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Forord ordfører 

Kjære Vegårsheiinger 

- og andre lesere av kommuneplanen  

Ordet kommuneplan vekker nok ikke den største begeistringa hos de fleste av oss.  Greit 

nok det!  Men – ikke desto mindre er kommuneplanen det mest omfattende  

enkeltdokumentet de ansatte på kommunehuset jobber med, og kommunestyrets viktigste 

vedtak.  “Plan-plan-plan”  sier vår gode Fylkesmann Øystein Djupedal.  Enten vi liker det eller 

ikke er gode og gjennomtenkte planer både for framtidige prioriteringer og disponering av 

arealer helt nødvendig for å utvikle kommunen. 

Men – planen er verken først og fremst for Fylkesmann eller kommunestyre.  Det har 

prosessen forut for ferdig dokument til fulle vist.  Godt besøkte folkemøter med stort 

engasjement, og svært mange innspill til langt over deadline, gjør at kommuneplanen er blitt 

det fellesprosjektet vi håpet på.  Prosessen har vist at svært mange mennesker har målretta, 

kreative og spennende ønsker for hvordan framtias Vegårshei skal formes – uten tvil den 

viktigste faktoren for fortsatt vekst og optimisme i denne flotte kommunen. 

I løpet av de første årene i planperioden kan kommunekartet i Norge ha gjennomgått store 

endringer, og det oppleves unektelig spesielt å jobbe med planer for framtia i en situasjon 

der en ikke vet hvorvidt Vegårshei vil bestå som egen kommune.   Men - vi kan ikke tillate 

oss selv å stoppe opp. Uavhengig av framtidig kommunestruktur skal vi utvikle 

Vegårsheisamfunnet til beste for oss som bor her i dag, og de som flytter hit i morgen. 

God samfunnsutvikling handler om penger og vekst, arealdisponering og prioritering av ulike 

formål. Men i enda større grad handler det om å ta vare på hverandre, om verdier som trivsel 

, trygghet og tillit.  Vi trenger ingen stor plan for å invitere naboen på kaffi, eller gi en 

hjelpende hånd til den som trenger det.  Det er slikt jeg håper Vegårsheiingene fortsatt skal 

være kjent for, langt ut over kommuneplanperioden! 

Takk til rådmannens stab med Chantal i spissen.  Vi som har vårt daglige virke vet litt om hva 

slags tidsbruk og omtanke som ligger bak.   Jeg håper og tror at alle dere som har kommet 

med innspill og er berørt sitter igjen med følelsen av å være tatt på alvor av kommunens 

administrasjon.  Og -  jeg håper at både prosess og plan i seg selv inspirerer til videre arbeid 

for å sette ideene ut i livet.   

“Jeg har en plan”, sa Egon Olsen…..  Felles for de fleste av Olsenbandens planer var at de 

endte i fiasko.   

Vi har også en plan.  Planens videre skjebne er i de beste hender – i Vegårsheihender ! 

 

Kjetil Torp 

Ordfører 
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1. Innledning 

 

1.1 Kommuneplanen 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for 

virksomhetens planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. 

Kommuneplanen legges til grunn for planlegging, forvaltning, utbygging og utvikling i 

kommunen. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel (tekstdel) og 

arealdel (plankart) med tilhørende rettslig bindende bestemmelser for arealbruken. 

 

Samfunnsdelen:  

- Fastsetter og beskriver visjon, langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
lokalsamfunnet kommunen utgjør, og kommunen som organisasjon. 

- Er et politisk og administrativ styringsdokument 
- Beskriver langsiktige strategier og mål og sammenhengende tiltak og konsekvenser 
- Danner grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen 

 

Handlingsdelen: 

- Er kommunens økonomiplan, som konkretiserer hvordan samfunnsdelen 
gjennomføres de kommende fire budsjettårene. Handlingsdelen rulleres hvert år.   

 

Arealdelen: 

- Er et kart som viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av kommunens 
arealer i 12-årsperioden (juridisk bindende) 

- Viser hvor i kommunen utbygging kan skje og hvilke arealer som skal brukes til 
landbruk, natur eller friluftsliv. 

 

Kommunedelplan: 

- Er en plan for bestemte områder, tema eller sektorer. Kommunen står fritt til å velge 
hva det er hensiktsmessig å lage plan for. For eksempel kan det være behov for mer 
detaljering av arealbruken i deler av kommunen. Eventuelle behov for 
kommunedelplaner tas med i kommuneplanen.   
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1.2  Forhold til kommunens plansystem 

Kommunens plansystem består av kommunal planstrategi, arealplaner (reguleringsplaner, 

disposisjonsplaner og bebyggelsesplaner), fag-, og temaplaner, et årsplanhjul samt en 

koordinerende kommuneplan. Årsplanhjulet starter med enhetenes styringskort, 

dialogprosess, overordnet styringskort og slutter med økonomiplan og budsjett.  

Planhierarkiet 

 

Årsplanhjulet 
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1.3  Lovgrunnlag 

 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (LOV 2008-06-27), vanligvis omtalt som Plan- 

og bygningsloven (PBL) regulerer kommunens ansvar, plikter og krav i forbindelse med 

planarbeid. Kapittel 11 i denne loven handler om planarbeid med kommuneplanen.   

 

Loven fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner. Planlegging etter loven bidrar til å samordne statlige, regionale og kommunale 

oppgaver, og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Byggesaksbehandling 

etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak 

skal utføres forsvarlig. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og 

medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige 

løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.  

 

Krav om planprogram  

For endring av kommuneplanen gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny 

plan. I forhold til et planprogram betyr dette at det skal utarbeides et planprogram etter 

reglene i § 4-1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling. Forslag til planprogram skal 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn (i minst seks uker) senest samtidig med 

varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Planprogrammet fastsettes av 

kommunestyret eller de kan delegere myndigheten i samsvar med kommunelovens regler.   

 

Krav om konsekvensutredning 

Krav om konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) følger av 

PBL §§ 4-2 og 4-3, sivilbeskyttelsesloven § 14 samt forskrift om konsekvensutredning. 

Kravene til konsekvensutredning gjelder for kommuneplanens arealdel. Kravene er satt for å 

sikre at alle konsekvenser ved et tiltak er belyst før beslutning fattes. For å sikre at politikerne 

får presentert et tilstrekkelig godt beslutningsgrunnlag, og for at innbyggerne i kommunen og 

andre berørte skal få informasjon om hvilke vurderinger kommunen har gjort før forslaget ble 

fremmet. 

 

Behandling av planforslag og vedtak av kommuneplan  

Gjennom lovens § 11-14 fremgår krav til høring av planforslag. Planforslag må legges ut til 

offentlig ettersyn i minst 6 uker. Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. 

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.  

 

Vesentlige føringer og rammer for rullering av kommuneplanen 

Revidering er gjort med utgangspunkt i de føringer som er gitt i: 

o Kommunal planstrategi 2012-2015  
o Overordnede styringskort 2013 
o Enhetenes styringskort 2013 
o Økonomiplanen og budsjettet (handlingsplan) 
o Vesentlige planer og politisk vedtak siden 2006, evt med tilhørende tiltak 
o Forutsetninger gitt i planprogrammet og avklart med kommunestyret 
o Resultatet av prosessen med rullering av kommuneplanen 
o Ulike lovkrav; blant annet kommuneloven, lov om planlegging og 

byggesaksbehandling  
o Nasjonale og regionale føringer og rikspolitiske retningslinjer   
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1.4  Prosess og medvirkning 

 
Forrige kommuneplan for Vegårshei 2006 – 2018 ble vedtatt av kommunestyret 20.06.2006. 

I 2012 vedtok planutvalget og kommunestyret at kommuneplanen skulle rulleres.  

 

03. september 2012 ble det varslet om oppstart av planarbeid med rullering av 

kommuneplanen. Samtidig ble planprogrammet til rulleringen sendt ut på høring i 6 uker med 

frist 24.oktober 2012. I høringsperioden kom det inn omtrent 20 innspill. Innspillene gjaldt 

både planprogram og kommuneplanens areal- og samfunnsdel. 

Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret den 11.12.2012. 

 

I ettertid har innbyggerne vært invitert til å komme med flere forslag til endring av 

arealformål, slik at samlet antall innspill til slutt ble 47.  

 

19. november 2013 vedtok kommunestyret å legge ut planutkastet på høring i åtte uker fram 

til 17. januar 2014. Kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret den 04.02.2014. 

 

Kapittel 5 i plan- og bygningsloven inneholder skjerpede og høye krav til medvirkning for å 

sikre at kommuneplanen blir en plan som møter innbyggernes forventninger og behov. Det er 

viktig at kommunen aktivt innhenter synspunkter fra grupper eller personer som har 

vanskelig for å delta på egen hånd. For eksempel fra barn og unge og fra eldre. 

 

Vegårshei kommune har hatt en ganske omfattende prosess med stor medvirkning og 

engasjement fra flere.  

 

Politisk engasjement 

Planutvalget har vært styringsgruppe i denne prosessen, og hatt møter og drøftinger med 

administrasjonen om framdrift og temaer. De har også vært flere orienteringer og drøftinger i 

kommunestyremøter. De forskjellige vedtak (planprogram, planforslag, endelig planvedtak), 

er fattet av kommunestyret.    
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Folkemøter 

Det har vært avholdt 6 folkemøter om 6 forskjellige tema. Folkemøtene ble gjennomført i 

perioden januar til og med april 2013.  

 

Tema Antall 
besøkere 

Tilstede / representanter 

Folkehelse 50 Innbyggere, kommuneansatte (administrasjon, omsorg, helse, 
skole, NAV), politikere, pensjonistforening, eldreråd,  
frivilligsentral, leger, ungdomsråd, råd for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, Norsk Folkehjelp m. fl. 

Oppvekst 70 Innbyggere, kommuneansatte (administrasjon, omsorg, helse, 
skole, barnehage, NAV), politikere, ungdomsråd, elevråd, 
ungdomsklubber, Guds Menighet (NITO motorsportklubb, 
søndagsskole), Vegårshei Idrettslag, Vestbygda Idrettslag, 
private barnehager, Friluftsrådet Sør, foreldrerepresentanter 
barnehager, lensmannskontor/politi, samarbeidsutvalg, 
Vegårshei Jeger og fiskeforening, ungdomsarbeidere, 
ungdommer. 

Bo og tettstedsutvikling 40 Innbyggere, kommuneansatte (administrasjon, skole), 
politikere, ungdomsråd, elevråd, byggmestere, planleggere, 
arkitekter 

Næring og skogbruk 70 Innbyggere, kommuneansatte (administrasjon, 
skogbrukssjef), næringslivet, skogeiere, Vegårshei 
Skogeierlag, AT skog, Vegårshei og Holt Bondelag, 
ungdomsråd, elevråd, eldreråd, byggmestere 

Strandsone 50 Innbyggere, kommuneansatte (administrasjon), grunneiere, 
skogeiere, Fylkesmannen, kommunestyre, byggmestere. 

Ubergsmoen 65 innbyggere (Ubergsmoen), Tangen Grendelag, lokale lag og 
foreninger, grunneiere, kommunen (administrasjon), 
kommunestyremedlemmer, Statens Vegvesen, 
landskapsarkitekt Rambøll 

Total 345  

 

 

Andre momenter i planperioden 

I planperioden har det vært: 

 To planforummøter med regionale myndigheter: ved oppstart av planprosessen og i 

høringsperioden. I disse møtene, som arrangeres av Aust-Agder fylkeskommune,  var 

det tilstede representanter fra blant annet  Aust-Agder Fylkeskommune, 

Fylkesmannen i Aust-Agder, Statens Vegvesen, Kartverket, Friluftsrådet Sør, NVE, 

Jernbaneverket og Forsvarsbygg. 

 Orienteringer og drøftinger med eldreråd, råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne,  ungdomsråd, skogeierlag og grunneiere/innbyggere. 

 Flere medieoppslag i lokalavisa (Tvedestrandsposten) om folkemøter og temaer 

tilknyttet til innspill til arealdelen av kommuneplanen.  
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2. Vegårshei kommune i dag 

2.1 Befolkning 

1. januar 2005 hadde kommunen 1854 innbyggere. Hovedmålet i forrige kommuneplan 

(2006) var å ha 1950 innbyggere innen 2018. Tredje kvartal 2013 hadde Vegårshei 1995 

innbyggere og på slutten av 2013 passerte vi 2000 innbyggere. Det tilsvarer en 

befolkningsvekst på litt over 8 % i løpet av 10 år. Folketallet i kommunen har økt raskere enn 

forventet og det forventes at det skal fortsette å øke i årene framover. I den videre utvikling 

av lokalsamfunn og boligpolitikk, skole, barnehage, næring og fritidstilbud er det viktig å ta 

hensyn til denne forventede økning av innbyggertallet.  

Befolkningsutvikling 1994 – 2040. Kilde: SSB 2013   

Ifølge SSB kan vi forvente vekst i befolkningen basert på enten middels, lav eller høy 
nasjonal vekst. De sist 2 årene har den reelle kurven for befolkningsvekst i Vegårshei vært 
brattere enn høy nasjonal vekst. Størst forventet økning fra 2013 til 2040 er i aldersgruppen 
mellom 67-79 år og 80 år eller eldre. Det kan forventes en liten nedgang fra 2013 til 2040 i 
aldersgruppen 0-5 år og 13-15 år. Ved middels nasjonal vekst forventes en oppgang fra 
2013 til 2040 med 351 innbyggere.  

 

Kommunen satser i denne kommuneplanen på en befolkningsvekst som ligger mellom høy 
og middels nasjonal vekst og har som hovedmålsetning å nå 2200 innbyggere i 2025.  
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2.2 Velferdsprofil  

På Vegårshei lever 2,6 % under lavinntektsgrensen. Dette utgjorde i 2012 50 personer. Dette 
ligger under snittet i Aust-Agder. 
 

 

Andelen sosialhjelpsmottakere på Vegårshei i forhold til innbyggere i kommunen er i 2012 
2,2 % som er nær landsgjennomsnittet, men i forhold til andre mindre kommuner har vi 
relativt mange som mottar sosialhjelp over lengre tid.  
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2.3 Opplæring og utdanning 

Tabellen viser at bruk av barnehage er mer utbredt på Vegårshei enn i fylket og landet. Dette 

gjelder også for de minste barna mellom 1 og 2 år. Barnehagene på Vegårshei har 

kvalifiserte pedagoger og en høy andel assistenter med fagutdanning.  

I skolen ligger gjennomsnittlig gruppestørrelse på antall elever over nivået for fylket og 

landet. Det samme gjelder for andelen elever som får spesialundervisning. Vegårshei skole 

kan vise til gode resultater i forhold til grunnskolepoeng.  Samtlige elever gikk i 2012 direkte 

over i videregående opplæring. Utdanningsnivået i befolkningen som har videregående 

utdanning ligger over fylket og landet, mens andelen med universitets og høgskoleutdanning 

ligger litt under landssnitt. 

Tabell 1: Barnehager og utdanning. (Kilde SSB 2012) 

 Kommunen Fylket  Landet 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass 94,7 89,2 90,1 

Andel barn 1-2 år med barnehageplass 88,9 76,9 80,2 

Leke og oppholdsareal pr. barn i barnehage (M2) 5,7 5,5 5,5 

Andel assistenter i barnehage med fagutdanning 47,8 30 26,8 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. 10. års tinn 15,6 13,8 13,7 

Grunnskolepoeng 41,4 38,9 40,0 

Andel elever i grunnskole som får spesialundervisning 12,3 10,5 8,5 

Andel 6 åringer som fortsetter i SFO andre året 75,0 95,8 95,1 

Andel elever med direkte overgang fra grunnskole til 
videregående opplæring 

100 98 97,8 

Andel av befolkningen 16 år og eldre med grunnskole 
utdanning 

28,7 28,4 28,2 

Andel av befolkningen 16 år og eldre med 
videregående utdanning  

50.1 45,6 42,0 

Andel av befolkningen 16 år og eldre med universitet / 
høgskole utdanning. ( tom. 4 år ) 

21,1 20,8 22,1 

Kilde: SSB 2013 

I perioden 2010-2013 har det vært en økning i gruppestørrelse i ordinær undervisning på 
Vegårshei. Vi har et gjennomsnitt på 17,7 elever per lærer, dette ligger over snittet for landet 
og fylket som har et snitt på 16,9 i samme periode.  
 
Andelen elever med vedtak om spesialundervisning har økt de siste tre årene (2010-2013). 
12,3 prosent av elevene får spesialundervisning i Vegårshei skoleåret 2012-13. Det er over 
snittet for Aust-Agder som er 10,6 prosent, og over snittet nasjonalt som er 8,6 prosent.  

 
I forhold til mobbing viser tallene at Vegårshei ligger under snitt til fylket og landet for øvrig.  
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2.4 Folkehelse  

Kommunene i Norge har ansvar for å bedre folkehelsen til sin befolkning. Folkehelseprofil for 

Vegårshei i 2013 vises her. 

 

Det som blant annet kommer fram i kommunens folkehelseprofil er: 

 Andelen personer som er i kontakt med primærhelsetjenesten på grunn av psykiske 
lidelser (angstlidelser) er høyere i Aust-Agder enn landet for øvrig og enda høyere i 
Vegårshei kommune. Beskyttelsesfaktorer mot å utvikle psykisk sykdom inkluderer 
utdanning, god mestringsevne og sosial støtte. Det er viktig at en tilrettelegger for gode 
sosiale møteplasser for alle. 

 På Vegårshei er andelen gravide som røyker litt høyere enn for fylket og landet 

 Vegårshei har en større andel utføretrygdede enn snittet for landet, men lavere enn 
fylket. 
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Fylkesmannens kommunebilde viser for øvrig at barnevern på Vegårshei ligger relativt høyt 
både på antall undersøkelser og barn med tiltak, men likevel lavt på kostnader. Ifølge tallene 
har for få barn en tiltaksplan.  

 
 
2.5 Landbruk 
 

 
Antall dekar fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite i drift i Vegårshei og antall søkere til 

produksjonstilskudd viser en radikal nedgang.  

 

 
Vegårshei ligger på fylkestoppen i avvirket tømmer og dekar skog ryddet fordelt på areal. Vi 

har en relativt jevn avvirkning, uavhengig av tømmerpriser. Rydding av skog er en av de 

viktigste tiltakene en skogeier kan gjennomføre i egen skog og statistikken viser at skogeiere 

i Vegårshei er flinke til dette. Vegårshei er en stabil tømmerproduserende kommune som 

skaper verdier og arbeidsplasser for mange, lokalt, regionalt og nasjonalt.  
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Antall skutte elg i Vegårshei de siste 10 årene har vært stabilt nedadgående. Vekten på de 

skutte dyrene har også en generell nedgang fra 2002 og til 2012; gjennomsnitt vekter kalv 

ned 5 kg til 51 kg, ungdyr ned 5,8 kg til 113 kg, voksne hanndyr ned 14 kg til 173 kg. Voksne 

hunndyr har hatt en relativ stabil vekt på 160 kg. Vegårshei Viltlag har en målsetning på lang 

sikt at ungdyr skal ha en vekt på 130 kg og at ku – okse forholdet skal ligge mellom 1,5 og 2.   
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2.5 Kommuneøkonomi  

Etter en 3- års periode med svake økonomiske resultater har vegårshei klart å snu trenden 
og komme på plussiden. Netto driftsresultat i Vegårshei kommune har en positiv utvikling, fra 
-4,2 prosent i 2010 til 3 prosent i netto driftsresultat i 2012. Driftsinntektene økte med 12,7 
millioner kroner, rammetilskuddet økte alene med 11,4 millioner kroner fra 2011 til 2012, 
mens driftsutgiftene økte med 7,5 millioner kroner. Hovedårsaken til rammetilskudd økningen 
var en nesten fordobling av antall personer over 90 år fra 2011 til 2012. Denne økningen 
utgjorde ca. 9 millioner kroner av økningen i rammetilskuddet.  

 

Den demografiske utviklingen tilsier at Vegårshei må forvente en nedgang, både av antall 
personer over 90 år, og av antall barn i årene fremover. Det er disse gruppene som har 
desidert størst påvirkning på rammetilskuddet. Kommunen må derfor være forberedt på 
betydelig reduksjon av inntekter fra staten i årene fremover. 

 
Kommunen har tidligere hatt betydelige midler i driftsfond. Disse midlene var oppbrukt i 
2011, og det må være et mål å bygge opp igjen denne sikkerheten gradvis, og over tid. 
 
Det budsjetteres med et netto driftsresultat på 2,6 prosent for 2013. En liten nedgang fra 
resultatet for 2012, men et bedre resultat i forhold til det kommunen har budsjettert med både 
for 2010, 2011 og 2012.  
 

Vegårshei kommune ligger rett under landsgjennomsnittet for 2012 når det gjelder netto 
lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter. Kommunen vil gjennom betydelig investering i 
infrastruktur øke lånegjelden fremover. 

 

 
Figur: Brutto og nette driftsresultat. Kilde: SSB 17.juni 2013 

Utfordringer: 
- Små endringer i rammetilskuddet kan gjøre store utslag i kommunens 

inntektsgrunnlag. 
- Å kunne oppnå positive netto driftsresultat på minimum3 prosent over tid.  
- Å kunne opparbeide en «buffer» for å kunne håndtere uforutsette hendelser og 

fremtidige økonomiske utfordringer.  
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3. Vegårshei kommune i morgen: 2014 – 2025  

3.1 Visjon, verdier og hovedmål 

Vegårsheis kommunes visjon er å være: 

Et levende og inkluderende lokalsamfunn 

Vegårshei kommunes kjerneverdier er:  
- Gjensidig tillit og respekt - er utgangspunkt for all samhandling  
- Ansvar - for enkeltmennesket og et inkluderende fellesskap  
- Dialog - er grunnlaget for beslutninger  
- Kunnskap - er nøkkelen til gode løsninger  
- Trivsel og glede - er utgangspunkt for vekst og utvikling.  

 

Hovedmål for kommunen:  

være en attraktiv bokommune i kontinuerlig utvikling, med 2200 innbyggere innen 2025 

Kommunen vil satse på „befolkningsvekst og utvikling‟. Dette er positiv for lokalsamfunnet 

samtidig som det vil kreve mye av kommunen. Noen av de største og viktigste utfordringene 

og oppgavene henger sammen med befolkningsvekst og utvikling.  

Hovedmål per perspektiv 

Kommunens overordnede mål er angitt i tabellen under. Målene er sortert etter de fem 

forskjellige perspektiver kommunen har i sitt overordnede styringskort. Perspektivene er 

angitt for å se på målene fra forskjellige ståsteder og dermed ha en mer helhetlig plan. I 

tillegg har kommunen ett hovedmål og flere delmål for i alle temaer i resten av kapittel 5.  

Perspektiv Hovedmål 

Samfunn  Legge til rette for trivsel og god folkehelse i 
befolkningen 

 Legge til rette for flere arbeidsplasser, og bidra til å 
videreutvikle næringslivet  

 Rask og sikker fysisk og digital kommunikasjon i 
kommunen og med regionen  

Bruker /Tjeneste  Levere gode og fremtidsrettede tjenester til 
innbyggerne 

 Gjøre tjenestene mer tilgjengelige  
 

Organisasjon og medarbeider  Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og 
samfunnsutvikling 

 Kompetansen til medarbeiderne i Vegårshei kommune 
skal være oppdatert og fremtidsrettet. 

 Legge til rette for trivsel og lavt sykefravær 
 

Økonomi  Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust 
til å takle uforutsette hendelser. 

 Forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig 
perspektiv. 
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3.2 Bo og tettstedsutvikling  

Nå er det slik: Vegårshei har et sentrum i Myra og et annet tettsted på Ubergsmoen. I 

Vegårshei bor befolkningen relativt spredt. I Myra og Ubergsmoen er det kommunalt (og ett 

privat) utbygde boligfelt med kommunal vei, vann og avløp. Både mobil- og 

bredbåndsdekningen er god i disse områdene og i størstedelen av kommunen. 

I kretsene utenfor tettstedene er det i kommuneplanens arealdel lagt til rette for spredt 

boligbygging i en rekke definerte private områder.       

Slik vil vi ha det:  

Hovedmål: være en attraktiv bokommune med 2200 innbyggere innen 2025.  

 Mål Suksesskriterier Ansvarlig 

1 Øke folketallet til 2200 
innbyggere innen 2025  

 Omdømmebygging  

 Markedsføre byggeklare boligtomter 

Kommune/private 
Kommune/private 

2 Styrke tettstedene (Myra 
og Ubergsmoen) som 
attraktive bosteder. 

 Stimulere og prioritere fortetting, utvikling 
og utbygging i tettstedene  

 Legge til rette for et variert og tilstrekkelig 
boligtilbud i tettstedene 

 Ha kort avstand til skole, barnehage, 
nærbutikk og attraktive leke- og 
friluftsområder i sentrumsområder. 

 Legge til rette for aktivitet og gode 
møteplasser i sentrum. 

 Alltid ha byggeklare boligtomter tilgjengelig: 
o minst 20 i Myra 
o minst 20 på Ubergsmoen 

 Sikre fremtidsrettet digital infrastruktur i nye 
og eksiterende boligområder 

Kommune/private 
 
Kommune/private 
 
Kommune  
 
 
Kommune  
 
Kommune/private 
 
 
Kommune/private 

3 Styrke Ubergsmoen som 
tettsted på Vegårshei 

 Lage en helhetlig reguleringsplan for 
Ubergsmoen innen 2015 

 Planlegge nye boligområder på 
Ubergsmoen: Timmeråsen og Våje. 

 Bygge nytt høydebasseng på Ubergsmoen 
for å øke vannkapasitet 

 Etablere infrastruktur for industriområdet 
Fidalen og salg av industri-/næringstomter 

Kommune  
 
Kommune/private 
 
 
Kommune  
 
Kommune  

4 Styrke Myra som sentrum 
av Vegårshei  

 Videreutvikling gjennom gjeldende 
reguleringsplan for Vegårshei Sentrum 

Kommune/private  

5 Tilrettelegge for sentralt 
vann- og avløpssystem i 
nye tettstedsnære 
utviklingsområder 

 Rehabilitere / nytt renseanlegg i Myra 

 Bygge nytt høydebasseng på Ubergsmoen 

 Utvide vann og avløpssystem på Myra 
strekning Moland - Fjellheim  

Kommune 
Kommune 
Kommune 
 

6 Folk skal kunne bo 
landlig, spredt og/ eller 
langs noen vassdrag 
utenfor tettstedene 

 sørge for et tilstrekkelig tilbud på (private) 
tomter utenfor tettstedene Myra og 
Ubergsmoen.  

 Bidra til god digital infrastruktur der folk 
bor. 

 Vurdere mindre byggegrense langs vann 
og vassdrag i følgende allerede bebygde 
områder. „Sunde, Killand, Haukenes, og 
Ljøstadsvann (strekningen fra Såget til 
Bråtenkrysset unntatt Ripetangen) 

Private 
 
 
Kommune  
 
Kommune 
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3.3 Opplæring og utdanning  

Nå er det slik: 

Vegårshei kommune har en skole, en kommunal og to private barnehager.  

Barnehage Beliggenhet Godkjente  
plasser 

Eierform 

Vegårshei barnehage avd. Myra Myra 54 Kommunal 

Vegårshei barnehage avd. 
Blåbærtua 

Grasåslia, Ubergsmoen 34 Kommunal 

Ljøstadsaga barnehage I tilknytning til 
Ljøstadfeltet 

44 Privat 

Dyrebo gårdsbarnehage Skaug, v/ Presteveien 27 Privat 

 

Det gjennomføres et samordnet hovedopptak hvert år. Søknadsfrist er 1. mars. Ved ledig 

kapasitet tildeles plasser i løpet av året.  Pr. 01.08.13 er det 159 godkjente barnehageplasser 

i kommunen.  

Den kommunale barnehagen i Myra har areal til å kunne ta i bruk flere plasser, for å kunne ta 

i mot flere barn kreves økt bemanning. Alle barnehagene har kvalifisert personale, dvs. styrer 

og pedagogiske ledere har godkjent utdanning som førskolelærer. I Vegårshei har 73,6 % av 

barna oppholdstid 33 timer eller mer pr. uke.    

Kommunen har en grunnskole for 1. – 10 trinn. Skolen ligger i kommunesenteret Myra i nær 

tilknytning til flerbrukshall, kunstgressbane, ski og aktivitetssenter og bibliotek.  

Skolen har ca. 280 elever, seks av ti trinn består av 30 elever eller mer. Grunnet økt 

befolkningsvekst har skolen store utfordringer i forhold til romkapasitet, utfordringene er i dag 

størst på 1.-4. trinn og SFO, men vil flytte seg oppover i klassetrinnene de neste årene.  

1.-5. trinn har fire dagers skoleuke, med fri på onsdager. Høsten 2013 ble det innført 7 timers 

skoledag på onsdager for 6. – 10. trinn. 

Størrelsen på undervisningsgruppene er 15,6 pr. årstrinn, dette er over snittet for fylket og 

landet forøvrig. 

Vegårshei skole har over tid levert gode resultater, grunnskolepoengene ligger over fylkes og 

landsnivå. Resultat på nasjonale prøver ligger på fylkes og landsnivå for ungdomstrinnet, for 

femte trinn har resultatene ligget noe under fylkes og landsnivå.  

Vegårshei kan vise til svært bra resultater i forhold til overgang fra grunnskole til 

videregående opplæring. I 2012 fullførte og bestod 83,3 % av elevene videregående 

opplæring, dvs. at Vegårshei hadde lavest ”drop-out” prosent i fylket.  
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Slik vil vi ha det:  

Hovedmål: Tilby barn og unge et godt læringsmiljø. 

 Mål Suksesskriterier Ansvarlig 

1 Sikre likeverdig og høy 
kvalitet i alle barnehager 
 

 Tilstrekkelig ressurs til personal og 
ledelse. 

 Kompetent personale. 

 Etablere system for kompetanse-
utvikling. 

Kommune og 
private barnehager 

2 Tilby barnehageplass til 
alle barn i kommunen 
som ønsker det.  

 Tilstrekkelig kapasitet og plass i 
barnehagene til å kunne tilby plasser i 
løpet av barnehage-året.  

Kommune og 
private barnehager 

3 Tidlig oppdagelse og 
innsats i forhold til barn 
med ulike behov. 

 Videreutvikle kommunalt tverrfaglig 
ressursteam. 

 

Kommune og 
private barnehager 

4 Ruste skolen til å kunne 
ta imot framtidig økt 
befolkningsvekst. 

 Bygge ut skolen 

 Legge til rette for to grupper pr. trinn. 

 Ny ungdomsskolefløy 

 Utbedring av utearealet 

 Tilstrekkelig SFO plasser 

Kommune 
 

5 Barnas /elevenes fysiske 
og psykiske læringsmiljø 
skal fremme helse trivsel 
og læring. 
 

 Systematisk arbeid med barn og elevers 
rett til et godt psyko-sosialt miljø. 

 Gjennomføre forebyggende tiltak mot 
mobbing  

 Tilrettelegge for trivselstiltak på 
ungdomstrinnet. 

 Tilrettelegge for elevmedvirkning og 
elevens mulighet for å påvirke 
læringsmiljø. 

 Tverrfaglig samarbeid med ulike 
instanser og frivillige organisasjoner. 

Kommune og 
private barnehager 
Kommune og  
private barnehager 
Kommune 
 
Kommune, private 
barnehager, lag og 
organisasjoner 
 
Kommune, private 
barnehager, lag og 
organisasjoner 

6 Sikre elever god kvalitet i 
opplæringen 
 

 Tilstrekkelig ressurser for å kunne gi alle 
elever tilpasset opplæring 

 God klasseledelse 

 Gjennomføre kompetansehevende tiltak 

 Tilstrekkelig ressurs til ledelse 

 Tilrettelegge for etter og videre-
utdanning 

 Stimulere til utvikling av digitale 
læremidler.  

Kommune  
 
Kommune  
 
Kommune 
Kommune 
 
Kommune 
Kommune  
 
Kommune 
 

7 Alle elever skal 
gjennomføre 
videregående skole. 

 Tilby en praktisk og variert undervisning 
på ungdomstrinnet 

 Tilby en god rådgivertjeneste 

Kommune 
 
Kommune 

8 Tilgjengelig informasjon 
om skole og barnehager 

 Oppdatert hjemmeside 

 Fortsatt bruk og videreutvikling av 
teknologiske løsninger som fremmer 
kontakt mellom skolen og foresatte. 

 Godt samarbeid mellom barnehage, 
skole og hjem. 

Kommune 
Kommune 
Kommune, private 
barnehager 
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3.4 Folkehelse  

Nå er det slik:  

Vegårshei kommune er en kommune som har et godt tilbud til innbyggere med 

friluftsinteresser eller interesse for ulike fysiske aktiviteter. Det er mange ulike lag og 

foreninger som drives av stor grad av frivillighet og dugnad. I offentlig regi har kommunen 

engasjerte medarbeidere som ivaretar alle innbyggeres ulike helsebehov, og jobber aktivt 

med forebyggende folkehelsearbeid.  

Slik vil vi ha det:  

Hovedmål: God helse gjennom hele livet! Forebygge mer - behandle mindre  

 

 Mål Suksesskriterier Ansvarlig 

1 Være en 
helsefremmende 
kommune  

 Folkehelsearbeidet skal være et satsningsområde 
for politikere, administrasjon og fagpersoner og 
ivareta helsehensyn i planleggingen 

 Legge til rette for et langsiktig, kunnskapsbasert og 
systematisk folkehelsearbeid 

Alle 
 
 
Kommune 

2 Øke fysisk aktivitet og 
stimulere til en 
sunnere livsstil blant 
befolkningen 

 Tilrettelegge fysiske omgivelser med tilgjengelighet 
for alle. 

 utvikling av møteplasser 

 Tilrettelegge gode arenaer for fysisk aktivitet 

 Bidra til at det finnes aktivitetstilbud til alle 
målgrupper  

 Motivere til en mer aktiv og sunnere livsstil. 

 Øke kunnskapen om livsstilens betydning for den 
enkeltes helse 

 Skape fungerende partnerskap med offentlige og 
frivillige/kommersielle aktører på lokalt nivå 

 Gi informasjon om aktivitetstilbudene som finnes 

 Stimulere til at innbyggere med hjelpebehov får 
mulighet til å bidra som ressurspersoner i 
kommunen 

Kommune / 
lag / 
foreninger / 
private 

3 Øke satsing på 
forebyggende arbeid i 
kommunen 
 

 Effektivisere arbeid og tjenester i helse og 
omsorgssektoren 

 ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse hos 
ansatte i helse og omsorgsektor: rett kompetanse 
på rett sted 

 Godt utviklet samarbeid om folkehelse på tvers av 
enheter, fag og sektorer i hele kommunen. 

 Tenke utradisjonelt og innovativt 

 Videreutvikle samarbeid med frivillige i aktivisering 
og omsorgsarbeid 

 Økt fokus på åpenhet rundt folks psykiske helse 

Kommune  
 
Kommune 
 
 
Kommune 
 
Kommune 
Kommune/ 
private 
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4 Ingen bruk av 
narkotika og lavt 
alkoholbruk og 
tobakksbruk hos 
befolkningen 

 skape gode aktivitetstilbud til barn og unge i bygda 
og sikre at alle får tilgang til tilbudet 

 forebygge rus og sosiale problemer blant 
innbyggere 

 skape dialog mellom foreldre og det offentlige 
vedrørende rus, og forebyggende arbeid.  

 informere barn, unge og foreldre om konsekvenser 
ved bruk av rus, tobakk og alkohol  

 være en inkluderende kommune med inkluderende 
sosiale møteplasser 

 tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjoner 

Kommune / 
private / 
innbyggere / 
lag og 
foreninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommuneplan Vegårshei 2014-2025, samfunnsdel  
 

22 

3.5 Helse og omsorg  

Nå er det slik:  

Kommunen kan i dag tilby helse og omsorgstjenester til hjemmeboende, i omsorgsboliger 

samt i institusjonsplasser.  

Tjenestene er under stadig utvikling, og det utprøves flere alternative arbeidsmetoder 

gjennom ulike prosjektarbeid. 

Tjenestene består av dyktig og engasjerte medarbeidere, med høy kompetanse. Videre er 

det stor innsats og godt samarbeid fra frivillige lag og organisasjoner.  

Det forventes en stor økning av innbyggere i aldersgruppen mellom 67-79 år og 80 år eller 

eldre fra 2013 til 2040. Det blir en av de største utfordringene på Vegårshei i forhold til helse 

og omsorg.     

Slik vil vi ha det:  

Hovedmål:  

1. Tilby fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester 

2. Boligpolitikken skal være første ledd i en kjede av helse- og omsorgstjenester 

 Mål Suksesskriterier Ansvarlig 

1 Fra dagens 
omsorgstjeneste til 
morgendagens helse/ 
omsorgstjeneste 

 Sørge for at boliger og institusjoner er tilpasset nye 
og fremtidsrettede former for omsorgstjenester 

 Mobilisere kommunens samlede omsorgsressurser 
og vurdere oppgavefordelingen. 

 Være innovative og ta i bruk omsorgs- og 
velferdsteknologi 

 større stillinger for deltidarbeidere 

Kommune/ 
private 
Kommune 
 
Kommune/ 
private 
Kommune 

2 Folk skal kunne bo i sitt 
eget hjem så lenge 
som mulig  

 Legge til rette for et godt og variert boligtilbud med 
høy grad av universell utforming og trygghet nær 
sentrumsfunksjoner. 

 Universell utforming legges til grunn ved utbygging 
og i alle boligområder 

 tilby tjenester som bidrar til at folk kan klare seg 
selvstendig i eget hjem lengst mulig  

Kommune 
 
 
Kommune / 
utbyggere 
Kommune / 
private 

3 Rett omsorg– til rett 
person – på rett sted – 
til rett tid 
 

 Utarbeide og følge opp helhetlig helse – og 
omsorgsplan med delplaner for demensomsorg og 
legetjeneste 

 Tjenestetilbud og åpningstider tilpasset 
innbyggernes behov; Legekontor og øvrige 
helsetjenester. 

 Etablere tilbringertjeneste for hjemmeboende som 
trenger det til dagtilbud, aktivitet og behandling 

 ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse hos 
ansatte i helse og omsorgsektor: rett kompetanse 
på rett sted 

 Legge til rette for trivsel og lavt sykefravær 

Kommune 
 
 
 

4 Fremme sosial trygghet 
og bedre levevilkårene 
for vanskeligstilte 

 Tilby god hjelp til selvhjelp 

 Tidlig innsats for barn- og unge 
Redusere fattigdom, med særlig fokus på 
barnefattigdom. 

Kommune 
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3.6 Friluftsliv, idrett og kultur  

Nå er det slik:  

Vegårshei er preget av stor frivillig innsats gjennom bygdas mangfold av lag og foreninger. 

Dette mangfoldet av aktivitet, kombinert med nærhet til natur og tradisjoner er en bærende 

kraft i kulturlivet i kommunen. Vegårshei har et godt tilbud til innbyggerne innen 

idrettsaktiviteter: alpinanlegg, idrettshall og kunstgressbane, mange fine skiløyper og et aktivt 

idrettslag med mange medlemmer. Kommunen har svært gode muligheter for friluftsliv i alle 

former, både vinter og sommer. Vegårfjorden er kommunens perle, og jakttradisjonene står 

sterkt i bygda.    

Slik vil vi ha det:  

Hovedmål: En meningsfull fritid for alle. 

I nært samarbeid med aktuelle organisasjoner og ildsjeler vil vi opprettholde, videreutvikle 

og/eller gjøre tilgjengelig et godt kultur- og fritidstilbud for alle innbyggere på Vegårshei. 

 Mål Suksesskriterier Ansvarlig 

1 Fremme fysisk 
aktivitet gjennom 
hele livet for alle 

 Utvikle sosiale møteplasser. 

 Legge til rette for at Fjellheim kan fortsette som et 
flerbrukshus til glede for alle. 

 Bidra til fysisk aktivitet i hele befolkning ved gode 
brukertilpassede tilbud. 

Kommune/ 
private/ lag/ 
foreninger 

2 Stimulere til økt 
tilbud og deltakelse i 
kulturelle aktiviteter 

 Øke og opprettholde tilbud: dans, teater, kulturskole, 
musikk, bygdekino, mm. 

 Støtte aktivt private aktører som vil utvikle nye kultur- 
og aktivitetstilbud 

Kommune/ 
private/ lag/ 
foreninger 

 Opprette et godt og moderne tilbud innen bibliotek- 
og kulturformidling. 

 Delta aktivt i utviklingen av den regionale kulturskolen 
og sikre kulturskolen egnede lokaler 

 Legge forholdene til rette for lag og foreningers drift 
og kontaktnett 

 Opprettholde tilbud om kveldstaxi i helgene 

 Formidle kulturtilbud for hele regionen 

Kommune 
 
 

3 Stimulere utviklinger 
av anlegg og 
områder tilknyttet 
idretts- og 
friluftsaktiviteter  

 Støtte videreutvikling av VSA som anlegg for hopp, 
ski, langrenn og annen skileik og aktiviteter. 

 Videreutvikle kommunale badeplasser 

 Årlig oppdatering og oppfølging av handlingsplanen til 
„Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og 
friluftsliv‟ 

Kommune 
 
 

4 Bevaring av 
kulturarven 

 delta aktivt i utviklingen av Vegårshei bygdetun 

 Bevare bygninger og landskap gjennom planlegging, 
aktiv bruk av tilskuddsordninger, arkitektfaglig hjelp 
og plan- og bygningsloven 

Kommune 
Kommune/ 
private 
 

5 Allmenheten skal ha 
god tilgang til 
friluftsliv 

 Sikre alle god tilgang til friluftsliv, strandsone og natur 
gjennom planlegging og universell utforming 

 Legge til rette for jakt- og fiske for alle, med særlig 
fokus på rekruttering av unge jegere og fiskere 

 Fortsette kultivering og tilrettelegging av fiskevann 

 Utarbeiding av kommunalt turkart. 

 Legge til rette for enkel saksbehandling ved oppføring 
av små gapahuker, varmebuer og jakttårn til bruk i 
friluftsliv. 

Kommune/ 
private/lag og 
foreninger 
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3.7 Næringsliv 

Nå er det slik:  

Næringslivet i kommunen er variert fra trebearbeidende industri, metallindustri, bygg og 

anlegg, handel og service, turisme, primærnæringer samt kommunal tjenesteyting. Svært 

mange av kommunens yrkesaktive innbyggere reiser ut av kommunen for å komme på jobb. 

En del jobber offshore, men de fleste reiser til Arendal. Mange kjører også til Risør, 

Grimstad, Gjerstad, Tvedestrand, Froland og Åmli. Arbeidsmarkedet i disse kommunene 

utgjør vår kommunes arbeidsregion. Vekst i denne regionen vil dermed bidra til vekst i 

Vegårshei. 

Næringslivet er avhengig av god kommunikasjon både fysisk og digitalt. 

Det er særlig behov for flere kompetanse- og kunnskapsbaserte arbeidsplasser, både i 

kommunen og i regionen for øvrig. 

 

Slik vil vi ha det:  

Hovedmål næring: Være en aktiv støttespiller for å øke antall livskraftige bedrifter i kommunen og i 

regionen. 

 Mål Suksesskriterier Ansvarlig 

1 Styrke det 
interkommunale 
samarbeidet innen 
næringsutvikling 

 Være en aktiv deltaker i 
utarbeidelse av en Strategisk 
næringsplan for kommunene i 
Østre Agder (eventuelt vedtak i 
2014). 

 Arbeide for at en eventuell 
Strategisk næringsplan skal bli et 
godt arbeidsverktøy til glede for 
næringslivet i regionen. 

 Støtte utvikling på Jordøya, Åmli 

Kommune/private 
 
 
 
 
 

2 Være en aktiv 
støttespiller for å øke 
antall bedrifter i 
kommunen og i 
regionen, og bidra til å 
videreutvikle 
næringslivet 

 Tilby veiledning til nye og etablerte 
bedrifter. 

 Informere om og veilede bedrifter 
som ønsker å søke økonomisk 
støtte i Regionalt næringsfond 
eller gjennom andre ordninger. 

 Være et bindeledd mellom 
bedrifter og andre offentlige 
instanser. 

 Stimulere til økt antall 
kunnskapsbaserte arbeidsplasser 

 Kjempe for lokalisering av 
offentlige og private virksomheter i 
regionen. 

 Øke etablerer og grunder- 
kompetanse. Innføre 
bedriftsetablering (Ungt 
Entreprenørskap) som valgfag på 
ungdomsskolen. 

 

Kommune 
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3 Være en aktiv 
tilrettelegger for 
næringsutvikling.  

 Kunne tilby attraktive nærings- og 
industritomter til eksisterende og 
nye bedrifter. 

 Ha tilgjengelig områder for 
framtidig masseuttak. 

 Være en aktiv pådriver for å 
opprettholde og videreutvikle 
kommunen til et godt sted å bo og 
arbeide. 

 Utvikle et attraktivt og sterkt 
sentrum i kommunen 

 Legge til rette for transformasjon 
av gamle driftsbygninger til annen 
virksomhet eller boligformål. 

Kommune / 
private 
 
Kommune / 
private 
Kommune 
 
 
 
Kommune / 
private 
Kommune 
 

4 Ha en velfungerende 
infrastruktur (for å styrke 
skognæringen og annen 
næringsvirksomhet i 
kommunen) 

 Opprettholde et tilfredsstillende 
veinett.  

 Utbedre eksisterende flaskehalser 
for tungtransporten. Prioritert i den 
forbindelsen er fylkesveiene 416 
(Akland) og 417 (Sundebru).  

 God digital infrastruktur i hele 
kommunen (DDA-prosjektet). 

Vegvesen / 
kommune / 
private 

5 Stimulere til å at 
kommunen og bedrifter 
kan gi mulighet for 
tilrettelegging av arbeid 
og arbeidsplass for 
arbeidsutprøving og 
ansettelser for 
mennesker med 
tilretteleggingsbehov 

 Tilrettelegging for jobbsøking. 

 fysisk tilrettelegging av 
arbeidsplass for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne 

NAV 
Kommune / 
bedrift 
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3.8  Samfunnssikkerhet  

Nå er det slik:  

Kommunen har en egen plan for kriseledelse med vedlagte tiltakskort. I tillegg foreligger en 

overordnet risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for hele kommunen. Denne tar for seg 

alvorlige uønskede hendelser (naturfarer samt menneske- og virksomhetsskapte), som 

større ulykker, katastrofer, brann ved institusjon, alvorlig forurensning, skogbranner, 

epidemier osv. som kan ha omfattende skadevirkninger på mennesker, miljø og eiendom. 

Som vedlegg til overordnet ROS analyse er det er også utarbeidet tematiske risiko- og 

sårbarhetsanalyser innen skole og barnehager, helse og omsorg, IKT, teknisk, infrastruktur 

og naturfarer.   

Kommunen deltar i interkommunalt samarbeid om brannvern gjennom Østre Agder 

brannvesen. Dette har bidratt til god kvalitet i brannvesenet både når det gjelder utstyr og 

kompetanse.  

Når det gjelder trafikksikkerheten har kommunen en egen trafikksikkerhetsplan med 

tiltaksdel. 

Slik vil vi ha det:  

Hovedmål: Skape trygghet for Vegårshei kommunes innbyggere med hensyn til liv, helse og 

eiendom  

 Mål Suksesskriterier Suksesskriterier 
1 Skape trygghet for 

Vegårshei kommunes 
innbyggere med hensyn til 
liv, helse og eiendom. 

 Arbeide for og bidra til effektiv og kvalitativ 
tilstedeværelse i kommunen for nødetatene 
brannvesen, politi og ambulansetjeneste 
samt Heimevernet.  

 Aktiv bruk og årlig oppdatering av plan for 
kriseledelse, herunder tiltakskort 

Kommune 

2 Redusere sannsynligheten 
for at krisesituasjoner kan 
oppstå, håndtere 
krisesituasjoner og 
redusere konsekvenser av 
disse. 
 

 Sørge for at risiko- og sårbarhetsanalysen 
er kjent i organisasjonen 

 Ivareta beredskapsmessige hensyn i alle 
kommunens planer, for på den måten å 
forhindre eller redusere muligheten til at 
krisesituasjoner kan oppstå 

 Ha en øvet og oppdatert kriseledelse  

 Utarbeide en kompetanseplan for krise og 
beredskap 

Kommune 
 
 
Kommune 
 
 
Kommune 
Kommune 
 

3 Forbedre 
trafikksikkerheten på 
Vegårshei 

 Revidere trafikksikkerhetsplan og 
gjennomføre tiltak 

 Barn skal ha trygg atkomst til barnehage og 
skole. 

 Gjennomføre prioriterte tiltak som øker 
trafikksikkerheten:  

o Etablering av gang- og sykkelvei 
mellom Moland og Fjellheim 

o Gangvei med forbedring av bro på 
Ubergsmoen  

o Gjennomføre nye adkomstvei til 
Djuptjennhaugen 

 Jobbe for forkjørsvei på hovedveiene        
FV 414, FV 416 og FV 417 

Kommune 
 
Kommune / 
Vegvesen 
Kommune / 
Vegvesen 
 
 
 
 
 
 
Kommune / 
Vegvesen 
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3.9  Kommunikasjon, infrastruktur og kommunal bygningsmasse  

Nå er det slik:  

Kommunen ligger vest for E18 med tre fylkesveiforbindelser mellom E18 og 

kommunesenteret. E18 sammen med det offentlige veinettet er livsnervene i bygda. Noen 

deler av fylkesveinettet er smalt og svingete. Sørlandsbanen har en stasjon i kommunen 

med 5 stopp daglig i begge retninger. Øvrig kollektivtilbud er skolebuss, noen andre 

bussforbindelser, bestillingsbuss samt drosjer. Annen viktig kommunikasjon er elektrisitet, 

fasttelefon, bredbånd og mobildekning.    

Deler av det kommunale vann- og avløpsnettet er gammelt og har behov for rehabilitering, 

oppgradering og økt kapasitet for å ivareta behov og forventninger hos et økende 

innbyggertall. Utbygging av infrastruktur til nye områder er også viktig for å legge til rette for 

utvikling knyttet til boligområder, næring, industri og fritid. 

 

Slik vil vi ha det:  

Hovedmål:  

Kommunikasjon: Rask og sikker kommunikasjon i kommunen, og med verden omkring oss. 

Infrastruktur: Ha en bærekraftig infrastruktur som ivaretar innbyggernes behov og 

forventninger 

Kommunal bygningsmasse: Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse 

skal være bærekraftig og lønnsom, både mht. økonomi og miljø. 

 Mål Suksesskriterier  

1 Rask og sikker fysisk 
og digital 
kommunikasjon i 
kommunen og med 
verden omkring oss. 

 Holde god kontakt med kommuner og næringsliv i 
regionen for sammen å påvirke eiere og brukere 
an kommunikasjonsanlegg 

Kommune / 
bedrifter 

2 God og tilstrekkelig 
infrastruktur: vei, vann, 
avløp, strøm, tele, data 
som imøtekommer 
befolkningsvekst og 
ønsket utvikling  

 lage utbyggingsavtaler for å sikre etablering av 
infrastruktur i tilknytning til utbyggingsområder (vei, 
vann/avløp, turstier, parkering, bredbånd osv) 

 rehabilitere / nytt renseanlegg i Myra 

 bygge nytt høydebasseng på Ubergsmoen 

 utbedre kvalitet Fylkesveiene østover. Særlig 
Fylkesvei 416 mot Akland og Fylkesvei 417 mot 
Sundebru 

 god veistandard på kommunale, private og 
fylkesveier 

 få prosjektert gjennom handlingsplan for 
fylkesveier i Aust-Agder: 

o gang- og sykkelvei strekning Moland-
Fjellheim (FV414). Ved prosjektering: 
legge inn vann- og avløpssystem 

o gangvei og opprusting bru over elva på 
Ubergsmoen  

 full dekning av bredbånd og mobil i hele Vegårshei 

 Sikre el-forsyning på Vegårshei gjennom godt 
vedlikehold av- og forebyggende tiltak i linjenettet  

Kommune/ 
utbyggere 
 
Kommune 
Kommune 
Vegvesen/  
Kommune 
 
Kommune/ 
fylke/ private 
 
Kommune 
Vegvesen/  
 
 
 
 
 
Leverandører 
Agder Energi 
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3 Styrke den digitale 
infrastrukturen i 
kommunen 

 inkludere digital infrastruktur i alle kommunale 
reguleringsplaner 

 søke samarbeid med leverandører om digital 
infrastruktur 

 vurdere i hver sak hvem som skal eie og drifte den 
digitale infrastrukturen: kommune eller 
kommersielle aktører    

Kommune 
 
Kommune/ 
private 
Kommune/ 
private 

4 Tilby et tilpasset 
kollektivtilbud 

 i samarbeid med transportører og fylket bidra til et 
godt og effektivt behovsstyrt tilbud 

Kommune / 
fylke 

5 Ha tilstrekkelig 
kommunale bygg og 
anlegg i god stand 

 Opprettholde standarden til bygg og anlegg og 
hindre forfall 

 Vurder om kommunale bygg som brukes lite kan 
selges 

 Vurdere om det trenges utvidelse av eksisterende 
bygg 

 Renovere og fornye tekniske varmeanlegg i 
kommunale bygg 

Kommune 
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3.10 Miljø og klima   

Nå er det slik:  

Kommunens største miljøproblem er fremdeles den sure nedbøren. Nedfallet over Norge har 

blitt betydelig mindre de siste ti-årene, men fremdeles er vann og vassdrag i vår landsdel 

sterkt preget av effektene av sur nedbør. Dette vil også være situasjonen i svært lang tid 

framover. 

Klimagassregnskapet for kommunen viser at kommunen binder over 6 ganger så mye CO2 

som kommunens samlede direkte utslipp. Det er mobil forbrenning (transport) som står for 

den største delen av klimagassutslippet i kommunen. Det er viktig å understreke at selv om  

Vegårshei isolert sett kommer godt ut av klimaregnskapet, må kommunen likevel arbeide for 

å redusere klimagassutslippene sine. Vi er en del av en verden som nå må håndtere sitt 

største miljøproblem i menneskehetens historie. 

Energi- og miljøplan 2012-2020 (fra 2011) beskriver ellers miljøutfordringene i kommunen. 

Slik vil vi ha det:  

Hovedmål: en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag i dag og 

for kommende generasjoner 

 Mål Suksesskriterier Ansvarlig 

1 Vannkvaliteten må 
ikke forringes 
lokalt 

 Bidra til å gjennomføre og følge opp EUs vanndirektiv. 

 Sørge for at kommunens renseanlegg er i forskriftsmessig 
stand, både teknisk og kapasitetsmessig . 

 Sørge for at gjenværende eiendommer i Myra/Moland-
området og på Ubergsmoen blir påkoblet kommunalt 
renseanlegg.  

 Sette krav i forhold til vann og avløpssystemer ved 
planlegging av nye hytteområder og boligområder langs 
vassdragene og innsjøene 

 Vegår som natur- og rekreasjonsområde må sikres 
gjennom en langsiktig og bevisst offentlig og privat 
forvaltning. 

Kommune 
 
 
 
 
 

2 Minimalisere 
skader forårsaket 
av sur nedbør. 

 Bistå lokale fiskelag med kalkingsprosjekter. 

 Opprettholde samarbeidet med Tvedestrand kommune og 
Fylkesmannen i Aust-Agder om kalking av 
Vegårvassdraget. 

Kommune 
 

3 Unngå forsøpling 
av naturen. 

 Bidra til å fjerne ulovlige avfallsfyllinger. Kommune / 
private 

4 Ta verdens 
klimaproblematikk 
på alvor. 

 Følge opp tiltakene i Energi – og miljøplanen (2012-2020). Kommune / 
private/ 
bedrifter 

5 Bevare 
kulturlandskapet 

 Stimulere grunneiere til å vedlikeholde og åpne opp 
kulturlandskapet. 

 Fullføre “Beite- og kulturlandskapsprosjektet på 
Vegårshei”, og følge opp konklusjonene fra prosjektet. 

Kommune 

6 Bevare viktige 
naturtyper og arter 

 Unngå nedbygging av viktige områder og biotoper ved 
aktiv bruk av Naturmangfoldloven ved all kommunal 
forvaltning av arealressursene. 

Kommune 
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7 Sørge for en 
fornuftig bruk av 
motoriserte 
kjøretøyer i 
utmark  

 Behandle søknader om motorisert ferdsel i utmark etter 
gjeldende lovverk, med vekt på å ta hensyn til den totale 
belastningen på naturmiljø og mennesker. 

 Bidra til at det til enhver tid er personer som innehar 
tillatelse til leiekjøring i bygda. 

Kommune 
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3.11 Naturresurser og landbruk 

Nå er det slik:  

Kommunens landskap domineres av skogkledde heier og vann og vassdrag. I dette 

landskapet er innsjøen Vegår med sine natur- og friluftsverdier spesiell. Landbruksveiene i 

kommunen er godt utbygd og sikrer god tilgang til ressursene. I bygda er det et aktivt 

skogbruk og mange hytter. 

Jakt og fiske er også viktig både økonomisk og som rekreasjon. I kommunen drives det 

arbeid gjennom Vegårshei Jeger og Fiskeforening i opplæring av barn og ungdom innen jakt 

og fiske. Et aktivt skogbruk og kalking av vann og vassdrag har gitt gode høstbare bestander 

av hjortevilt og fisk. Spredning av fremmede fiskearter samt overbefolkning av fiskevann er et 

tiltagende problem. Det gamle kulturlandskapet er i ferd med å gro igjen.  

Skogbruket i Vegårshei har et jevnt uttak av tømmer og utført skogkulturtiltak. Jordbruket har 

en jevn nedgang i antall bruk i drift og antall dekar grasproduserende areal. Dette må snus 

 

Slik vil vi ha det:  

Hovedmål: Naturressursene skal brukes og forvaltes aktivt og langsiktig til beste for 

kommunens innbyggere, grunneiere og naturen selv. Et slikt mål krever et nært samarbeid 

mellom kommune og grunneiere.  

 Mål Suksesskriterier Ansvarlig 

1 Opprettholde og 
skjøtte 
kulturlandskapet mtp. 
landbruksnæringen, 
estetikk, bosetning, 
turistutvikling og 
biologisk mangfold 

 Stimulere til aktivt dyrking/beiting av 
kulturlandskapet i prioriterte områder 

 Stimulere til kvalitetsproduksjon av lauvtrevirke på 
gammel kulturmark i mindre prioriterte områder 

 Lage en landbruksplan for kommunen 

Kommune/ 
private 
Kommune/ 
private 
Kommune 

2 Opprettholde og 
forbedre det estetiske 
langs 
hovedferdeslårene 
mtp. turistnæringen 

 Holde ved like de områder som det er utført hogst 
og rydding mellom veier og vassdrag 

 Hogge og rydde mellom veier og vassdrag 

Kommune 
 
Kommune 

3 Videreutvikle 
utnyttelsen av lokal 
fornybar 
energiressurser 

 Benytte vannbåren varme i alle offentlige nybygg 

 Vurdere biobrensel som varmekilde i alle nye 
større næringsbygg 

 Stimulere til økt utnyttelse av skogressursene til 
bioenergi 

Kommune 
Kommune 
 
Kommune 
 

4 Utnytte 
skogressursene og 
produksjonsevnen, 
både mtp. kvantitet og 
kvalitet, optimalt. 

 Arbeide for at avvirkning (inkl. tynning) ligger på 
nivå med balansekvantum. 

 Stimulere til forbedring / opprettholdelse av høy 
kvalitet på skogsveinettet 

 Stimulere til høy skogkulturaktivitet  

Kommune 
 
Kommune/ 
private 
Kommune/ 
private 

5 Effektiv og 
bærekraftig utnyttelse 
av skog og 
jordbruksressurser 

 Bidra med opplæring og rådgivning til skogeiere 

 Skogeiere, skogeierlag og kommune må tenke nytt 
i forhold til utnytting av skog- og 
jordbruksressursene 
 
 
 

Kommune 
 
Kommune/ 
private 
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6 Optimal og langsiktig 
utnyttelse av 
viltressursene 

 Ha en langsiktig forvaltning av 
hjorteviltbestandene, tilpasset beitegrunnlaget 

 Økt kunnskap om beitegrunnlaget lokalt 

 Legge til rette for, og stimulere til rekruttering av 
ungdom til jakt- og fiske 

 Forbedre kunnskapen om småvilt 

 Legge til rette for enkel saksbehandling ved 
oppføring av små gapahuker, varmebuer og 
jakttårn til bruk i friluftsliv. 

Kommune 
 
Kommune/ 
private 
 
Kommune/ 
private 

7 Opprettholde de 
dyrkede arealene som 
er i kommunen 

 Unngå omdisponering av dyrket eller dyrkbar mark Kommune 

8 Snu trenden på antall 
aktive 
husdyrprodusenter i 
kommunen 

 Stimulere til oppstart og opprettholdelse av antall 
aktive husdyrprodusenter 

 Aktiv og god faglig veiledning 

 Fullføre “Beite- og kulturlandskapsprosjektet på 
Vegårshei”, og følge opp konklusjonene fra 
prosjektet. 

Kommune 
 
Kommune 

9 Stimulere til 
nytenkning innen 
tradisjonell 
landbruksproduksjon  

 Støtte nyetablerere med landbruksfaglig 
kompetanse 

Kommune 

10 Kommune skal ha 
tilstrekkelige 
landbruksfaglige 
ressurser 

 Prioritere kompetanseheving og faglig oppdatering 

 Være pådriver for nettverksdannelse og 
interkommunalt samarbeid 

Kommune 

11 Øke kompetansen 
bland brukere av 
utmarka 

 Bidra interesseorganisasjoner, private brukere, 
skolen, barnehagen med kunnskap om vilt, fisk, 
skogbruk, historie osv. 

Kommune / 
private 
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3.12 Regionalt / interkommunalt samarbeid  

Nå er det slik:  

Vegårshei kommune jobber sammen med flere kommuner i et interkommunalt samarbeid 

Østre Agder. Østre Agder skal bidra til å samordne regionens og kommunenes interesser 

overfor fylket, staten og andre organer på region-, fylkes- og/ eller riksplan. Samarbeidet skal 

arbeide for å styrke regionens infrastruktur og systematisk arbeide for at regionen velges 

som lokaliseringssted for offentlige og private virksomheter. De andre kommuner som deltar i 

Østre Agder er: Arendal, Åmli, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Grimstad.  

I regi av Østre Agder gjennomføres felles utredninger og prosjekter på vegne av 

kommunene. Interkommunale samarbeidstiltak i 2013 er blant annet: samhandlingsreformen, 

strategisk næringsplan for Østre Agder, leseprosjektet, IKT østregionen, Arendal legevakt, 

Østre Agder Brannvesen, barnevernsamarbeid, kompetansesenter, forskjellige faglige 

nettverk osv.  

Vegårshei er vertskommune for DDØ, felles ikt- enhet for de 5 kommunene i Østregionen 

Slik vil vi ha det:  
Hovedmål:  
 
1. Det er et mål for Vegårshei å bestå som egen kommune  
2. Regionalt samarbeid skal bidra til effektiv drift av tjenestene, og sikre innbyggerne i 

kommunen et godt offentlig tilbud.  
3. Vegårshei skal være en pådriver for regionalt samarbeid.  
4. Vegårshei skal velge utviklingsorienterte regionale samarbeidspartnere og arbeide nært 

og langsiktig mot felles mål. 
 
 
 Mål Suksesskriterier Ansvarlig 

1 Utvikle / sikre det 
offentlige tjenestetilbudet 

 gjennomgå det offentlige tjenestetilbudet og 
vurdere hensiktsmessig organisering av 
tjenestene 

 gjennomføring av tiltak og prosjekter i 
interkommunalt samarbeid  

Kommune/Østre 
Agder 
 
Kommune/ 
Østre Agder 
 

2 Tjenester på regionsnivå 
må organiseres 
langsiktig i regi av Østre 
Agder samarbeid. 

 gjennomføring av tiltak og prosjekter i 
interkommunalt samarbeid 

Kommune/ 
Østre Agder 
 

3 Sikre identitet og lokalt 
engasjement i 
befolkningen 

 samarbeid med fokus på god kvalitet på 
tjenesteproduksjonen 

 God informasjon om- og forankring av Østre- 
Agdersamarbeidet blant politikere, ansatte og 
innbyggere. 

Kommune/ 
Østre Agder 
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3.13 Likestilling  

Nå er det slik:  

Menn og kvinner, rike og mindre rike, kulturbakgrunn fra Myra til Armenia, friske og syke, 

gamle og unge.  

Kvinner på Vegårshei i dag (2013) er høyere utdannet enn menn: Likevel er det en svært 

høy andel sysselsatte kvinner på Vegårshei som jobber deltid: mye høyere andel enn snittet 

nasjonalt og for fylket.   

Andel barn med barnehageplass sier noe om den offentlige tilrettelegging for potensiell 

likestilling mellom kjønnene. Andel barn med barnehageplass har økt i Vegårshei de siste 

årene fra 2010 til 2013 og ligger høyere enn snittet nasjonalt og for fylket.  

Kvinner er godt representert i kommunestyret.  

Slik vil vi ha det:  

Hovedmål: Et inkluderende samfunn der likeverd fremmes 

 Mål  Suksesskriterier Ansvarlig 

1 God deltakelse og 
engasjement i politisk 
virksomhet fra alle grupper 
i samfunnet 

 Gjennomgå representasjon i politiske 
partier og søke å verve bredt i 
befolkningen 

Kommune 

2 God medvirkning, innspill 
og engasjement i viktige 
planer, prosesser og tiltak 
fra relevante grupper i 
samfunnet 

 Organisering av offentlige folkemøter i 
planlegging og prosjekter 

 Engasjere befolkningen / 
befolkningsgrupper 

 Bruke eksisterende og nye medier 

Kommune 

3 Lønn og 
pensjonsrettigheter skal 
være uavhengig av kjønn, 
alder og rase 

 Alle som ønsker det, bør få tilbud om 
min. 70% stilling 

Kommune 

4 Fysisk tilgjengelighet til 
tjenester i alle livsløp. 
Bedrifter, fritidstilbud og 
publikumsbygg skal være 
inkluderende for alle 
grupper i samfunnet   

 ta hensyn til universell utforming i 
planlegging og byggesaksbehandling 

Kommune / 
private 

5 Det offentlige helse og 
omsorgstilbudet bør være 
uavhengig av 
privatøkonomi  

 Utvikle et godt tilbud innen helse og 
omsorg med rettferdige egenandeler. 

Kommune 
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3.14 Omdømme, markedsføring, integrering og tilflytning  

Vegårshei kommune har opparbeidet et godt omdømme, blant annet gjennom bevisst fokus 

og synliggjøring av bygdas og kommunens kvaliteter og positive hendelser. På denne måten 

er omgivelsene i større grad blitt oppmerksomme på alt det positive som foregår og skapes i 

Vegårshei kommune. Dette, sammen med en aktiv boligpolitikk har antakelig vært 

medvirkende til at kommunen har hatt kraftig befolkningsvekst de siste årene. 

Interesse fra utlandet (arbeidsinnvandrere) om å bo i Norge har vokst de siste årene. 

Vegårshei kommune har deltatt på en utvandringsmesse i Nederland i 2013 og flere 

Nederlandske familier vurderer å flytte til Vegårshei. Men også fra andre land og fra andre 

kommuner i Norge har det kommet en god del tilflyttere.  

I 2013 er det 4400 mennesker i asylmottak med lovlig oppholdstillatelse som venter på å få 

flytte til en kommune. Integrerings- og mangfolddirektorat har bedt kommunene å bosette 

flere flytninger fram til 2017. Vegårshei har over flere år svært gode erfaringer med å bosette 

flyktninger. Mange har blitt boende på Vegårshei og har vært med å gjøre Vegårshei til et 

levende og inkluderende lokalsamfunn.  

 

Slik vil vi ha det:  

Hovedmål: være et levende og inkluderende lokalsamfunn 

 Mål Suksesskriterier Ansvarlig 

1 Enhetene skal bidra 
til at kommunens 
omdømme 
opprettholdes og 
styrkes 

 Synliggjøre positive hendelser, nyskapning og 
aktivitet for befolkningen og omgivelsene. 

 Ha fornøyde innbyggere, besøkende, 
publikum og ansatte, som kan fortelle de 
“gode historiene” om Vegårshei. 

Kommune / private 

2 Markedsføre 
Vegårshei som 
bokommune  

 markedsføring av Vegårshei som bokommune  

 Bistå potensielle tilflyttere fra utlandet i å finne 
bolig på Vegårshei 

Kommune 
 
Kommune 

3 God integrering av 
flyktninger  

 Sikre god kvalitet i arbeidet med bosetting og 
integrering 

 Sørge for at flyktninger raskt lærer norsk 

 Sørge for at flyktninger raskt kommer i arbeid 
og blir i stand til å forsørge seg selv 

 Benytte kommunen og næringslivet i regionen 
aktivt for å kunne tilby arbeidstrening og jobb. 

 Kunne tilby boliger til flyktninger med bruk av 
Husbankens virkemidler 

Kommune 
Kommune 
 
Kommune 
 
Kommune/næringsliv 
 
Kommune/ 
Husbanken 

4 Stimulere utbygging 
av hytteområder og 
annen utvikling 
knyttet til fritid og 
rekreasjon  

 Markedsføring av private hyttetomter 

 Støtte og markedsføre initiativ og utvikling 
med rekreasjonsformål 

Private / kommune 

5 Bærekraftig 
utbygging av 
hytteområder  

 Stille krav om vann- og avløpssystem i større 
hytteområder 

 Erstatte renovasjonsdunker til 
renovasjonsboder i hyttefelter 

 Kommunen er restriktiv med å legge ut flere  
hyttefelt i LNF-områder som ikke er satt av til 
fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel 

Kommune 
 
Private 
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Vegårshei den 04.02. 2014 
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