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HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN (NY) – OPPDRAG FOR 2020 
 
Samfunn: 
1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i befolkningen 
2. Legge til rette for flere arbeidsplasser, og bidra til å videreutvikle næringslivet 
3. Rask og sikker fysisk og digital kommunikasjon i kommunen og med regionen 
 
Bruker/Tjeneste: 
1. Levere gode og fremtidsrettede tjenester til innbyggerne 
2. Gjøre tjenestene mer tilgjengelige 
 
Organisasjon og medarbeider: 
1. Være en effektiv organisasjon tilpasset oppgaver og samfunnsutvikling 
2. Være en attraktiv arbeidsplass med godt omdømme 
3. Kompetansen til medarbeiderne i Vegårshei kommune skal være oppdatert og 
fremtidsrettet 
4. Legge til rette for trivsel og lavt sykefravær 
 
Økonomi: 
1. Ha en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å takle uforutsette hendelse 
2. Forvalte kommunal eiendom og eiendeler i et langsiktig perspektiv 
 
 
 
SAMFUNN MÅL VEIEN TIL MÅLET 

(TILTAK) 
STATUS / 
RESULTAT 

1.  Befolkningsvekst Markedsføre Vegårshei som 
bokommune ved å 
synliggjøre positive 
hendelser og aktivitet i 
befolkningen og 
omgivelsene 
 

 

2.  Attraktivt sentrum og 
levende kretser  

Ferdigstille påbegynte 
prosjekter 
 Myrvang 
 Vaskarplassen 
 
Legge til rette for god bruk 
av etablerte møteplasser i 
hele kommunen 
 

 

3.  Nødvendig infrastruktur i 
takt med befolkningens 
behov 

God planlegging og styring 
av investeringsprosjektene 
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Fullføre nytt renseanlegg 
Myra 
 
Gjennomføre nødvendige 
investeringer for å sikre 
drikkevannskvalitet og 
vannleveranse til Myra og 
Ubergsmoen. 
 
Være pådriver for: 
 Fiber, mobil og bredbånd 
 G/S til Moland 
 Sørge for å opprettholde 
og helst forbedre det 
kollektive tilbudet 
 

4.  Næringsutvikling Opprettholde og bidra til 
etablering av arbeidsplasser 
i kommunen og i bo- og 
arbeidsregionen 
 
Bidra til å beholde 
kompetansearbeidsplasser i 
kommunen 
 
Delta i det regionale 
næringssamarbeidet med 
fokus på fellessaker som 
samler og løfter regionen 
 

 

5.  Økt kompetanse om 
klimautfordringer og 
bevissthet om gode 
klimatiltak 
 

Ha klimaveikart for Agder på 
dagsorden i alle 
organisatoriske ledd 
 
 

 

 
BRUKER /  
TJENESTER 

MÅL VEIEN TIL MÅLET 
(TILTAK) 

STATUS / 
RESULTAT 

1.  Sikre barn og ungdom 
trygghet i barnehage- og 
skolehverdagen og god 
kvalitet i opplæringen 

Sikre riktig kompetanse i 
barnehage og skole 
 
Implementere prosjekter 
over i daglig drift: 
 Minoritetspråklige barn i 
barnehage og skole 
 
God strategi for 
hensiktsmessig organisering 
av skoleuka for alle elevene 
 
Godt samarbeid mellom 
hjem og barhenage / skole 
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2.  Fremtidsrettede og 
forebyggende helse– og 
omsorgstjenester 

Sørge for tilpassede boliger 
og institusjoner 
 
Sikre tilstrekkelig dagtilbud 
til hjemmeboende demente 
 
Effektiv bruk av trygghets- 
og omsorgsteknologi til 
beste for innbyggere og 
ansatte 
 
Sikre god organisering av 
tjenestene med fokus på 
brukernes behov  
  

 

3.  God sosial trygghet og 
bedre levekårene for 
vanskeligstilte 
 

Ha veikart for levekår og 
folkehelse på dagsorden i 
alle organisatoriske ledd 
 
Tilby tiltaksplasser  
 
Fokus på tverrfaglig  
samarbeid 
 Implementere BTI som 
verktøy/metode i alle 
enheter 
 Videreføre det gode SLT 
samarbeidet 
 

 

 
ORGANISASJON 
OG 
MEDARBEIDER 

MÅL VEIEN TIL MÅLET 
(TILTAK) 

STATUS / 
RESULTAT 

1.  Fremtidsrettet og effektiv 
organisering i alle ledd 
 

Fortsatt fokus på nytekning 
og innovasjon 
 
Ferdigstille og iverksette 
påbegynte IKT prosjekter 
 
Fullføre 
omstillingsprosessen i HO 
enheten for å møte nye 
behov 
 
Vurdere 
organisasjonsmessige 
endringer i øvrige enheter 
 
Samarbeide med andre når 
det er formålstjenlig 
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2.  Motiverende og 
meningsfylte oppgaver, 
trivsel og lavt sykefravær 

Få på plass større 
stillingsprosenter og skape 
økt eierforhold til egen jobb 
 
Sørge for korrekt balanse 
mellom kompetanse, 
oppgaver og kapasitet 
 

 

 
ØKONOMI MÅL VEIEN TIL MÅLET 

(TILTAK) 
STATUS / 
RESULTAT 

1.  Etablere en økonomisk 
situasjon som er 
tilstrekkelig robust til å 
takle uforutsette 
hendelser 

Tilpasse drift som gir faglig 
forsvarlig tjenester i forhold 
til den økonomiske realiteten 
 
Sterkere fokus på styring av 
tjenestekvalitet og økonomi 
 
Gjennomføring av vedtatte 
omstillinger 
 
 

 

 


