
 

 

 

 

 

 
    

 
    

 
 

OVERORDNET STRATEGI FOR VEGÅRSHEI KOMMUNE 20xx 
 

Ansvarlig leder: Ole Petter Skjævestad 
  

Revisjonsdato:  Vedtatt dato: 30.08.2022 

 

Overordnet strategi for Vegårshei kommune 2023 
 
 Vedtatt av kommunestyret i sak PS 22/38 – 30.08.22 

 

Attraktivt kommunesentrum og livskraftige kretser 
Overordna mål Veien til mål i 2023 

Vegårshei har et godt 
omdømme og er en 
attraktiv (bo)kommune 
med 2350 innbyggere 
innen 2031 
 

 Markedsføre Vegårshei som bokommune: 
o Synliggjøre positive hendelser, nyskaping og 

aktivitet for befolkningen og omgivelsene 

o Synliggjøre plan for spredt boligbygging  

o Fokus på reiseliv og turisme – attraktiv hytte og 

fritidskommune  

o Bruke startlån aktivt som middel for å sikre 

etableringer, boligbygging og vekst i folketall. 

Kommunesenteret Myra 
og tettsted Ubergsmoen 
er attraktive, kompakt og 
med kvalitet. Stedene 
har gode og 
inkluderende bomiljøer 
og møteplasser. 
 

 Legge til rette for et variert bomiljø med varierende 
boligtyper, et godt boligtilbud og tilstrekkelig antall 
byggeklare boligtomter 
 

 Utbygging av boligfelt i privat regi 

 
 Etablere tiltak for å gjøre badeplassen Vaskarplassen 

tilgjengelig for alle brukergrupper 

 
 Etablere et forprosjekt med fokus på mulighetene 

Storelva fra Presteveien til Hovbru gir for 
sentrumsutvikling, trivsel og folkehelse  

 

 

Verdiskaping og bærekraft 
Overordna mål Veien til mål i 2023 

Verdiskaping i 
kommunen er basert på 
bærekraftig bruk av 
menneskelige ressurser 
og naturressurser. 

 Forvalte Vegår med strandsone slik at naturverdiene 
sikres for framtiden 

 Ta i bruk El- biler som kommunale tjenestebiler når det 
er mulig 

 Etablere prosjekt for energisparing  

 Nye vurderinger av mulighet for utvidelse av 
næringsarealet på begge sider av elva ved Myrvang 

 Vurder mulighetene for næringsareal langs 
Haulandsvann 

 Fokus på boligløsninger for unge personer med 
bistandsbehov for å bo 
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Oppvekst og utdanning 
Overordna mål Veien til mål i 2023 

Det er likeverdig og høy 
kvalitet i alle 
barnehager, på skoler 
og SFO med plass til 
alle barn i kommunen 
som ønsker / trenger 
det. 
 

 Ha tilstrekkelig ressurser, kompetanse og tydelige 
voksne for å kunne gi alle barn / unge god oppfølging, 
kvalifisert hjelp og tilpasset opplæring. 
 

 Behov for økte stillingsresurser 
o 60 % fagarbeider - barnehage 
o 50 % miljøterapeut skole 
o 20 % kommunepsykolog (i samarbeid med 

helse) 
o 50 % intensiv lese og skriveopplæring  
o 20 % barnehagemyndighet 

 

Barn som har ulike 
(spesielle) behov blir 
tidlig identifisert og får 
kvalifisert hjelp 
 

 Tidlig inn med riktig innsats 
 

 Aktiv bruk av BTI (Bedre Tverrfaglig innsats) metodikken 
i hele kommunen 

 

 Tilby en god språkopplæring til minoritetsspråklige barn 
/ elever 

 

Barnehager, skole og 
SFO fremmer helse, 
trivsel, læring og 
aktivitet 
 

 Ha et godt fysisk og psykisk miljø -– få på plass rutiner 
som sikrer barn i barnehage og skole et trygt og godt 
barnehage og skolemiljø. (Miljørettet helsevern) 
 

 Alternativ opplæringsarena for de som trenger det 
 

Alle elever 
gjennomfører 
videregående skole og 
en høy andel elever og 
studenter gjennomfører 
fagskole og/eller høyere 
utdanning. 
 

 Ha et godt samarbeid og god tilrettelegging for gode 
overganger gjennom hele utdanningsløpet. 

 

Transport og infrastruktur 
Overordna mål Veien til mål i 2023 

Kommunen har god og 
tilstrekkelig fysisk og 
digital infrastruktur som 
dekker dagens behov og 
imøtekommer 
befolkningsvekst og 
ønsket utvikling. 

 Nytt vannverk på Ubergsmoen 

 Nytt høydebasseng i Myra 

 Arbeide for trafikksikre løsninger for myke trafikanter i 
og rundt sentrum 

 Arbeide for å få etablert tømmestasjon for bobiler 

 Hurtigladere for el-biler 

Kommunen har et 
optimalisert 
kollektivtilbud. 

 Samarbeide med fylkeskommune og transportører om 
et godt og behovsstyrt tilbud, for hele befolkningen.  
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Helse og velferd 
Overordna mål Veien til mål i 2023 

Vi tilbyr fremtidsrettede 
og forebyggende helse- 
og omsorgstjenester 

 

 Behov for økte stillingsressurser  
o 170 % Økt ressurs til boveiledertjeneste 
o 20 % Kommunepsykolog (i samarbeid med 

oppvekst) 
o Sikre tilstrekkelig legedekning og 

kommuneoverlege funksjon 
o Sikre tilstrekkelig ressurser innen psykisk helse 

og rus 
 

 Videreføre arbeidet med innsatstrappa i hele 
kommunen 

 
 Implementere konklusjonene fra «Leve hele livet- 

prosjektet»  

 
 Rekruttere nødvendige ressurser til 

hverdagsrehabilitering 

 
 Økt bruk av velferdsteknologi 

o Ta i bruk digitalt verktøy for pasient- og 
pårørendekommunikasjon, inkludert 
timebestilling  

 
 Videreutvikle samarbeid om folkehelse på tvers av 

enheter, fag, sektorer og det frivillige i hele kommunen 

 
 Bedre aktivitetstilbud for lavinntektsfamilier og 

hjemmeboende eldre 

 
 Arbeide for å få distriktstannlegetilbudet på lik linje med 

tidligere nivå 
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Økonomi 
Overordna mål Veien til mål i 2023 

Ha 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 
 

 Positivt netto driftsresultat minimum 0,5 % 
 

 Etablere prosjekt for energisparing 
 

 Fortsatt påvirkning inn mot Regjering og Storting for å 
reversere kutt i basisoverføring for kommuner som ble 
definert som «frivillig alene» i 
kommunesammenslåingsprosessen 
 

 
 

Organisasjon og medarbeider 
Overordna mål Veien til mål i 2023 

Være en effektiv 
organisasjon tilpasset 
oppgaver og 
samfunnsutvikling 
 

 Fortsatt fokus på nytekning og innovasjon 
 

 Få optimal nytte av tilgjengelig teknologi, IKT- verktøy 
og digitale løsninger 

 

 Engasjere politikere og innbyggere i utviklingsarbeid 
gjennom politisk oppnevnte ad. hoc. Grupper 
 

 Ansette skogbruks/næringssjef for å stimulere til økt 
aktivitet i skogbruket og være tilrettelegger for 
nyetablerere. 
 

Være en attraktiv 
arbeidsplass med godt 
omdømme 

 Ha fokus på alt vi er gode til, og kommunisere det ofte 

 
 Sikre godt arbeidsmiljø i hele organisasjonen 

 
 Beholde og rekruttere  

 

Kompetansen til 
medarbeiderne i 
Vegårshei kommune skal 
være oppdatert og 
fremtidsrettet 

 Sørge for korrekt balanse mellom kompetanse, 
oppgaver og kapasitet 

Legge til rette for trivsel 
og lavt sykefravær 
 

 Få på plass større stillingsprosenter og heltidskultur- 
skape økt eierforhold til egen jobb  

 

 Fokus på nærvær og redusert fravær 
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