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1.  Innledning 

Ifølge folkehelseloven § 5 skal kommunen ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på folkehelsen. I «forskrift om 

oversikt over folkehelsen» er det gitt krav til oversiktens innhold.  

 

Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av: 

 Befolkningssammensetning  

 Oppvekst- og levekårsforhold  

 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø  

 Skader og ulykker  

 Helserelatert atferd  

 Helsetilstand.  

 

Med oppvekst- og levekårsforhold menes økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og 

utdanningsforhold. Med helserelatert atferd menes fysisk aktivitet, ernæring, bruk av tobakk og 

rusmidler. 

 

Oversikten skal inneholde faglige vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser og identifisere 

ressurser og folkehelseutfordringer lokalt og regionalt. Kommunen og fylkeskommunen skal være 

særlig oppmerksomme på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller 

helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.  

 

I dette vedleggshefte til kommuneplanens samfunnsdel er oversikten over helsetilstanden lagt inn 

i de forskjellige kapitteltemaene. En har i tillegg tatt med en del generell statistikk og 

grunnlagsmateriale for kommunen. Statistikkgrunnlaget har også betydning for arbeidet med 

kommunens hovedutfordringer «levekår og utvikling» som er samfunnsdelens satsingsområder. 

 

Dokumentet vil i tillegg være et oversiktsdokument som oppdateres minst hvert fjerde år (som 

grunnlag til kommunens fireårig planstrategi), samt være et kunnskapsbasert grunnlag for 

planlegging og tiltak på folkehelseområdet. 

 

En har i tillegg valgt å benytte undertemaer i oversikten. Undertemaene er hentet fra 

Helsedirektoratets veileder IS-2110 «God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En 

veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.» En har valgt å ta 

med alle undertemaene selv om enkelte har foreløpige mangler av pålitelige kommunale data. 

 

Oversikten skal i tillegg til grunnlag for utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel også 

legges til grunn i kommunens arbeid med planer etter plan- og bygningsloven. 
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2.  Naturressurser og miljø 

2.1 Areal 

Total areal: 384.47 km2, av dette er i 2013: 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå, www.ssb.no 
 

 

2.2 Natur og miljø 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 

Ved husholdningsavfall gjelder bare vanlig husholdningsavfall som samles inn i kommunale 

renovasjonsordninger. Avfall tatt hånd om i husholdningene og vrakede kjøretøy er ikke 

medregnet. 

http://www.ssb.no/
http://www.ssb.no/


Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026.                             Vedleggshefte: Folkehelse/Statistikk                                         Vedtatt 21.05.2015 4 

3.  Befolkningssammensetning 

3.1 Folkemengde 

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

vist en stigning per år på rundt 1,5 % de siste årene. Per 1. januar 2014 var det 13 986 

innbyggere i Vennesla kommune. 

 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 
 

 

 

 

Fra 2014 til 2030 er det en forventet vekst på 24.21 % dersom man forutsetter 

middelalternativet, fra 13 986 innbyggere til 17 372 innbyggere.  

 

Kilde: Per Gunnar Uberg  
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Kilde: Per Gunnar Uberg 

 

Figuren over viser forventet økning og reduksjon for ettårige aldersgrupper dersom man 
sammenligner 2014 med framskrevne verdier for 2030 i absolutte tall.  

 

Figur under viser en oversikt over den relative andelen hver aldersgruppe utgjør av befolkningen i 
2014 og framskrevet for år 2022 og 2030.  

 

Kilde: Per Gunnar Uberg 

 

Med framskrevne verdier er det antatt at andelen aldersgruppen 70-79 år utgjør i forhold til 

innbyggerne i Vennesla kommer til å øke mest og at andelen aldersgruppen 20-29 år utgjør av 
innbyggerne kommer til å bli mest redusert. 
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Tabellen under viser antall personer i 2014 og framskrevet antall personer for 2022 og 2030 med 

absolutte tall. 

Kilde: Per Gunnar Uberg 

 

 

Folketallet som helhet innen Knutepunkt Sørlandet. 

  2014 2015 Prosentvis endring 

Lillesand 10 106 10 340 2,3 % 

Birkenes 4 993 5 035 0,8 % 

Iveland 1 314 1 315 0,1 % 

Kristiansand 85 983 87 446 1,7 % 

Vennesla 13 986 14 095 0,8 % 

Songdalen 6 303 6 354 0,8 % 

Søgne 11 005 11 217 1,9 % 

Sum Knutepunkt Sørlandet  133 690 135 802 1,6 % 

Hele landet   1,1 % 

Kilde: Knutepunkt Sørlandet. Sist endret 23.02.2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alder 2014 2022 2030 

0-9 år              1 927               2 168               2 344  

10-19 år              1 915               1 958               2 243  

20-29 år              1 930               2 088               2 147  

30-39 år              1 874               2 289               2 507  

40-49 år              1 975               2 050               2 407  

50-59 år              1 703               1 937               2 005  

60-69 år              1 318               1 501               1 762  

70-79 år                  792               1 085               1 214  

80-89 år                  458                   446                   648  

90-99 år                    94                     90                     95  

Sum            13 986             15 613             17 372  
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3.2 Befolkningsutvikling 

Fødselsoverskudd og nettoinnflytting utgjør befolkningsveksten. Ser en trend fra grafen under at 

nettoinnflytting har hatt en større påvirkning på folkeveksten de siste årene.  

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 
 

 

 

 

Vennesla har hatt en høy folketilvekst når man sammenligner med andre kommuner.  

 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 
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Figuren under viser fødselsoverskudd, levendefødte og døde med relative tall i forhold til 

innbyggerne i 2013 for kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Andel fødte er høyt i Vennesla 

sammenlignet med de andre kommunene og andelen døde ligger på rundt gjennomsnittet. 

Fødselsoverskuddet ligger derfor høyt når man sammenligner. 

 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 

 

Diagrammet under viser nettoinnflytting, utflyttinger og innflyttinger med relative tall i forhold til 

innbyggerne for 2013. I forhold til gjennomsnittet har Vennesla en høyere grad av innflyttinger 

og lavere grad av utflyttinger. Nettoinnflytting blir derfor noe høyere enn gjennomsnittet når man 

sammenligner. 

 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 
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http://www.ssb.no/
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3.3 Flytting 

Alle flyttinger til og fra Vennesla med absolutte tall. Innflytting innenlands + innvandring – 
utflytting innenlands – utvandring =nettoinnflytting.  

         

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 

 

Ser fra diagram under at det er en økende trend i forhold til nettoinnflytting det siste tiåret. 

 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 
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3.4 Bolig- og befolkningsstruktur 

 

Boligbygging har hatt fokus i kommunen over flere år. Det vil i den sammenheng være 

interessant å se på boliger som er fullført i 2003- 2013. 

 

 
 

           Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 
 

 

 

 

80 % av innbyggerne i Vennesla bodde i tettbygde strøk i 2012. Denne andelen har økt siden 

2000. Til sammenligning bodde 80.4 % av innbyggerne i Vest-Agder i tettbygde strøk i 2012, og 

dette nivået har steget litt de siste årene. På landsbasis bodde 79.4 % av befolkningen i 

tettbygde strøk i 2012. Kartet i figuren nedenfor viser bosettingsmønsteret i Vennesla for 2001.  

 

 

 
                                   
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 
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Tettsteder. Folkemengde. 1.januar 2013. 

Tettsted Folkemengde 

Skarpengland    533 

Slettebrotane    335 

Hægeland    366 

Vennesla 10.055 
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I Vennesla og de andre kommunene er innslaget av eneboliger betydelig størst. De siste årene 

har det skjedd endringer på dette ved at det bygges og planlegges betydelige antall 

leilighetskomplekser, særlig i Vennesla sentrum. 

 

 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 

 

 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 
 
 

Ser fra grafen over at det er mindre innslag av eneboliger og at samtlige av de andre 

bygningstypene har økt de siste årene. 
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Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 
 
 

 
 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 
 
 
 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er pr. kvadratmeter primære rom. Birkenes, Songdalen og 

Iveland mangler grunnlagsdata for enkelte av tabellene. 
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Er det spesiell vekst eller reduksjon innen enkelte aldersgrupper? Erfaringstall de 

senere år samt prognose framover. 

Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data. 

 
Årlige fødselsrater 

Omkring 200 fødsler i året. 

 
Andel av befolkningen som bor alene 

I Vennesla er det 14 % av befolkningen som bor alene, mot 16 % i fylket og 18 % i landet.   

 
Etnisk sammensetning og utviklingen av denne. 

Etnisk norske har i perioden 2000-2015 i Vennesla blitt redusert fra 96 til 91 %. De fleste 

innvandrere er fra Europa; av totalt 1342 innvandrere er 786 vestlige og 556 ikke-vestlige per 

2015.  Den klart største ikke-vestlige andelen er fra Asia. 
(Kilde: kommuneprofilen.no) 
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4. Oppvekst og levekårsforhold  

4.1 Sammenlikning med andre kommuner  

 

 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 

Universitets og høyskolenivå kort omfatter høyere utdanning til og med 4 år. Universitets og 
høyskolenivå lang omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning. 

Tallene viser at Vennesla Kommune har en signifikant høy andel barn med barnevernstiltak i 

aldersgruppen 0- 17 år i 2013 (6.6 %) sammenlignet med kommunene i Knutepunkt Sørlandet 

og landet som helhet (4.8 %). Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i Vennesla 

(2.9 %) har også vært noe høy sammenlignet med snittet for Knutepunkt Sørlandet (2.4 %) og 

landet (2.5 %). Arbeidsledigheten i Vennesla (2.8 %) er noe høy sammenlignet med snittet i 

Knutepunkt Sørlandet kommunene (2.7 %) og landet (2.6 %). Utdanningsnivået i Vennesla ved 

kort (14.4 %) og lang (2.1 %) høyere utdanning er lavt i forhold til landet som helhet hvor det er 

22.1 % som har kort universitets- og høyskolenivå og 7.7 % som har lang universitets- og 

høyskolenivå. 

 

Andel husholdninger med lavinntekt   

- under 60 % av medianinntekt – (EU60) var i 2011 på 8,3 %, som er lavere enn både fylket 

(9,7 %) og landet (9,6 %) (kilde: Agderportalen). 

 

Inntektsfordeling  

(målt gjennom forholdet mellom personen på 90-percentilen og personen på 10-percentilen) er i 

Vennesla på 2,3. Tallet for Vest-Agder er 2,5 og for landet 2,7. (2011-tall, kilde: Folkehelseprofiler 2014) 
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4.2 Utvikling de siste årene  

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 

Ved å sammenligne tall for Vennesla kommune det siste tiåret ser vi at det har vært en høy 

indeks for levekårsproblemer. Statistikken viser likevel en positiv utvikling spesielt når det gjelder 

utdanningsnivå, og andel sosialhjelpsmottakere. I motsatt retning trekker antall barnevernssaker 

som har steget betydelig i løpet av denne perioden. Arbeidsledigheten har vært noe variabel de 

siste årene.  
 

Tilgjengelighet til boliger (for ulike grupper): 

Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data. 

 

Andel med boligsosiale ordninger. 

Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data. 

 

Boligstandard, inkl. spesielle fordelingsmønstre by – land, blandet – ensartet osv. 

Den generelle boligstandard vurderes som god. Det er blandet bebyggelse med relativt høy andel 

eneboliger. Det er tendens til fortetting sentralt med flere leiligheter og blokkbebyggelse.  

 

Antall i arbeid og antall uføre i forhold til folketallet. 

68 % av etnisk norske, 69 % etnisk vestlige og 48 % ikke-vestlige i alderen 15-74 år er 

sysselsatt per 2012. Trenden for andel sysselsatte er redusert omkring to prosentpoeng både for 

Vennesla og landet i perioden 2008-2012. Vennesla har omtrent to prosentpoeng lavere andel 

sysselsatte enn landet som helhet. I Vennesla er omkring ti prosentpoeng flere menn enn kvinner 

yrkesaktive, dette gjelder for etnisk norske og for vestlige innvandrere. Blant ikke-vestlige 

innvandrere er det nesten ingen forskjell på kvinners og menns yrkesdeltakelse. 
(Kilde: http://kommuneprofilen.no/Profil/Sysselsetting/DinRegion/yrk_innv_region.aspx) 

 

Sykefravær, trend de siste år. 

Fra 2001 til 2013 er totalt legemeldt sykefravær for begge kjønn redusert fra 7 til 5,4 prosent. 

Menn har hatt sterkest reduksjon og har også hele tiden ligget 2-3 prosentpoeng lavere enn 

kvinner. 
(Kilde: http://kommuneprofilen.no/Profil/Helse/DinRegion/helse_sykefraver_region.aspx) 
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Antall arbeidsledige, andel under 30 år. 

Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data. 

 

Median inntekt (husholdninger): 

År 
2008 2009 2010 2011 2012 

Geografi 

Hele landet  392 000 397 000 411 000 431 000 446 000 

Vest-Agder  401 000 405 000 416 000 436 000 451 000 

Vennesla  411 000 422 000 429 000 450 000 462 000 

(Kilde: kommunehelsa statistikkbank) 

 

 

 

 

4.3 Likestilling 

 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 
  

Høyere utdanning er definert som universitets og høyskoleutdanning på lavere og høyere nivå. 

Ved gjennomsnittlig bruttoinntekt kan man få et skjevt bilde da det ofte er mannen som fører opp 

parets kapitalinntekter på sin selvangivelse, selv om dette er felles inntekter. I tillegg vil en 

sammenligning av inntekter i små kommuner gi et feil bilde dersom enkeltpersoner (oftest menn) 

har svært høye inntekter. Deltid defineres som avtalt arbeidstid på mindre enn 30 timer i uka og 

antall fedrekvote er alle menn som ble fedre i kalenderåret uavhengig om de har rett til 

foreldrepermisjon. 

 

I Vennesla er andel menn med høyere utdanning (13.1 %) og andel kvinner med høyere 

utdanning 19.4 % lavt sammenlignet med andel av menn i landet (26 %) og andel av kvinner i 

landet (31.6 %) som har høyere utdanning. I tillegg er det en høy andel av kvinnene i Vennesla 

som jobber deltid (49.1 %) sammenlignet med landet (34.5 %). Andelen av kvinnene i landet 

som er ledere (35.2 %) er høy sammenlignet med Vennesla (26.8 %).  

http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEDIAN_INNTEKT_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FMedianinntekt&mode=cube&v=2&virtualsubset=MEDIAN_INNTEKT_value&AARsubset=2008_2008+-+2012_2012&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FMedianinntekt_C1&GEOsubset=0#tag_0
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEDIAN_INNTEKT_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FMedianinntekt&mode=cube&v=2&virtualsubset=MEDIAN_INNTEKT_value&AARsubset=2008_2008+-+2012_2012&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FMedianinntekt_C1&GEOsubset=0%2C10#tag_10
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Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 

For skårene er 0 maksimal forskjell/ ulikhet mellom kjønnene og 1 indikerer full likestilling. Liten 

forskjell mellom kvinner og menn tilsvarer likestilling og større forskjeller indikerer mindre 

likestilling.  
 

Ved deltidsarbeid skårer Vennesla dårligst når man sammenligner med Knutepunkt Sørlandet 

kommunene. Nesten halvparten av kvinnene har en avtalt arbeidstid på mindre enn 30 timer i 

uka i Vennesla og andel av menn i Vennesla med deltidsarbeid er litt over 10 %. Vennesla 

kommer best ut i skår på kjønnsfordeling blant kommunestyrerepresentanter blant kommunene i 

Knutepunkt Sørlandet med 40.7 % kvinner og 59.3 % menn i 2012.  
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4.4 Utdanning  

Figur under viser utdanningsnivået fordelt på alder. Blant personene i alderen 30-34 år og 35- 39 

år er det en større andel som har høyere utdanning sammenlignet med de øvrige aldersgruppene. 

Av personene i aldersgruppen 67 år og eldre er det en høyere andel som har grunnskolenivå og 

videregående skolenivå som høyeste nivå sammenlignet med de andre aldersgruppene dersom 

man ser bort fra aldersgruppen 16- 19 år.  

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 

 

 

 

Utdanningsnivået har økt de siste årene ved at andel som har universitets og høyskolenivå samt 

videregående skolenivå har gått opp og andel med grunnskolenivå har gått ned. I landet ser man 

en trend på at videregående skolenivå har gått litt ned de siste årene og at det er en større andel 

som tar høyere utdanning. I Vennesla har videregående skolenivå vært på et nokså stabilt nivå 

de siste årene og vi ser ikke den samme økningen ved høyere utdanningsnivå som ved landet. 

Andel som har grunnskolenivå har gått ned de siste årene både for Vennesla og landet, men 

Vennesla har fortsatt en høyere andel som ligger på dette nivået. 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no  
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http://www.ssb.no/
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Andel sysselsatte etter utdanningsnivå viser at det i Vennesla i 2013 var 27 % med høyere 

utdanning mot 73 % med ikke-høy utdanning. Tilsvarende tall for landet var ca. 37 % / 63 %. 

Trenden er også en langsommere stigning i sysselsatte med høy utdanning i Vennesla (seks 

prosentpoeng) i forhold til landet (ti prosentpoeng) fra 2000-2013.  
(Kilde: http://kommuneprofilen.no/Profil/Sysselsetting/DinRegion/syss_utd_region.aspx) 

 

 

Tabell under viser utdanningsnivået i befolkningen for 2012 for personer over 16 år. Summen av 

grunnskolenivå, videregående skolenivå, universitets- og høyskolenivå kort og lang blir 100 % og 

uoppgitt utdanning/ ingen fullført utdanning er ikke tatt med i grunnlaget.  

 

Vennesla Kommune har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med Knutepunkt Sørlandet 

kommunene. Det er en høy andel av befolkningen som har grunnskolenivå og videregående skole 

nivå. Andelen av befolkningen som har universitets- og høyskolenivå er lavt.  

 

 
Kilde: Statistisk Sentralbyrå, www.ssb.no 
 

 

 

 

Skolestrukturen (antall, geografisk spredning), elevtall. 

Eikeland oppvekstsenter, Hægeland   1.-7. trinn      83 elever 

Hunsfoss skole, sentralt i Vennesla   1.-7. trinn   199 elever 

Kvarstein skole     1.-7. trinn   106 elever 

Moseidmoen skole     1.-7. trinn   244 elever 

Samkom skole      1.-7. trinn     85 elever 

Vennesla skole      1.-7. trinn   316 elever 

Skarpengland skole                        1.-10. trinn   281 elever 

Vennesla ungdomsskole    8.-10. trinn   489 elever 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.ssb.no/
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Trekk ved læringsmiljø og elevprestasjoner 
(Kilde: kommunehelsa statistikkbank) 
 

Trivsel elever 7. trinn, begge kjønn 

Geografi 2006/07-2010/11 2007/08-2011/12 2008/09-2013/14 

Hele landet 86,2 87,1 88,3 

Vest-Agder 87,0 88,1 89,4 

Vennesla 82,9 84,2 85,3 

 

Trivsel elever 10. trinn, begge kjønn: 

Geografi 2006/07-2010/11 2007/08-2011/12 2008/09-2013/14 

Hele landet  83,0 83,6 84,5 

Vest-Agder  83,3 83,5 85,2 

Vennesla  76,0 75,1 78,9 

 

Mobbing elever 7. trinn, begge kjønn: 

Geografi 2006/07-2010/11 2007/08-2011/12 2008/09-2013/14 

Hele landet 8,7 8,6 7,9 

Vest-Agder 8,3 8,1 7,4 

Vennesla 8,6 8,9 8,9 

 

Mobbing elever 10. trinn, begge kjønn: 

Geografi 2006/07-2010/11 2007/08-2011/12 2008/09-2013/14 

Hele landet 9,0 8,9 8,1 

Vest-Agder 8,3 8,3 7,4 

Vennesla 8,1 8,2 7,4 

 

Leseferdighet på laveste mestringsnivå − 5. trinn, andel (prosent): 

Geografi 
2007/08-

2009/10 

2008/09-

2010/11 

2009/10-

2011/12 

2010/11-

2012/13 

2011/12-

2013/14 

Hele landet 25,9 25,8 25,9 26,2 25,4 

Vest-Agder 28,9 28,4 28,6 28,2 26,6 

Vennesla 33,5 30,3 28,8 25,1 22,9 

 

Regneferdighet laveste mestringsnivå − 5. trinn, andel (prosent): 

Geografi 
2007/08-

2009/10 

2008/09-

2010/11 

2009/10-

2011/12 

2010/11-

2012/13 

2011/12-

2013/14 

Hele landet 26,9 27,2 27,6 27,7 27,2 

Vest-Agder 27,2 26,7 26,9 27,0 25,9 

Vennesla 24,5 24,8 27,5 26,9 25,6 

 

 

Andel med spesialundervisning har ligget jevnt høyere i Vennesla enn i landet, med 11-14 % mot 

landet 7-8 %. 

 

Gjennomsnittlig oppnådde grunnskolepoeng i perioden 2007-2013 var 37,2 for Vennesla, mot 

39.9 for landet som helhet. 

 

Omkring 76 % fullfører videregående skole innen 5 år, dette er samme nivå som fylket og landet. 

 

 

 

 

http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&TRINNslice=7&stubs=GEO&stubs=TRINN&measure=common&virtualslice=MEIS_MA5_value&TRINNsubset=7&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FTrivsel-i-skolen&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA5_value&v=2&KJONNslice=0&AARsubset=2007_2011+-+2009_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FTrivsel-i-skolen_C1&GEOsubset=0#tag_0
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&TRINNslice=7&stubs=GEO&stubs=TRINN&measure=common&virtualslice=MEIS_MA5_value&TRINNsubset=7&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FTrivsel-i-skolen&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA5_value&v=2&KJONNslice=0&AARsubset=2007_2011+-+2009_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FTrivsel-i-skolen_C1&GEOsubset=0%2C10#tag_10
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&TRINNslice=10&AARslice=2009_2013&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA5_value&TRINNsubset=10&GEOslice=0&layers=TRINN&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FTrivsel-i-skolen&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA5_value&v=2&KJONNslice=0&AARsubset=2007_2011+-+2009_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FTrivsel-i-skolen_C1&GEOsubset=0#tag_0
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&TRINNslice=10&AARslice=2009_2013&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA5_value&TRINNsubset=10&GEOslice=0&layers=TRINN&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FTrivsel-i-skolen&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA5_value&v=2&KJONNslice=0&AARsubset=2007_2011+-+2009_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FTrivsel-i-skolen_C1&GEOsubset=0%2C10#tag_10
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&TRINNslice=7&AARslice=2009_2013&stubs=GEO&stubs=TRINN&measure=common&virtualslice=MEIS_MA5_value&TRINNsubset=7&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FMobbing&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA5_value&v=2&KJONNslice=0&AARsubset=2007_2011+-+2009_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FMobbing_C1&GEOsubset=0#tag_0
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&TRINNslice=7&AARslice=2009_2013&stubs=GEO&stubs=TRINN&measure=common&virtualslice=MEIS_MA5_value&TRINNsubset=7&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FMobbing&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA5_value&v=2&KJONNslice=0&AARsubset=2007_2011+-+2009_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FMobbing_C1&GEOsubset=0%2C10#tag_10
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&TRINNslice=10&AARslice=2009_2013&stubs=GEO&stubs=TRINN&measure=common&virtualslice=MEIS_MA5_value&TRINNsubset=10&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FMobbing&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA5_value&v=2&KJONNslice=0&AARsubset=2007_2011+-+2009_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FMobbing_C1&GEOsubset=0#tag_0
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&TRINNslice=10&AARslice=2009_2013&stubs=GEO&stubs=TRINN&measure=common&virtualslice=MEIS_MA5_value&TRINNsubset=10&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FMobbing&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA5_value&v=2&KJONNslice=0&AARsubset=2007_2011+-+2009_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FMobbing_C1&GEOsubset=0%2C10#tag_10
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&TRINNslice=5&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA2_value&TRINNsubset=5&layers=TRINN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FLeseferdighet&mode=cube&v=2&virtualsubset=MEIS_MA2_value&AARsubset=2007_2009+-+2011_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FLeseferdighet_C1&GEOsubset=0#tag_0
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&TRINNslice=5&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA2_value&TRINNsubset=5&layers=TRINN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FLeseferdighet&mode=cube&v=2&virtualsubset=MEIS_MA2_value&AARsubset=2007_2009+-+2011_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FLeseferdighet_C1&GEOsubset=0%2C10#tag_10
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&TRINNslice=5&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA2_value&TRINNsubset=5&layers=TRINN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fregning&mode=cube&v=2&virtualsubset=MEIS_MA2_value&AARsubset=2007_2009+-+2011_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fregning_C1&GEOsubset=0#tag_0
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&TRINNslice=5&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA2_value&TRINNsubset=5&layers=TRINN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fregning&mode=cube&v=2&virtualsubset=MEIS_MA2_value&AARsubset=2007_2009+-+2011_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fregning_C1&GEOsubset=0%2C10#tag_10
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Barnehagedekning og barnehagemiljø. 

Andel barn 1 – 2 år med barnehageplass 1 – 2 år = 77,4 %. Andel 3-5 år = 98 % 

Andel ansatte med barnehagelærer utdanning er 38,6 % noe som er over både landet – Vest-

Agder og KOSTRA gruppe 8. I forhold til andel assistent kontra fagarbeidere har vi ikke KOSTRA 

tall, men seksjon for oppvekst melder at deres inntrykk er at antall fagarbeidere øker.  

Oppvekstseksjonen har også inntrykk av at barnehagene er bevisst på å servere sunn og god 

mat. Det er ulikt fra barnehage til barnehage hvor mange måltider som serveres. 

Det vurderes at kvaliteten på barnehagetilbudene jevnt over er god. Det finnes imidlertid ikke 

oversikt/undersøkelser kommunene imellom som måler kvalitet.  

Det er ikke oversikt over skadeforekomst i barnehagene.   

Det er en viss bekymring i forhold til personaltetthet og stabilitet/sykefravær.  
 
 

Tilgjengelighet til helsestasjons- og skolehelsetjeneste. 

Vennesla har en prosentvis dekning for MMR vaksine blant 9-åringer på 97,6 %.  

Fylket og landet ligger begge på 94,4 %. 

Dette tilsier at Vennesla har en svært god tilgjengelighet til og oppslutning om disse tjenestene. 
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4.5 Næringslivet 

Tabell under viser hvordan arbeidsplassene i Vennesla Kommune er fordelt på bransjer og 

sammenligner dette med landet for 4. kvartal 2012. Det er en høy andel arbeidsplasser innenfor 

undervisning og byggevirksomhet i Vennesla sammenlignet med landet. Andelen arbeidsplasser 

innenfor tjenester er en del lavere enn landsgjennomsnittet. 

 

  
Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon, www.nho.no 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon har utgitt NHOs kommune NM som rangerer kommunene etter 

attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved arbeidsmarked, demografi, kompetanse, 

lokal bærekraft og kommunal attraktivitet i forhold til fylket og på landsbasis. Følgende er noen 

av resultatene i denne undersøkelsen. 

 

 
Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon, www.nho.no 
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Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon, www.nho.no 

 

 

Kilde: Næringslivets Hovedorganisasjon, www.nho.no 
 

 

 

Forholdet mellom offentlig og privat virksomhet har vært ganske stabilt på ca. 65 % privat og 35 

% offentlig i perioden 2000-2013. 
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4.6 Pendling 

 

 
Pendler ikke  
Pendler fra Vennesla til jobb i Kristiansand  
Pendler fra Kristiansand til jobb i Vennesla  
Sysselsatte bosatt i Vest-Agder som jobber i kommunen  
Innpendling fra andre fylker til kommuner og fylket  
Sysselsatte bosatt i VA som jobber i VA  
Bosatte i kommunen som jobber i VA  
Sum intern pendling i fylket  

 

Det er totalt bosatt 88 599 arbeidstakere i Vest-Agder. 61 631 av disse jobber i egen kommune, 

17 709 pendler internt i fylket, mens de resterende 9 259 pendler ut av fylket. 

Samtidig er det 8 446 som pendler inn til Vest-Agder fra andre fylker. Netto utpendling blir 
dermed 813, og totalt antall som arbeider i fylket blir 87 786. 

Den brutto innpendlingen fordeler seg med 62 % fra Aust-Agder, 11 % fra Rogaland, 5 % fra 
Oslo og 4 % fra Telemark. Resten er spredt. 

Den brutto utpendlingen fordeler seg med 26 % til Aust-Agder, 19 % til Rogaland, 18 % til Oslo, 
13 % til sokkelen, 8 % til resten av Vestlandet og 6 % til Akershus. Resten er spredt. 

Lesing av tabellen for Vennesla: 

– Den loddrette kolonnen for Vennesla: 4261 arbeider i kommunen og 6846 bosatte 

arbeidstakere. De som pendler inn er 2 % av yrkesaktive bosatt i Kristiansand, 2 % i 

Songdalen, 1 % i Søgne, 1 % i Marnardal, 1 % i Åseral. Det er 3941 bosatt i fylket som 

arbeider i Vennesla, inkludert de som ikke pendler. Det brutto 1007 innpendlere fra eget 

fylke og 320 fra andre fylker. 

– Den vannrette kolonnen for Vennesla: Kommunen har 6846 bosatte arbeidstakere. Av 

disse pendler 43 % til Kristiansand, 2 % til Songdalen, 1 % til Søgne. 43 % pendler ikke. 
Av de 6846 bosatt i Vennesla pendler 3265 innen Vest-Agder og 647 ut av fylket. 

Brutto utpendling på 3265+647 minus brutto innpendling på 1007+320 gir netto utpendling på 

2585 personer. 
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Fra 2000 til 2012 er det 396 flere som er sysselsatt i Vennesla, mens 1171 flere pendler ut av 
kommunen. 

Det er altså et betydelig underskudd på arbeidsplasser målt ved at det er stor nettopendling ut av 

kommunen samtidig som det ikke er mange ledige arbeidsplasser i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026.                             Vedleggshefte: Folkehelse/Statistikk                                         Vedtatt 21.05.2015 27 

5. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 

Omfang av smittsomme sykdommer: 

Meldte sykdomstilfeller til meldesystem for infeksjonssykdommer (MSIS) for 2014: 
Sykdom Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 

Botulisme - - - - - - - - - - - - 

Brucellose - - - - - - - - - - - - 

Campylobacteriose - - - - 1 - 3 1 1 1 - 1 

Chlamydiainfeksjon, genital - - - - - - - - - - - - 

Clostridium difficile - - - 1 - - - 1 - - - - 

Cryptosporidose - - - - - - - - - - - - 

Denguefeber 1 - - - - - - - - - - - 

Difteri - - - - - - - - - - - - 

E. coli EHEC - - - - - - - - - - - - 

E. coli-enteritt - 1 - - 2 1 - - - - - - 

Ekinokokkose - - - - - - - - - - - - 

Flekktyfus - - - - - - - - - - - - 

Giardiasis - - - - - - - - - - - - 

Gonore - - - - - - - - 1 - - - 

Gulfeber - - - - - - - - - - - - 

Hemoragisk feber - - - - - - - - - - - - 

Hepatitt A - - - - - - - - - - - - 

Hepatitt B, akutt - - - - - - - - - - - - 

Hepatitt B, kronisk - - - - - 1 - - - - - 1 

Hepatitt C - - 1 - - - - 1 2 - 1 - 

Influensa A (H1N1) - - - - - - - - - - - - 

Influensa forårsaket av virus 

med pandemisk potens 
- - - - - - - - - - - - 

Kikhoste 5 1 7 1 - 5 5 19 12 5 2 2 

Kolera - - - - - - - - - - - - 

Kopper - - - - - - - - - - - - 

Kusma - - - - - - - - - - - - 

Legionellose - - - - - - - - - - - - 

Lepra - - - - - - - - - - - - 

Listeriose - - - - - - - - - - - - 

Lyme borreliose - - - - - - - - 1 - - - 

Malaria - - - - - - - - - - - - 

Meslinger - - - - - - - - - - - - 

Miltbrann - - - - - - - - - - - - 

MRSA-infeksjon 1 - - - - - - - - - - - 

MRSA-smittebærertilstand - - - - - 1 1 - - - - - 

Nephropathia epidemica - - - - 1 - - - - - - - 

Paratyfoidfeber - - - - - - - - - - - - 

Pest - - - - - - - - - - - - 

Poliomyelitt - - - - - - - - - - - - 

PRP-infeksjon/-

smittebærertilstand 
- - - - - - - - - - - - 

Q-feber - - - - - - - - - - - - 

Rabies - - - - - - - - - - - - 

Resistent enterokokk - - - - - - - - - - - - 

Resistent gram negativ stav - - - - - - - - - - - - 
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Røde hunder - - - - - - - - - - - - 

Salmonellose - - - - - - - 1 - - - 1 

Sars - - - - - - - - - - - - 

Shigellose - - - - - - - - - - - - 

Syfilis - - - - - - - - - - - - 

Syst. gr. A streptokokksykdom - - - - - - - - - - - - 

Syst. gr. B streptokokksykdom - - - - - - - - - - 1 - 

Syst. H. influenzae-sykdom - - - - - - - - - - - - 

Syst. meningokokksykdom - - - - - - - - - - - - 

Syst. pneumokokksykdom - - - - - - - - - 1 - - 

Tetanus - - - - - - - - - - - - 

Tilbakefallsfeber - - - - - - - - - - - - 

Trikinose - - - - - - - - - - - - 

Tularemi - - - - - - - - - - - - 

Tyfoidfeber - - - - - - - - - - - - 

Vestnilfeber - - - - - - - - - - - - 

Virale infeksjoner i 

sentralnervesystemet 
- - - - - - - - - - - - 

Yersiniose - - - - - - - - - - - - 

 

Det har vært et utbrudd av kikhoste det siste halvåret fra høsten 2014, ellers har det kun vært 

spredte tilfeller av andre meldepliktige sykdommer. 

 

Drikkevannskvalitet 

Drikkevannskvaliteten er svært god med 100 % tilfredsstillende prøver på E.coli og stabil 

vannforsyning fra de offentlige vannverkene. Tilsvarende nasjonalt tall er 89 %. Det er imidlertid 

noe færre (83 %) som er tilknyttet offentlig vannverk i Vennesla enn i landet som helhet (89 %). 
(Kilde: Folkehelseprofilen, FHI) 

 

Forekomst av radon. 

Det har vært en del rapporterte overskridelser av grenseverdier enkelte steder, bl.a. i enkelte 

barnehager er meldt til kommuneoverlegen.  

 

Risiko for legionella og/eller annen biologisk forurensning 

Det er ikke kjøletårn eller kilder til spesiell annen forurensning. Skolene har rutiner for 

igangsetting av dusjer etter ferier slik at risikoen derfra forsøkes eliminert. 

 

Omfang av områder utsatt for støy. 

Boliger langs hovedveier og jernbane. Boliger nær industri. Det har vært klager fra naboer til 

Huntonit. Omfanget av dette er planlagt kartlagt nærmere i egen undersøkelse i regi av 

kommuneoverlegen. Totalt anses likevel ikke støy som noen dominerende folkehelseplage i 

Vennesla. 

 

Omfang av områder utsatt for luftforurensning. 

Det har vært klage fra naboer til Huntonit. Omfanget av dette er planlagt kartlagt nærmere i egen 

undersøkelse i regi av kommuneoverlegen. 

 

Omfang av områder utsatt for annen forurensning. 

Det har en svært sjelden gang vært uhell med utslipp til elva fra industrien med påfølgende 

fiskedød. Ellers er vanligvis vannet rent med godt fiske og bademuligheter etter at Otraledningen 

(miljørør for industriavfall) ble lagt gjennom elveleiet til dypt vann i havet utenfor Kristiansand. 

 

Inneklima i skoler, barnehager og offentlige bygg. 

Det har vært inneklimaproblemer på spesielt Vennesla ungdomsskole, men de skal nå være løst. 

 

I hvilken grad er skoleveger trygge? 

Skoleveger i sentrale Vennesla er stort sett trygge. På Samkom og omkring Skarpengland skole 

er det trafikkfarlige strekninger der skolebarna får gratis skyss til tross for at de bor nærmere enn 
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automatisk grense for gratis skyss. Det vises til Vennesla kommunes vedtatte 

Trafikksikkerhetsplan for 2014 til 2026: 

http://www.vennesla.kommune.no/Documents/Samfunnsutvikling/Vedtatt%20Trafikksikkerhetspl

an.pdf?epslanguage=no 

 

I hvilken grad har kommunen gang- og sykkelveger, turstier osv.? 

Det er gang og sykkelveier langs sentrale hovedveier i sentrale Vennesla. Det er laget egen 

kommunedelplan for sykkel, vedtatt av Vennesla kommunestyre i januar 2014.  

Det er flott turløype langs deler av Venneslafjorden og planer for å utvide denne. Det opparbeides 

flotte skiløyper spesielt på Sandrip og Drivenesheia-området om vinteren. Det er et bra nett av 

turstier i skogene i Vennesla. Sykkelrute nr. 3 går gjennom Vennesla. 

 

Omfanget av områder for rekreasjon og friluftsliv, og hva er tilgjengeligheten til slike 

Det er store skogs- og heiområder, og de fleste boligområder har disse i gangavstand. 

 

Tilbud og tilgjengelighet til kollektivtransport. 

Sentrale Vennesla har bra bussforbindelse til Kristiansand. 

 

Omfang av grøntarealer, og hvilken beplantning har disse med tanke på 

allergieksponering m.m. 

Kommunen har ganske spredt bebyggelse med rikelig grøntarealer innen gangavstand fra de 

fleste boligområder. 

Det er en del naturlig forekommende bjørkeskog i tilknytning til en stor del av boligområdene i 

kommunen. 

 

Antall frivillige organisasjoner, medlemsforhold og rekruttering. 

Det er vanskelig å ha en komplett oversikt. På hjemmesidene til kommunen er over 40 lag, 

foreninger og organisasjoner representert. Det spenner fra hobby, barn og unge, idrett, livssyn, 

musikk og til venneforeninger. Vi har ikke oversikt over antall medlemmer.   

 

Omfang av sosiale risikomiljøer som rusmiljøer og kriminalitet. 

Disse miljøene finnes også i Vennesla, men ut fra svar i Ungdata (se også under) ser rusatferd ut 

til å være et mindre problem enn i landet som helhet. 

 

Valgdeltakelse. 

Ved kommunevalgene har valgdeltakelsen sunket fra 1995 til 2011 fra 66 til 61 % av de 

stemmeberettigede. (kilde: 

http://www.kommuneprofilen.no/Profil/Politikk/DinRegion/valg_kommune_deltakelse_region.asp) 

 

Omfang av kulturtilbud. 

Vennesla kommune har et flott og moderne bibliotekbygg, men har ligget lavt i bevilgninger til 

bøker. Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data. 

 
Omfang av sosiale møteplasser, lekeplasser osv. 

Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data. 

 

Sosiale nettverk. 

Her har vi statistikk på kommunenivå fra Ungdata i 2013:  

 Vennesla landet 

Har fortrolig venn (%) 90 91 

Fornøyd med vennene (%) 91 87 

Fornøyd med foreldrene (%) 81 80 

Fornøyd med lokalmiljøet (%) 62 66 

Aktiv i fritids- organisasjon (%) 43 48 

Ute om kvelden med venner minst to ganger siste uke (%) 52 49 

Plaget av ensomhet siste uke (%) 22 22 

 

Sosial støtte/opplevelse av tilhørighet. 

Omkring 90 % av respondentene i ungdomsskolen oppgav at de hadde en fortrolig venn.  

Samme andel var fornøyd med vennene, og 81 % var fornøyd med sine foreldre. (Se over.)  

http://www.vennesla.kommune.no/Documents/Samfunnsutvikling/Vedtatt%20Trafikksikkerhetsplan.pdf?epslanguage=no
http://www.vennesla.kommune.no/Documents/Samfunnsutvikling/Vedtatt%20Trafikksikkerhetsplan.pdf?epslanguage=no
http://www.kommuneprofilen.no/Profil/Politikk/DinRegion/valg_kommune_deltakelse_region.asp
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6. Skader og ulykker 

Antall personskader behandlet i sykehus. 

Ifølge tall fra folkehelseinstituttet ligger både kommunen og fylket helt på landsgjennomsnittet 

når det gjelder personskader behandlet i sykehus. 
 

Antall hoftebrudd behandlet i sykehus. 

Vennesla hadde ved siste registrering 2,5 hoftebrudd per 1000 innbyggere, som er høyere enn 

fylket og landet, som begge hadde 2,1 per 1000 innbyggere. 
 

Spesielle ulykkespunkter, eller strekninger. 

Vi har innhentet oversikt fra Statens vegvesen over ulykkespunkter i kommunen. Det er ganske 

stor spredning av disse og ikke noen punkter eller strekninger som er spesielt belastet. Vi ser 

imidlertid sammenheng med strekninger med større trafikkbelastning, slik man vil forvente. 

I Vennesla har det i trafikken i den siste tiårsperioden (periode 2004-2013) vært:  

 5 drepte  

 39 alvorlig skadde 

 260 personer er lettere skadd  

Ulykker med drepte er bil- og MC-ulykker. Blant hardt skadde er det flest bilførere, men også 

flere mopedister, syklister og fotgjengere. Blant lettere skadde er det også høyest antall bilførere, 

men også svært mange med moped (Vennesla hadde i perioden 2003-2012 høyest andel 

mopedulykker i fylket). Fotgjengerulykker er stor grad i forbindelse med kryssing av kjørebanen.  

Vennesla har en stor overvekt av ulykker på fv. 405 og fv. 454. 

På det kommunale veinettet er det flest ulykker på Sentrumsvegen, Torsbyvegen, Drivenesvegen 

(Moseidmosletta) og Auravegen/Skolevegen. Blant hardt skadde er det mopedulykker på disse 

vegene som er i overvekt. 
 

Spesielt utsatte skoleveger 

Se over («I hvilken grad er skoleveger trygge?) 
 

Skadeforekomst i skoler og barnehager, evt. også tannskader. 

Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data. 
 

Antall drukningsulykker 

Dette har vi ikke statistikk på for Vennesla. Det er sjelden drukningsulykker. 
 

Omfang av arbeidsulykker. 

Alvorlige arbeidsulykker er heldigvis også relativt sjeldne, uten at vi har sett på tall for dette for 

Vennesla. 
 

Omfang av hjemmeulykker. 

Dette har vi ikke statistikk på for Vennesla. 
 

Antall omkomne i brann. 

Sjelden. 
 

Antall fallulykker i sykehjem. (Kilde: Sylvia Grundig, fagkonsulent Venneslaheimen) 

Det var ingen fallulykker med negative konsekvenser som lårhals- eller hoftebrudd på 

Venneslaheimen i 2014. Det gjøres mye forebyggende arbeid for å forhindre slike hendelser, for 

eksempel: 

- sengevakt, gulvmatter og andre sikringstiltak hos noen beboere (delvis i samtykke med 

beboeren, delvis gjennom tvangsvedtak etter «pasient- og brukerrettighetsloven») 

- fokus på stabile sko hos beboerne 

- legemiddelgjennomgang for å forhindre uheldige kombinasjoner og overmedisinering 

- bevisstgjøring hos de ansatte ift. legemiddelbruk (behovsmedisiner!) 

- personale deler pausen (på skjermet og forsterket enhet) 

- økning av fysisk aktivitet 

- det tilbys nok å drikke 

- stoler med armlener 
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7. Helserelatert atferd 

Deltakelse i organisert og uorganisert fysisk aktivitet 

Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data. 

 

Andel voksne og barn som er fysisk aktive minimum 30/60 min. pr. dag. 

Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data. 

 

Omfang av fysisk aktivitet i skolen 

Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data. 

 

Tilgang til områder for aktivitet. 

Som nevnt ovenfor er det rikelig med natur som innbyr til turer og friluftsliv. Det er også mange 

idrettshaller i Vennesla, men kapasiteten er likevel sprengt. Det er planlagt en plasthall som vil 

kunne avlaste dette noe. 

 

Omfang av elever som går eller sykler til skolen 

Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data.  

 

Dagligrøyking (gravide).  

Ifølge Folkehelseprofilen fra 2014 var det 18 % av de gravide i Vennesla som røykte da de kom til 

første legekontroll, mot 15 % i fylket og 14 % i landet. I profilen publisert i 2015 er tilsvarende 

tall henholdsvis 16, 14 og 13 %. Det kan altså se ut til at Vennesla nærmer seg gjennomsnittet 

og reduserer røykingen raskere enn resten av landet. 

 

Antall skjenkesteder, serverings- og åpningstider for alkoholsalg. 

Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data.  

 

Alkoholkonsum, tobakksbruk og annen rusmiddelbruk: 

- Andelen elever i videregående skole VG1 som i Ungdata oppgav at de det siste året hadde 

drukket seg tydelig beruset var i Vennesla 33 %, mot landet som helhet med 55 %.  

- Det var 11 % i Vennesla som røykte minst ukentlig, mot 10 % på landsbasis.  

- 19 % snuste i Vennesla, som er helt på landsgjennomsnittet.  

- 6 % svarte at de det siste året hadde brukt hasj eller annen narkotika, mot 10 % 

nasjonalt. 

- Det ser altså ut til at ungdom i Vennesla har mindre uheldig atferd når det gjelder 

tobakksbruk og rusmiddelbruk enn landsgjennomsnittet. Også blant respondentene i 

ungdomsskolen var det tilsvarende gunstige forholdstall mellom Vennesla og landet for 

øvrig. 

 

Trender omkring ungdommens seksualatferd, f.eks. bruk av kondom. 

Dette har vi ikke statistikk på for Vennesla. 

 

Mat og måltider i barnehager. 

Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data.  

 

Tilgang på frukt og grønt i skolen. 

Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data.  

 

 

Måltider på skolefritidsordninger/aktivitetsskoler og tilbud i skolekantiner. 

Her mangler vi foreløpig pålitelige kommunale data.  

 

Annen risikoatferd/helsefremmende atferd. 

- 65 % av ungdommene i VG1 oppgav at de trener ukentlig (utenom gym på skolen), mot 

73 % på landsbasis.  

- 43 % er aktive i fritidsorganisasjon, mot 48 % nasjonalt.  

- 23 % av respondentene i VG1 i Vennesla hadde lønnet ekstrajobb, mot 33 % nasjonalt.  

- Tilsvarende tall for dataspill over to timer daglig var 34 % i Vennesla, mot 19 % nasjonalt.  

- Færre oppgir å lese bøker (ikke skolebøker) enn i landet for øvrig. 
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8. Helsetilstand 

Levealder regnes som det ultimate mål på et samfunns folkehelse.   

Forventet levealder – leveår: 

År 
1997-2011 1998-2012 1999-2013 

Geografi Kjønn 

Hele landet 
Menn 77,3 77,6 77,9 

Kvinner 82,3 82,4 82,6 

Vest-Agder 
Menn 77,0 77,3 77,7 

Kvinner 82,3 82,4 82,5 

Vennesla 
Menn 76,3 76,6 77,2 

Kvinner 82,4 82,4 82,5 

- Forventet levealder for kvinner i Vennesla er den samme som i fylket og landet for øvrig, 

nemlig 82,5 år. 

- Forventet levealder for menn er 77,2 år mot landets 77,9 år. 

- Forventet levealder har vært økende gjennom flere år, både i Vennesla, fylket og landet. 

 

Forekomst av forebyggbare sykdommer («folkesykdommer»). 

Psykiske lidelser er 5-15 % hyppigere forekommende i Vennesla enn i resten av landet. Dette 

gjelder både for tall fra primærhelsetjenesten og fra Ungdata. Tendensen er sterkere blant unge 

voksne enn eldre, men også blant de eldre er det litt høyere forekomst av psykiske lidelser i 

Vennesla.  

Hjertekarsykdommer er 10-15 % hyppigere forekommende i Vennesla enn landsgjennomsnittet. 

Det er svært høy forekomst av lungekreft i Vennesla, vi ligger på 180 % av landsgjennomsnittet.  

Diabetes og KOLS ser ut til å være omtrent på landsgjennomsnittet bedømt ut fra 

medikamentbruk for disse lidelsene.  

 

Brukere av legemidler til behandling av type 2-diabetes (30-74 år)  

− kjønn samlet, per 1000, standardisert 

År 
2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 

Geografi 

Hele landet 29,1 30,7 32,0 33,0 33,7 

Vest-Agder 25,3 26,9 28,3 29,7 30,9 

Vennesla 27,1 28,2 29,1 30,3 31,9 

(Kilde: kommunehelsa statistikkbank) 

 

Bekymringsfullt nivå av visse sykdommer, eller negativ utviklingstrend, selv om 

kommunen/fylket for tiden ligger på nivå med, eller bedre an enn landet for øvrig. 

Det er svært bekymringsfullt at en stor andel av ungdommen ikke gjennomfører videregående 

skole innen 5 år.  Psykisk helsetilstand blant ungdom er også urovekkende. Det er 

bekymringsfullt at snusing tiltar blant ungdom, selv om det er positivt at røykeandelen reduseres.  

 

Data om trivsel og selvopplevd helse 

I «Ungdata» oppgav 96 % at det trivdes på videregående skole, noe som er nokså likt med 

landstallet på 95 %. 64 % av respondentene i VG1 i Vennesla sa at de var fornøyd med egen 

helse, mot 66 % på landsbasis. Andel som opplever mobbing er også nokså likt med landet for 

øvrig. 

 

Tannhelse 

Siste tall for dette er per mars 2015 fra 2013.  

- Prosentandel 3-åringer i Vennesla med kariesfrie tenner har økt jevnt og lå i 2013 på 

97,5 %. Det er 4. beste plass blant kommunene i Agder. Gjennomsnitt tenner med fylling 

eller hull var da 0. 

- Prosentandel 5-åringer i Vennesla med kariesfrie tenner har også økt jevnt og lå i 2013 på 

http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=aar&stubs=geo&stubs=kjonn&measure=common&virtualslice=e0_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fforventetlevealder&kjonnsubset=1+-+2&mode=cube&v=2&virtualsubset=e0_value&aarsubset=1997_2011+-+1999_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fforventetlevealder_C1&geosubset=0#tag_0
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=aar&stubs=geo&stubs=kjonn&measure=common&virtualslice=e0_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fforventetlevealder&kjonnsubset=1+-+2&mode=cube&v=2&virtualsubset=e0_value&aarsubset=1997_2011+-+1999_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fforventetlevealder_C1&geosubset=0%2C10#tag_10
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ft2-diabetes&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&AARsubset=2007_2009+-+2011_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ft2-diabetes_C1&GEOsubset=0#tag_0
http://khs.fhi.no/webview/velocity?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ft2-diabetes&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&AARsubset=2007_2009+-+2011_2013&context=http%3A%2F%2F10.1.5.16%2Fobj%2FcServer%2FKommunehelsa&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ft2-diabetes_C1&GEOsubset=0%2C10#tag_10
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79 %. Median i Agder var omkring 81,5 %. Gjennomsnitt tenner med fylling eller hull var 

da 0,7. 

- Prosentandel 12-åringer i Vennesla med kariesfrie tenner har økt litt de siste årene og lå i 

2013 på 47 %. Det er på medianen blant kommunene i Agder. Gjennomsnitt tenner med 

fylling eller hull var da 1,4. Dette er også et tall som også var på vei nedover. Vennesla lå 

her litt over medianen i Agder som er på 1,2.  

- Prosentandel 18-åringer i Vennesla med kariesfrie tenner har ligget jevnt siden 2002 og lå 

i 2013 på 10 %. Det er 24. plass blant kommunene i Agder, der median og gjennomsnitt 

begge var 17 %. Gjennomsnitt tenner med fylling eller hull var da 5,9. Det er nest høyest i 

Agder, der median var 4,3. 
(Kilde: Statistikkportalen) 
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9. Enkelte trekk ved folkehelsen i Vennesla 

Statistikken 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. 

Folkehelseprofilen som utgis av Folkehelseinstituttet (FHI) viser statistikk for Vennesla Kommune 

fra siste tilgjengelige periode. Statistikken ser på tema som helsefremmende og forebyggende 
arbeid og indikatorene tar høyde for kommunens alders- og kjønnssammensetning.  

Det er ifølge FHI for 2014 forventet at andelen over 80 år i Vennesla framskrevet 2020 blir lavere 

enn i landet som helhet, statistikken viser samtidig en økende andel eldre i årene som kommer 

spesielt for aldersgruppen 70- 79 år.  Andelen som bor alene i Vennesla (14 %) er lavere enn 
andelen i landet (18 %) for 2013.  

Andelen i Vennesla med videregående skole eller høyere utdanning for aldersgruppen 30- 39 år 

(80 %) er lavere enn landet som helhet (83 %).  I Vennesla trives 75 % av 10. klassingene 
sammenlignet med de som trives i landet (84 %).  

Overvekt inkl. fedme i Vennesla målt ved sesjon for menn (30 %) er høyere enn på landsbasis 

(25 %) målt 2003- 2009. Vennesla har en høyere andel psykiske legemiddelbrukere (155 per 

1000 innbyggere) sammenlignet med landet (131 per 1000 innbyggere) målt fra 2010- 2012. 

Spesielt har Vennesla en høyere andel med lungekreft og KOLS med 68 per 1000 innbyggere mot 
39 per 1000 innbyggere i landet målt fra 2003- 2012. 

Sist oppdaterte Folkehelseprofil for 2015 er vist i vedlegg.  

 

 

 

 

10. Oppsummering 

Kommunen skal ifølge folkehelseloven fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, 

bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som 

kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og 

med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning 

og tjenesteyting. 

Kommunen ønsker gjennom kommuneplanens samfunnsdel å bidra til dette ved å arbeide med 

kommunens hovedutfordringer «levekår og utvikling» som er samfunnsdelens satsingsområder. 

Oversiktsdokumentet over kommunens helsetilstand vil ha stor betydning for det videre arbeidet 

med samfunnsdelen. 

Gjennom samfunnsdelens plandokument 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. 
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Vedlegg 

Folkehelseprofil 2015 
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I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landstall. I 

figuren og i tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og 

kjønnssammensetning sammenlignet med landet. Statistikk uten alders- og 

kjønnsstandardisering finnes i Kommunehelsa statistikkbank, khs.fhi.no. Forskjellen mellom 

kommunen og landet er testet for statistisk signifikans, se www.fhi.no/folkehelseprofiler 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.fhi.no/folkehelseprofiler
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Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): 
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert 

1. 2013. 
2. 2014.  
3. 2014.  
4. 2014, i prosent av befolkningen.  
5. 2013, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning).  
6. 2012, barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median.  
7. 2012, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner 

seg på 10-prosentilen.  
8. 2013, i prosent av befolkningen.  
9. 2011-2013, mottakere av varig uførepensjon.  
10. 2011-2013, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. Året 2012 er ekskl.  
11. 2013, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli (der minst 12 prøver er analysert) og stabil 

drikkevannsleveranse. Omfatter rapportpliktige vannverk.  
12. 2013, befolkning tilknyttet rapportpliktige vannverk i prosent av totalbefolkningen.  
13. 2011-2013.  

14. Skoleåret 2008/09-2013/14, skoleåret 2012/13 finnes ikke i statistikken pga. endring i tidspunkt for 
innsamling. 

15. Skoleåret 2008/09-2013/14 
16. Skoleåret 2011/12-2013/14 
17. Skoleåret 2011/12-2013/14.  
18. 2011-2013.  
19. 2004-2013, ekskl. årene 2006-2007 pga. teknisk feil ved innrapportering. Fødende som oppga at de røykte i 

begynnelsen av svangerskapet i prosent av alle fødende med røykeopplysninger.  
20. 2011-2013, KMI over 25 kg/m2 (basert på selvrapportert høyde og vekt før svangerskapet). Tall fra sykehus 

med lav rapportering er ekskludert.  
21. 1999-2013, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet 
22. 1999-2013, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet.  
23. 1998-2012, vurdert etter forskjellen i forventet levealder mellom de med grunnskole som høyeste utdanning 

og de med videregående eller høyere utdanning.  
24. 2011-2013, brukere av fastlege og legevakt.  
25. 2011-2013, brukere av fastlege og legevakt.  
26. 2011-2013, 0-74 år, legemidler mot psykiske lidelser, inkl. sovemidler.  
27. 2011-2013, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av fastlege 

og legevakt.  
28. 2011-2013, 0-74 år, sykdom knyttet til hjerte- og karsystemet, brukere av fastlege og legevakt.  
29. 2011-2013.  
30. 2011-2013, 30-74 år, brukere av blodglukosesenkende midler, ekskl. insuliner.  
31. 2003-2012.  
32. 2003-2012.  
33. 2011-2013, 0-74 år.  
34. 2009-2013, vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.  

Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Utdanningsdirektoratet, Norsk pasientregister, Medisinsk fødselsregister (MFR), 
Primærhelsetjenestene fastlege og legevakt (KUHR-databasen som eies av Helsedirektoratet), Kreftregisteret, Nasjonalt 
vaksinasjonsregister (SYSVAK), Vannverksregisteret og Reseptregisteret. For mer informasjon, se khs.fhi.no 

 

 


