmelser med retningslinjer til arealdel, konsekvensutredning av nye 
utbyggingsområder og kommuneplankart. I tillegg ble det utarbeidet et hefte med 
statistikk/grunnlagsmateriale for kommuneplanen. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026 ble revidert og vedtatt av kommunestyret 21. mai 
2015. I tillegg ble det utarbeidet et vedleggshefte «Oversiktsdokument folkehelse i Vennesla» 
med statistikk/grunnlagsmateriale for kommuneplanen. Vedleggshefte medfølger ny plan. 

  

    
Figur 1: Viser kommuneplanhefter og kommuneplankartet godkjent i 2011 og 2015. 

 

Kommunestyret vedtok i møte 16. juni 2016 kommunal planstrategi for Vennesla 2016-2019, i 
henhold til plan- og bygningslovens § 10-1. Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke 
planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket 
utvikling i kommunen. Gjennom vedtaket av den kommunale planstrategien skal det nye 
kommunestyret ta stilling til om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres.  

Kommuneplanen 

Samfunnsdel 2015 

Arealdel 2011 
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Kommunestyret vedtok at arealdelen oppdateres og revideres, med oppstart høsten 2016. En 
så det også som mest tjenlig at hele kommuneplanen revideres samlet med arealdel og 
samfunnsdel. Det vil da bli en helhetlig og oppdatert kommuneplan. 

Plan- og økonomiutvalget vedtok 29. november 2016 å varsle oppstart for revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for perioden 2018-2030. Samtidig ble det vedtatt 
at forslag til planprogram for revisjonen, datert 7. november 2016, skulle legges ut til offentlig 
ettersyn. 

Det ble varslet oppstart av planarbeidet og offentlig ettersyn av planprogrammet i lokalt leste 
aviser og på hjemmesiden til kommunen. I tillegg var varsel om oppstart av planarbeidet og 
offentlig ettersyn av planprogrammet sendt til alle offentlige myndigheter, organisasjoner og 
andre med interesser i planarbeidet. Frist for merknader var satt til 8. februar 2017. 

Planprogrammet fastsetter rammer og premisser og klargjøre formålet med planarbeidet. Det 
beskriver hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil bli vurdert, og antatte 
problemstillinger som vil bli belyst, slik som utredninger som skal utarbeides. 
Planprogrammet avklarer hva som er målsettingen med planarbeidet, herunder utfordringer 
og oppgaver som skal løses, om det er spesielle satsingsområder i kommunen, om det er 
spesielle geografiske områder som skal vektlegges, om viktige miljø- og samfunnshensyn, og 
hvordan mulighetene for medvirkning ivaretas i prosessen. Opplegg for informasjon og 
medvirkning er også beskrevet.  

Planprogrammet ble godkjent av kommunestyret 23. mars 2017. 

Nyrevidert samfunnsdel bygger videre på samme form og innhold som ved de to siste 
revisjonene. Flere i administrasjonen har vært involvert i arbeidet med kommuneplanen. 
Revisjonsarbeidet har vært tema på en enhetsledersamling og på en samling for stabsansatte. 
I tillegg har flere av kommunens enheter hatt innspill til samfunnsdelen. Barnas 
kommunestyre har også hatt gruppearbeid med tema om areal- og samfunnsutvikling. 
Kommunestyret har gjennomført heldagsmøte med tema om kommuneplanens samfunnsdel. 

Rådmannens ledergruppe har vært administrativ styringsgruppe. Prosjektgruppen og 
sekretariatet har bestått av seksjon for samfunnsutvikling.  

Plan- og økonomiutvalget vedtok 13. mars 2018 å legge forslag til ny samfunnsdel av 
kommuneplanen ut til høring og offentlig ettersyn i perioden fra 16. mars 2018 til 4. mai 
2018. Arealdelen til kommuneplanen ble utlagt samtidig. Etter mindre justeringer legges 
samfunnsdelen fram for sluttbehandling i kommunestyret 11. oktober 2018. 
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3 Hovedsatsingsområder 

Vennesla har en sentral posisjon i Kristiansandsregionen med kommunene Lillesand, 
Birkenes, Iveland, Kristiansand, Søgne og Songdalen. Regionen opplever en sterk utvikling og 
vekst, både innenfor næringsliv og folketall. Det er viktig at Vennesla har en aktiv og bevisst 
politikk i forhold til å ta del i og utnytte utviklingen positivt. 

Landsdelen som vi er en del av, har de siste årene kommet dårlig ut i flere undersøkelser som 
tar for seg forhold knyttet til levekår. Skoleresultatene er gjennomgående dårligere enn i 
landet for øvrig. Dette har gjort at hele landsdelen har fått et fokus på disse forholdene. 
Statistikkene viser at Vennesla kommune er blant de kommunene med størst utfordringer på 
disse feltene. En har imidlertid sett en bedring de senere år. 

Kommunen ønsker derfor gjennom kommuneplanen å rette et særlig fokus på noen områder 
som man ønsker å gjøre noe med. Disse områdene er: 

o Levekår: 

 likeverd/likestilling/kompetanse/utdanning/oppvekstvilkår/folkehelse 
o Utvikling: 

 befolknings-/næringsutvikling 
 

Bakgrunnen for at vi ønsker å fokusere på disse punktene, er at vi mener dette er 
grunnleggende områder som må bedres for å utvikle Vennesla til et godt sted for å bo og å 
skape vekst i. Innenfor disse temaene vil kompetanse, utdanning og likestilling være viktige 
satsingsområder. Det er i dag en stor del av den voksne befolkningen som står utenfor 
arbeidslivet. Dette bør det gjøres noe med. 

I dette ligger også fokus på «det grønne skiftet» og den digitale omstillingen som skjer i 
samfunnet. Det er da viktig å ha en langsiktig tilnærming til hvordan kommunen skal håndtere 
dette. Utvikling av Støleheia, og bruk av energiressursene er således viktige utviklingstema. 

Hovedutfordringene vil være retningsgivende for kommunens ulike rolle innen 
samfunnsutvikling, oppvekst, helse og omsorg, arbeidsgiver, ressursforvalter og 
forvaltningsorgan. Vårt mål er å bedre kommunen på satsingsområdene. 

Ifølge folkehelseloven § 6 skal kommunen i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og 
bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som 
er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten 
etter § 5 annet ledd. Dette søkes ivaretatt gjennom vedleggshefte til kommuneplanens 
samfunnsdel «Oversiktsdokument folkehelse i Vennesla». 
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4 Samfunnsutvikling  

 

     
 

4.1 Samfunnsutviklerrollen 

Kommunen er en viktig premissleverandør for utvikling av lokalsamfunnet. Gjennom 
planarbeid og målrettet prioritering kan man legge til rette for å stimulere til ønsket 
utbygging, næringsutvikling og befolkningsvekst. Fokusområder og de viktigste faktorene i 
kommuneplanen blir her nærmere beskrevet. 

 

 

4.1.1 Vennesla sin plass i en region i vekst 

Vennesla kommune ligger sentralt i Agder med kort avstand til fly- og ferjetilbud. Til 
Kvadraturen i Kristiansand er det ca. 15 km fra sentrum av Vennesla. Sørlandsbanen går 
gjennom Vennesla, med stopp på Vikeland. Det er god bussforbindelse mellom Kristiansand 
og Vennesla. I tillegg går riksvei 9 gjennom sentrum av Øvrebø og Hægeland. 

Kommunen er en del av det interkommunale samarbeidet sammen med kommunene 
Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Søgne og Songdalen. Kommunene utgjør et felles 
bo- og arbeidsmarked for mer enn 135.000 innbyggerne i regionen. Omtrent halvparten av 
arbeidstakerne i Vennesla pendler ut til samarbeidskommunene. Utvikling av regionalt 
samarbeid er en stor utfordring, og det vil være spesielt viktig når nye Kristiansand 
(Kristiansand, Søgne og Songdalen) skal etableres fra 2020. 

Mål Strategier for å nå målet 

Være en pådriver for 
positiv utvikling av 
næringsliv, boområder og 
fritidsaktiviteter i 
regionen. 

Pådriver i arbeidet med å utvikle transportsystemet i hele 
regionen. 

o Arbeide for et godt utbygd veinett, gang- og sykkelveinett og 
kollektivtilbud i kommunen. 

o Prioriterte veier: rv. 9, fv. 405 (Venneslavegen). 
o Styrke kollektivtilbudet langs fv. 1 (Sødalsiden). 

o Etablere kollektivknutepunkt for lokaltog og buss i Graslia. 
o Bedre koordinering for kollektivtrafikk mellom Hægeland, 

Øvrebø og Vennesla, samt lokalbuss i nedre Vennesla. 
o Utnytte mulighet som ligger i førerløse busser. 

Samarbeidsavtalen med fylkeskommunen. 
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4.1.2 Sentrumsutvikling 

Vennesla sentrum har i løpet av de siste årene fått en styrket funksjon som kommunesenter, 
med kombinasjon av forretninger og boliger/leiligheter. Med flere boliger i sentrum er det 
ønskelig med aktivitet også etter forretningstid. Kommunen har i de senere år lagt ned 
betydelige ressurser i gågata i sentrum, med blant annet etablering av lekeplasser og benker.  

Mål Strategier for å nå målet 

Styrke Vennesla sentrum 
som kommunesenter og 
område for handel og 
service, og bidra til 
fortsatt vekst i 
bygdesentrene på 
Skarpengland og 
Hægeland. 

Gjennom arealpolitikk bidra til å styrke sentrene i kommunen. 

Videreutvikle Vennesla sentrum som et sted for handel, service 
og rekreasjon. 

o Knytte sammen Hunsøya og dagens gågate som ett sentrum. 
o Legge til rette for økt aktivitet i sentrum utover butikkenes 

åpningstid.  
o Bidra til god trafikkavvikling og funksjonell parkering. 

Bidra til opparbeiding Skarpengland sentrum i tråd med en ny 
reguleringsplan. 

Utvikle Hægeland sentrum i tråd med tidligere prosesser. 
 

 

 

4.1.3 Næringsutvikling 

I likhet med andre kommuner er det flest sysselsatt innen tjenesteytende næringer og 
servicenæringer. Det er kun en liten del av næringen som produserer råvarer (jordbruk, skog, 
fangst og fiske). Sekundærnæringen (bearbeiding av råvarer) er noe høyere representert i 
Vennesla enn ellers i fylket. 

Den etablerte tradisjonelle storindustrien har de senere år gjennomgått omfattende 
rasjonalisering. Kravet til kompetanse i industrien er blitt betydelig økt. 

Mål Strategier for å nå målet 

Kommunen skal bidra 
aktivt til økt 
næringsutvikling. 

Legge til rette for nyskapning og vekst i nytt og eksisterende 
næringsliv gjennom: 

o Tilstrebe et godt og variert tilbud på klargjorte 
næringsarealer, inkludert sentrumsnære næringsarealer. 

o Tilrettelegge for teknologibedrifter f.eks. kobling mot 
datasenter på Støleheia. Utnytte energioverskudd til «Det 
grønne skiftet». 

o Prioritere næringssaker i den kommunale saksbehandlingen. 
o Videreutvikle Støleheia og Hunsøya. 
o Næringsutvikling nær sentrum og kollektivtransport. 
o Følge opp strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen. 
o Tett samarbeid med næringsforeningene i kommunen. 
o Økt satsing på turisme med utgangspunkt i kommunens 

naturgitte forutsetninger som f.eks. Setesdalsbanen, 
tømmerrenna, kulturhuset, Vigeland hovedgård og aktiviteter 
i tilknytning til Otra. 

o Videreutvikle primærnæringene i kommunen. 
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4.1.4 Bærekraftig utvikling – miljø, klima 

Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet ble godkjent i 2009. Den er evaluert i 2017 med tanke på 
revisjon. I planen er det utarbeidet mål, strategier og handlingsplan. Kommunen skal gjennom 
planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til og gå foran i 
arbeidet for å redusere utslipp av klimagasser, sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging.  

Kommunen har også et samfunnsansvar i forhold til å ta bevisste valg i forhold til miljø, etikk 
og solidaritet, samt å følge opp «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging» og «Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i 
kommunene» i kommunale planer. 

Mål Strategier for å nå målet 

Bærekraftig utvikling skal 
legges til grunn for 
utvikling i Vennesla 
kommune. 

Søke å gjennomføre tiltak innenfor klima og miljø i tråd med 
Klimaveikart Agder for Region Kristiansand. 

Øke lokal avfallsgjenvinning. 

Etablere flere ladepunkter for elbil. 

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 jobb, skole og 
aktivitetstilbud. 

Nye boligområder etableres slik at de bygger opp om 
eksisterende bebyggelse og kollektivaksen.  

Tre som byggemateriale skal tilstrebes ved fremtidige 
kommunale bygg der dette er hensiktsmessig. 

Legge til rette for innfartsparkering. 

 
 

 

4.1.5 Forebygging og samfunnssikkerhet 

Det er viktig at bolig- og ferdselsområder er trygge for alle. Utfordringer rundt infrastruktur, 
trafikksikkerhet, klimautvikling med flom og ras etc. er svært sentrale områder som må tas 
hensyn til i arealplanlegging og drift av kommunal virksomhet. Kommunen skal til enhver tid 
ha en oppdatert kriseplan. Samfunnssikkerhet og beredskap skal inngå i den ordinære 
kommunale planlegging og drift.  

Mål Strategier for å nå målet 

Vennesla kommune skal 
være et trygt 
lokalsamfunn.  

Det skal arbeides bevisst for å redusere sårbarheten for 
mennesker, miljø, økonomi og samfunnsviktige funksjoner ved: 

o Kommunen skal til enhver tid har en oppdatert kriseplan, 
hvor beredskapsplanene og kvalitetssikringen rulleres årlig.  

o Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og 
handlingsplan rulleres hvert fjerde år. 

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. 
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4.1.6 Universell utforming 

Prinsippet om tilgjengelighet for alle tas inn som et overordnet kriterium i planlegging på 
kommuneplannivå, slik at etterfølgende planer i størst mulig grad sikrer universell utforming 
uansett funksjonshemming. Konkret planlegging med tanke på tilrettelegging for 
tilgjengelighet vil i hovedsak skje i forbindelse med områderegulering eller detaljregulering. 

Mål Strategier for å nå målet 

Universell utforming skal 
inngå i kommunal 
planlegging. 

Universell utforming og tilgjengelighet for alle skal vektlegges i 
all planlegging. 

 

 

 

4.1.7 Bolig-, tomte- og grønnstruktur 

Kommunen har de senere årene opplevd en betydelig folketallsøkning. I kommuneplanen 
legges det opp til en befolkningsvekst på 1 - 1,5 %, noe som samsvarer med den veksten 
kommunen har opplevd de siste år. 

Det er viktig at denne veksten blir balansert i hele kommunen, og på en slik måte at det 
støtter opp om eksisterende tettsteder. En forutsetning for dette er at man til enhver tid har 
et variert tilbud av tomter og boliger i alle deler av kommunen. Det er viktig også å kunne 
tilby tomteområder med høy kvalitet og attraktiv beliggenhet, for å oppnå mål om bedring i 
levekår og utvikling. 

Mål Strategier for å nå målet 

Kommunen skal ha et 
differensiert bolig- og 
tomtetilbud. 

Fokus på høy kvalitet ved utvikling av boligområder. 
o Tilpasse boområder etter terreng og bevare vegetasjon. 
o Bevare grøntområder og grønnkorridorer. 

Nye boligområder etableres slik at de støtter opp om 
eksisterende tettbebyggelse og kollektivaksen.  

Begrenset spredt boligbygging til utvalgte deler av kommunen, 
jfr. arealdelen. 

Regulere inn areal til offentlig formål/behov ved planlegging av 
nye utbyggingsområder. 

 

 

 

4.1.8 Digitalisering 

Digitalisering skal skape gevinster, og kommunens digitaliseringsstrategi er en felles ramme 
for hvordan disse gevinstene skal skapes. Gevinster oppnås ikke gjennom investeringer i 
digitale løsninger alene, men i hovedsak gjennom endringer i arbeidsprosesser. De fleste 
arbeidsprosesser som utføres i en kommune er ledd i et tjenestetilbud til enten innbyggere, 
organisasjoner og næringsliv, eller ansatte. Målet er at prosessene i så stor grad som mulig 
skal automatiseres der det gir en gevinst. 

Mål Strategier for å nå målet 

Vennesla kommune skal 
ut ifra en kostnads- og 
nyttevurdering bruke 
digitale løsninger der 
publikum, samarbeids-
partnere og/eller ansatte 
er tjent med det. 

Satsing på digitalisering i tråd med mål og tiltak i kommunens 
egen digitaliseringsstrategi. 
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4.1.9 Kultur, idrett og friluftsliv 

Et bredt og differensiert kultur- og fritidstilbud er en viktig del av det som gjør et sted til et 
godt sted å bo. Skal Vennesla kommune i årene som kommer framstå som et attraktivt sted å 
bo og flytte til, er det viktig at dette stadig videreutvikles. Kultur- og fritidstilbud er også et 
viktig område for å bedre levekår og utvikling. 

Vennesla kommune har en viktig regional historie knyttet til industrivirksomhet og 
tømmerfløting. Kjennskap til denne historien er viktig å sikre for ettertiden, det være seg 
immaterielt og materielt. Setesdalsbanen og bedrifter er en viktig aktør i forhold til dette.  

Mål Strategier for å nå målet 

Kommunen skal ha et 
bredt kulturtilbud. 

Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner. 

Bredt tilbud i kulturskolen. 

Videreutvikle Moonlight som et forebyggende tiltak med blant 
annet kultur som arena. 
Aktiv bruk av kulturhuset som formidlingsarena. 

Videreutvikle Setesdalsbanen, Steinsfoss tømmerrenne og 
Grovaneområdet som besøksmål og formidlingsarena for 
industrihistorie. 

Satsing på kulturminner i tråd med prioriteringer i 
kulturminneplanen. 

Kommunen skal ha et 
bredt idrett- og 
fritidstilbud. 

Bidra til 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. 

Etablere sammenhengende strandsti rundt hele 
Venneslafjorden. 

 

 

 

 

 

4.2 Oppsummering mål – samfunnsutvikling 

o Styrke Vennesla sentrum som kommunesenter og område for handel og service, og 
bidra til fortsatt vekst i bygdesentrene på Skarpengland og Hægeland. 

o Kommunen skal bidra aktivt til økt næringsutvikling.  

o Bærekraftig utvikling skal legges til grunn for utvikling i Vennesla kommune.  

o Vennesla kommune skal være et trygt lokalsamfunn. Samfunnssikkerhet og 
beredskap skal inngå i den ordinære kommunale planleggingen.  

o Universell utforming skal inngå i kommunal planlegging.  

o Kommunen skal ha et differensiert bolig- og tomtetilbud.  

o Vennesla kommune skal ut ifra en kostnads- nyttevurdering bruke digitale løsninger 
der publikum, samarbeidspartnere og/eller ansatte er tjent med det. 

o Kommunen skal ha et bredt kultur-, idrett- og fritidstilbud. 

 

 

 

 



12 
 

 

 

5 Oppvekst  

       
 

5.1 Oppvekstrollen 

Gjennom fokus på økt utdanningsnivå, tidlig innsats og inkludering i et trygt miljø vil vi skape 
best mulige forhold for en god oppvekst for alle barn og unge. Dette fordrer et tett tverrfaglig 
samarbeid og langsiktig planlegging av prioriterte områder fra 0 – 18 år. Vi vil ligge i front i 
arbeidet med å utvikle barnehagene og skolene i tråd med nyere forskning. Det betyr blant 
annet å prioritere samarbeid med profesjonelle fagmiljøer. 
 
 

 

5.1.1 Tidlig innsats 

For å sikre barn og unge en best mulig oppvekst og utvikling, er det avgjørende at kommunale 
instanser har god koordinering og høy kvalitet på tjenestene. I alt forebyggende arbeid er 
tidlig innsats avgjørende for å sikre en god utvikling, tiltak skal settes inn med en gang 
problem avdekkes. Det er derfor viktig å  etablere tverrfaglige rutiner som ivaretar gode 
oppvekstsvilkår fra et barn blir født. 

Mål Strategier for å nå målet 

Vennesla kommune har 
bredt tverrfaglig 
samarbeid med fokus på 
tidlig koordinert innsats. 

Tverrfaglig samarbeid er etablert og følges opp. 

Tidlig koordinert innsats, hvor frivillighet inkluderes. 

SLT – arbeid (Samordning av lokale tiltak). Kjernegrupper. 

System for identifisering og inkludering av personer som 
trenger ekstra oppfølging. 

Sikre gode system og rutiner for oppfølging og tiltak. 

Brukerne blir tatt med, involvert og spurt om sin opplevelse av 
drift og utvikling av tjenestene. 

Vurdere kompenserende tiltak for barn og unge i 
lavinntektsfamilier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vennesla.kommune.no/Documents/Skole/skolerute/Skolerute%202014-15%20-%20Vennesla.pdf
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5.1.2 Likeverd, likestilling og inkludering 

Likestilling og likeverd er viktig for alle mennesker. Ansatte i Vennesla kommune skal fremme 
demokrati og likeverd, og motarbeide alle former for diskriminering, mobbing og utenforskap. 

Mål Strategier for å nå målet 

Fremme likeverd og 
likestilling i et 
inkluderende felleskap for 
alle barn og unge. 

Alle ansatte har høy bevissthet og kompetanse om likestilling, 
likeverd og inkludering. 

Likestilling skal ligge til grunn for alle tjenester. 

Inkludering som ideal og grunnlag for praksis. 

Inkludering av personer som trenger ekstra oppfølging. 
 

 

 

5.1.3 Kunnskapssamfunnet 

I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn skal kunne utvikle sine evner og unike 
egenskaper optimalt. Vi ønsker å skape et helhetlig opplæringstilbud med fokus på å fremme 
barns utvikling faglig, sosialt og menneskelig gjennom omsorg, lek og læring. 

Et av hovedmålene i kommuneplanen er å bedre levekårene i Vennesla. Det er sammenheng 
mellom lav utdanning og levekårsutfordringer. Dette gjelder for barn og unge så vel som alle 
andre aldersgrupper. Videre viser forskning at dersom en av foreldrene er ufør, dobles 
risikoen for egen uførepensjonering. Økt utdanning i befolkningen er derfor et viktig 
satsningsområde for å nå hovedmålet om bedre levekår. 

Det å være inkludert er viktig for livskvaliteten. Utenforskap fører til tap for enkeltmennesket 
og samfunnet, noe som forringer levekårene. 

Det er viktig å stille krav og forventninger til enkeltindividet, samtidig som man blir sett, hørt 
og ivaretatt. Alle skal ha opplevelse av å være en viktig del av Venneslasamfunnet og bli 
regnet med. 

Mål Strategier for å nå målet 

Økt utdanningsnivå i 
befolkningen.  
Øke grunnskolepoeng - 
landsgjennomsnitt.  
Øke utdanningsnivå – 
landsgjennomsnitt. 

Satsing på inkluderende læringsmiljøer. 

Tverrfaglig samarbeid om tidlig innsats. 

«Å lære å lære» i et digitalt samfunn. 

Sikre høy og relevant kompetanse hos alle ansatte. 

System for håndtering av utestenging og mobbing. 

Utvikle våre videregående skoler med spesielt fokus på å sikre 
studiespesialisering ved Vennesla videregående skole. 

Sikre system/rutiner/overganger. 
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5.1.4 Barnehage- og skolestruktur 

Kommunen har i dag en desentralisert skolestruktur, med unntak av ungdomsskole i nedre 
Vennesla. De politiske avveininger vil være i skjæringspunktet mellom økonomi og nærhet til 
skolen. Vennesla kommune etablerer nok barnehageplasser, slik at det er ledig kapasitet til 
fortløpende å ta inn barn etter søknad i løpet av året. Barnehageplass er en tjeneste 
kommunen plikter å tilby. Av denne og økonomiske grunner er det hensiktsmessig at 
kommunen eier en overvekt av plassene. Nyetableringer vil derfor foregå i kommunal regi 
frem til dette er oppnådd. Det må reguleres og erverves tomter til kommunalt 
barnehageformål. 

Mål Strategier for å nå målet 

En mest mulig 
hensiktsmessig og effektiv 
barnehage- og 
skolestruktur. 

Prognoser for barnetallsutviklingen vedrørende 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. 

 

 

 

 

 

5.2 Oppsummering mål - oppvekst 

o Vennesla kommune har bredt tverrfaglige samarbeid med fokus på tidlig koordinert 
innsats. 

o Fremme likeverd og likestilling i et inkluderende felleskap for alle barn og unge. 

o Økt utdanningsnivå i befolkningen. Øke grunnskolepoeng - landsgjennomsnitt. Øke 
utdanningsnivå - landsgjennomsnitt. 

o En mest mulig hensiktsmessig og effektiv barnehage- og skolestruktur. 
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6 Helse og omsorg  

         
 

6.1 Helse og omsorgsrollen 

Framskriving av befolkningsutviklingen viser en stor økning i andelen eldre i kommende 
periode, mer sammensatte sykdomstilstander blant de eldste og færre unge til å ta seg av de 
eldre. Vennesla kommune er i en utvikling hvor tjenester til unge brukere blir stadig mer 
ressurskrevende. Det samme gjelder omfattende tjenester innen somatisk rehabilitering og 
tjenester til innbyggere med alvorlig psykiske lidelser, rusmiddelavhengighet og 
atferdsproblematikk. 

Utfordring med å finansiere tjenester og skaffe tilstrekkelig personell vil føre til behov for 
prioritering innen helsevesenet og på tvers av sektorene. Det vil kreve nytenking og utvikling 
av hjelpemidler og arbeidsmetoder i forhold til hver enkelt funksjon og på tvers av sektorer. 
Målet skal være at brukere og pasientenes behov blir best mulig ivaretatt. 

 

 

6.1.1 Samhandling 

Kommunene har ansvar for å tilby et faglig forsvarlig tjenestetilbud til de som er avhengig av 
hjelp. Kommunen må sikre at de som har behov for tverrfaglige tjenester får et 
sammenhengende tjenestetilbud med rett kompetanse til rett tid. Dette krever tett 
samhandling både internt og eksternt. Vi er avhengig av et tett samarbeid med 
nabokommuner og spesialisthelsetjenesten for å oppfylle lovens krav. Kommunereformen og 
vedtatt sammenslåing av flere av våre nabokommuner fordrer et mer formelt forpliktende 
samarbeid med andre nabokommuner. 

Mål  Strategier for å nå målet 

God tverrfaglig 
samhandling internt, 
interkommunalt og på tvers 
av tjenestenivå. 

Psykisk helse/rus, rehabilitering og velferdsteknologi er 
hovedsatsingsområdene for interkommunalt samarbeid (jfr. 
felles Strategidokument, 2017-2020). 

Tjenestetilbudene skal utvikles i tett samarbeid med andre, 
herunder bruker- og pårørendeorganisasjoner, 
frivilligsentralene, tverrfaglig internt i kommunen, sammen 
med nabokommuner og spesialisthelsetjenesten. 

Forebyggende og tidlig innsats skal prioriteres. 

Tjenesten til den enkelte skal gis ut fra et helhetlig perspektiv. 
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6.1.2 Helse og omsorgstjenestene 

Vi må forvente store omstillinger innen helse og omsorgstjenestene, og det må forventes 
strammere prioriteringer enn det som følger av den demografiske utviklingen i planperioden. 
Vi må ha et sterkt fokus på å utvikle effektive og kunnskapsbasert helse og omsorgstjenester 
for å sikre best effekt av innsatsen.  

Mål  Strategier for å nå målet 

Helhetlige og tverrfaglige 
helse- og omsorgstjenester. 

Følge opp tiltak i vedtatt omsorgsplan «Plan for utvikling av 
helse- og omsorgstjenestene i Vennesla kommune mot 2030».  

Bruker- og pårørendefokus skal være gjennomgående i alle 
deler av tjenestene. 

Samarbeid med frivillig sektor skal vurderes inn i all 
tjenesteutvikling. 

Økt bruk av velferdsteknologi:  
o Ta i bruk teknologiske hjelpemidler i ordinær drift, som 

bidrar til robuste og fremtidsrettede tjenester. 
o Bidra til videreutvikling innen teknologiske løsninger. 

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. 

Øke heldøgns omsorgstilbud tilpasset den demografiske 
utviklingen i befolkningen. 

Tverrsektorielt samarbeid bl.a. for utvikling av livsløpsboliger. 

Hverdagsrehabilitering utvikles til en gjennomgående 
metodikk i alle deler av helse og omsorgstjenestene der det 
kan gi ønsket effekt. 

 

 

 

6.1.3 Psykisk helse/rus 

Psykiske helseproblemer  og rusmiddelproblemer forekommer i alle aldersgrupper og i alle 
deler av befolkningen. Verdens helseorganisasjon forventer at psykiske lidelser vil være den 
viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. Forebygging, behandling, 
omsorg og rehabilitering er sentrale oppgaver i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Mål  Strategier for å nå målet 

Opptrapping av helse- og 
omsorgstjenester for 
mennesker med rus- og 
psykiske lidelser med mål 
om å redusere forekomsten 
av angst, depresjon og 
rusmiddelproblemer. 

Tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og 
mestringsperspektiv. 

Psykisk helse og rus ses i sammenheng. 

Tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre 
helhetlige og koordinerte tjenester. 
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6.1.4 Folkehelse 

Vennesla kommune har tradisjonelt skåret dårligere enn gjennomsnittet på 
levekårsundersøkelser og helsestatistikk. Levekår, trivsel og folkehelse henger uløselig 
sammen.  

Folkehelseloven fra 1. januar 2012 vil være styrende for folkehelsearbeidet fremover. Dette 
innebærer blant annet at kommunestyret skal ta stilling til folkehelseutfordringer og 
iverksette tiltak for disse. Dette vil kreve samarbeid mellom mange fagområder i kommunen 
og mellom flere forvaltningsnivåer. 

Mål  Strategier for å nå målet 

Tidlig innsats og stadig 
fokus på folkehelse i alle 
enheter og seksjoner. 

Følge opp vedtatte strategier under hvert tjenesteområde 
med fokus på forebygging/folkehelse/tidlig innsats. 

Det skal tilrettelegges for aktivitet og «grønne lunger» i alle 
nyetablerte boområder. 

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

Tilbud om hverdagsrehabilitering med fokus på egenmestring 
og fysisk aktivitet. 

Samarbeide med frivilligsentralen og andre frivillige 
organisasjoner, slik at personer som står i fare for å bli isolert 
får tilbud om deltagelse. 

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. 

Ha løpende oversikt over folkehelseutfordringer og 
folkehelseprofilen. 

Evaluere tiltak og utfordringsbildet jevnlig. 
 

 

 

 

 

6.2 Oppsummering mål – helse og omsorg 

o God tverrfaglig samhandling internt, interkommunalt og på tvers av tjenestenivå. 

o Helhetlige og tverrfaglige helse- og omsorgstjenester. 

o Opptrapping av helse- og omsorgstjenester for mennesker med rus- og psykiske 
lidelser med mål om å redusere forekomsten av angst, depresjon og 
rusmiddelproblemer. 

o Tidlig innsats og stadig fokus på folkehelse i alle enheter og seksjoner. 
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7 Arbeidsgiver  

     
 

7.1 Arbeidsgiverrollen 

Det er kommunestyret som har det overordnede arbeidsgiveransvaret. Den daglige 
forvaltningen av dette ansvaret er delegert til rådmannen. 

 

 

 

7.1.1 Arbeidskraft 

Vennesla kommune har ca. 1250 ansatte. De ansatte er kommunens viktigste ressurs i forhold 
til å levere gode tjenester til kommunens innbyggere. 

En av de viktigste arbeidsgiverutfordringene vil være å kunne rekruttere og beholde dyktige 
og motiverte ansatte.  

De demografiske endringene tilsier at vi vil ha et betydelig større behov for arbeidskraft i 
fremtiden. Økt fokus på digitalisering og det å tenke nye løsninger vil kunne hjelpe oss å møte 
dette behovet på en god måte.  

Mål  Strategier for å nå målet 

Være en attraktiv arbeidsgiver 
som klarer å rekruttere og 
beholde dyktige og motiverte 
ansatte.  
Det normale skal være fulle 
stillinger og ingen skal jobbe 
ufrivillig deltid.  
Vi ønsker en gjennomsnittlig 
stillingsstørrelse på minst 80 % 
for kommunen samlet. 
Ha et sykefravær på maks 6 %. 

Hele stillinger skal være det normale. 

Tydelig ledelse og god organisasjonskultur. 

Fokus på digital kompetanse og ta i bruk nye teknologiske 
løsninger. 

Konkurransedyktig lønn. 

Fokus på omdømmebygging. 

Fleksible arbeidstidsordninger. 

Godt arbeidsmiljø. 

Mulighet for videreutdanning og kompetansebygging. 

Gode rutiner og holdninger for å redusere sykefravær. 
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7.1.2 Likestilling og mangfold 

Det er ønskelig at Vennesla kommune som kommunens største arbeidsgiver gjenspeiler 
befolkningens sammensetning. Det er en utfordring er at det arbeider for få menn i de 
kvinnedominerte yrkene. Vi ønsker også flere ansatte med ikke-vestlig bakgrunn. 

Mål  Strategier for å nå målet 

Vennesla kommune ønsker at 
kommunens ansatte skal 
gjenspeile befolkningens 
sammensetning. 

Dersom det til en ledig stilling er søkere med ikke-vestlig 
bakgrunn som fyller de formelle kvalifikasjonskrav, skal 
minst en av disse innkalles til intervju.  

Vi ønsker minst 40 % av begge kjønn blant de ansatte, totalt 
og fordelt på yrkesgrupper. 

 

 

 

 

 

7.2 Oppsummering mål - arbeidsgiver 

o Være en attraktiv arbeidsgiver som klarer å rekruttere nok arbeidskraft. Ha 
kvalifiserte og motiverte ansatte. 

o Det normale skal være fulle stillinger og ingen skal jobbe ufrivillig deltid. Ha en 
gjennomsnittlig stillingsprosent på minst 80 % for kommunen samlet. 

o Ha et sykefravær på maks 6 %. 

o Vennesla kommune ønsker at kommunens ansatte skal gjenspeile befolkningens 
sammensetning. 
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8 Kommunen - eier og forvalter av fellesskapets verdier  

        
 

8.1 Eier- og forvalterrollen 

Kommunen har et etisk og moralsk ansvar for å drive en virksomhet som sikrer bærekraftig 
utvikling av fellesskapets verdier og en god økonomistyring. 

 

 

 

8.1.1 Økonomistyring 

Økonomisk handlefrihet er en forutsetning for å være en kommune i utvikling. For å måle 
kommunens økonomiske handlefrihet brukes en del nøkkeltall. Netto driftsresultat er et 
begrep i regnskapet som sier hvor stor del av årets overskudd kommunen kan investere for 
eller spare til senere bruk. Det er viktig at kommunen har noen oppsparte midler for å ta 
høyde for svingninger i økonomien, og for å møte tider med stramme økonomiske rammer.  

Kommunens gjeldsbelastning påvirker den økonomiske handlefriheten, og det er derfor 
hensiktsmessig å ha som mål å redusere kommunens lånegjeld. Dette gjøres ved å ha et mål 
for hvor stor andel av kommunens investeringer som skal finansieres ved egenkapital eller 
tilskudd. 

For at kommunen skal kunne betale de løpende forpliktelsene er det viktig å ha en god 
likviditet. Et vanlig mål på likviditeten er at kommunens mest likvide midler (omløpsmidler, 
dvs. kasse, bankinnskudd, kortsiktige fordringer) er dobbelt så store som kommunens 
kortsiktige gjeld. 

Mål  Strategier for å nå målet 

Vennesla kommune skal 
preges av god 
økonomistyring og ha 
økonomisk handlefrihet. 

Tilstrebe et positivt netto driftsresultat. 

God egenfinansiering på investeringer. 

Ha en lånegjeld som kommunen kan håndtere. 

Tilfredsstillende nivå på disposisjonsfond for å sikre 
investeringer og drift. 
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8.1.2 Kommunen som eier 

Kommunen har eiendommer, eiendeler, eierandeler mv. som skal forvaltes til beste for 
fellesskapet og holdes i hevd til senere generasjoner. 

Kommunen har en vedtatt eiendomsstrategi som bygger på målet om å ivareta verdiene 
(bærekraftig forvaltning).  

Mål  Strategier for å nå målet 

Vennesla kommune skal 
sikre en bærekraftig 
forvaltning av fellesskapets 
verdier. 

Ivareta bygg, anlegg og eiendeler på en god måte, i tråd med 
vedtatt eiendomsstrategi. 

Forvalte finanskapitalen slik at kommunen oppnår en 
konkurransedyktig avkastning innenfor definerte krav til 
likviditet og risiko. 

Ha en klar eierstrategi for hver eierposisjon kommunen har. 
 

 

 

 

 

8.2 Oppsummering mål - ressursforvalter 

o Vennesla kommune skal preges av god økonomistyring og økonomisk handlefrihet. 

o Vennesla kommune skal sikre en bærekraftig forvaltning av fellesskapets verdier. 
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9 Kommunen som forvaltningsorgan og lokaldemokrati  

      
 

9.1 Rollen som forvaltningsorgan og lokaldemokrati 

Kommunen er ansvarlig for forvaltning av en rekke lover og forskrifter. Disse forvaltes i 
samspill mellom politikk og administrasjon. 

 

 

9.1.1 Saksbehandling 

Riktig saksbehandling er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen som 
forvaltningsorgan. Det er derfor viktig at man har et bevisst forhold til dette. 

Mål  Strategier for å nå målet 

Korrekt og effektiv 
saksbehandling i henhold til 
forvaltningslovens 
bestemmelser og øvrig 
lovverk. 

Gjennom gode rutiner sikre rettssikkerhet, likebehandling og 
fokus på barn og unge. 

Sørge for at man har oppdatert og god kompetanse innen 
saksbehandling. 

Opptre med respekt og imøtekommenhet. 

 

 

9.1.2 Lokaldemokrati 

Et aktivt lokaldemokrati er viktig for utviklingen av kommunen. Involvering av innbyggerne er 
nødvendig for å sikre troverdighet og tillit til den kommunale forvaltningen. Det er også viktig 
at innbyggerne er med på å stake ut kursen for kommunens utvikling. Det er derfor ønskelig 
med bred deltakelse i de lokaldemokratiske prosessene. 

Mål  Strategier for å nå målet 

Vennesla kommune skal ha 
et aktivt lokaldemokrati. 

Øke interessen for og deltakelsen i kommunepolitikk. 

Legge til rette for lokalt engasjement og involvering. 

Legge til rette for barn og unges deltakelse. 

 
 
 

9.2 Oppsummering mål – forvaltningsorgan og lokaldemokrati 

o Korrekt og effektiv saksbehandling i henhold til forvaltningslovens bestemmelser og 
øvrig lovverk. 

o Vennesla kommune skal ha et aktivt lokaldemokrati. 


