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1. Innledning
Kommunens planstrategi er et verktøy for å fastlegge det kommunale planarbeidet innenfor hver
kommunestyreperiode. Kommunestyret skal i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 første ledd
utarbeide en kommunal planstrategi minst én gang hver valgperiode.
Planstrategi er ikke en plan, men en avklaring av kommunens planbehov med bakgrunn i hvilke planer
og utfordringer kommunen har. Nye mål og strategier vedtas i kommuneplanen og ikke i planstrategien.
Planstrategien viser hovedretningen Evje og Hornnes kommune ønsker å styre de neste 4 år, og hvilke
planer kommunen vil prioritere. Den er ikke helt statisk og det kan gjøres endringer i perioden.
Planstrategiarbeidet skal være tilpasset kommunenes behov og situasjon, hvor fokus er planbehovet
både i forhold til behovet for revisjon av kommuneplanen, og kommunens øvrige planlegging, enten
dette er planer som følger plan- og bygningsloven eller tema og sektorplaner.
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke
planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål
er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Arbeidet med kommunal
planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen
bedre kan møte de aktuelle utfordringene.
Kommunestyret vedtok 30.01.2020, sak 7/20, å igangsette arbeidet med å utarbeide en kommunal
planstrategi. Planutvalget drøftet forslag til planstrategi i møtet 2. juli 2020 og forslaget ble lagt ut på
høring i perioden 07.07-18.08.2020. Planstrategien blir lagt frem for Kommunestyret for endelig
behandling 24. september 2020.
Gjennom drøftingene i enhetsledergruppen og kommunestyret er det kommet frem til at
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ikke skal revideres i kommende periode.
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2. Planstatus
2.1 Kommunale planer
Kommuneplan



Kommuneplanens arealdel 2020-2030, vedtatt 27.02.2020
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2029, vedtatt 21.06.2018

Kommunedelplan



Idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelse 2018-2028. vedtatt 12.12.2019
Kulturminner 2019-2024, vedtatt 28.02.2019

Områdeplaner/ større reguleringsplaner






Områdeplan Sentrum, vedtatt 24.01.2013
Områdeplan Verksmoen, vedtatt 22.03.2018
Områdeplan Tveit, vedtatt 13.05.2011
Detaljregulering Evjemoen Nord. Vedtatt 03.09.2015
Detaljregulering Gautestad, vedtatt 11.06.2010

Kommunale temaplaner
Oppsummert i tabell i kapittel 5 med status og behov for revisjon.
Budsjett og økonomiplan



Budsjett- årlig
Økonomiplan – 4 års plan

Interkommunale planer:




Felles ROS for Setesdal
Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan
Digitaliseringsstrategi Setesdal 2019-2025
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2.2 Nasjonale forventninger og regionale planer
Sentrale myndigheter regulerer kommunal virksomhet gjennom en rekke lover og forskrifter. I lovverk og
forskrifter stilles det krav til hvilke planer som skal utarbeides i kommunene-Norge, og hva disse skal
inneholde.
Nasjonale forventninger
«Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023» ble vedtatt ved kongelig
resolusjon 14. mai 2019. Dette er et viktig grunnlagsdokument for all planlegging regionalt og lokalt.
Dokumentet er delt inn i 4 temaområder: «Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling»,
«Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn over hele landet», «Bærekraftig areal – og transportutvikling» og
«Byer og tettsteder der det er godt og bo og leve».
FNs bærekraftsmål
Internasjonale avtaler skal følges opp av den offentlige forvaltningen i Norge. FN’s bærekraftmål er
sentrale i så måte. Høsten 2015 vedtok FN de 17 gjeldende bærekraftsmålene, som alle verdens land skal
sørge for at vi når innen 2030.
Regionplan Agder 2030
«Regionplan Agder 2030» ble vedtatt i 2019 av fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder, og erstattet
tidligere Regionplan Agder 2020 som viktigste overordnete styringsdokumentet for utviklingen av Agder.
Planen legger viktige regionale føringer som skal følges opp av kommunene. Regionplanens hovedmål er
å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt
lavutslippssamfunn med gode levekår.
Dette innebærer å






bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode,
samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå,
jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig og
helhetlig levekårssatsing,
redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030,
utnytte mulighetene som digitalisering gir.

Regionplan Agder 2030 har fem hovedsatsingsområder:






Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
Verdiskaping og bærekraft
Utdanning og kompetanse
Transport og kommunikasjon
Kultur

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre dimensjonene av
bærekraft i hovedmålet:




Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
Klima og miljø

Det er avgjørende å se internasjonale, nasjonale og regionale føringer i sammenheng med lokale behov.
Planverket som utvikles lokalt skal både ivareta eksterne krav, samtidig som de lokalpolitiske
prioriteringene fra kommuneplanens samfunnsdel ivaretas.
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Andre regionale planer og strategier som har innvirkning på Evje og Hornnes kommune:





Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold Agder 2015-2027 (LIM-planen)
Internasjonal strategi for Agder (2012)
Kompetansestrategi Agder 2030
Risiko og sårbarhetsanalyse for Agder- ROS Agder 2017

Energi og Klima



Energiplan Agder (2007)
Klimaveikart Agder

Folkehelse, friluftsliv og levekår




Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - lokale og regionale kulturarenaer i Aust-Agder
2018-2021
Veikart for bedre levekår
Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025

Kultur og kulturarv




Strategisk plan for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder 2014-2017. Et godt varp
Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019
Enkelt, nært og gratis. Strategisk plan for bibliotekutvikling i Aust-Agder 2017-2020

Vannforvaltning



Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 - 2021
Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016-2021

Næring, forskning og utvikling







VINN Agder - Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030
Besøk Agder 2030. Besøksstrategi for Agder 2015 - 2030
Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder 2015-2030
Internasjonal strategi for Agder
Strategi for grønne datasentre
Landbruksstrategi for Agder

Samferdsel




Regional transportplan Agder 2015-2027 (RTP)
Handlingsprogram for fylkesveier 2017-2024
Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018-2029

Samfunnsplanlegging


Regional plan for senterstruktur og handel i Aust-Agder

Utdanning og kompetanse




Strategiplan for pedagogisk bruk av IKT 2017-2019 i utdanning (Aust-Agder)
Overordnet plan mot rus for fylkeskommunale videregående skoler i Aust-Agder
Overordnet kvalitetssystem for videregående opplæring i Agder
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3. Utfordringsbildet i Evje og Hornnes kommune
Følgende kapittel oppsummerer kommunens utfordringsbilde. Utfordringsbildet er sortert etter de seks
temaområdene i Forskrift om oversikt over folkehelsen.
Befolkningssammensetning
Kommunen har hatt en befolkningsøkning de siste ti årene og det ligger an til fortsatt befolkningsøkning i
årene fremover. Befolkningsframskriving viser at det vil være økning i antall innbyggere i alle aldre fram
mot 2040. Økningen vil være størst i aldersgruppen 80 år og eldre, med en beregnet stigning fra 164 til
349 personer i perioden 2020 til 2040. Den prosentvise andelen som vil utvikle demens, vil øke i takt med
dette.
Kommunen vil bosette flyktninger etter anmodning fra IMDi og i tråd med kommunestyrets vedtak. Frivillig
innsats og stort fokus på integreringsarbeid vurderes som viktig både med hensyn til arbeidsplasser og for
at folk skal finne seg til rette og trives i kommunen. Det vil ha betydning å jobbe for en
befolkningssammensetning med innbyggere i alle aldersgrupper, samt ha fokus på å opprettholde og skape
sosiale møteplasser og gode arbeidsplasser. God tilgang på boliger (eie/leie) vil være en forutsetning for å
rekruttere nye innbyggere.
Utfordringer:
 Et økende antall innbyggere over 80 år og flere med demenssykdom
 Sikre en sunn befolkningssammensetning
 Sikre tilstrekkelig tilgang på boliger (eie/leie)
 God hverdagsintegrering og deltakelse i arbeidslivet
Oppvekst- og levekårsforhold
Gode oppvekst- og levekårsforhold er vesentlig når det gjelder forebygging av helseproblemer både i
oppveksten og senere i livet. Fokus på tidlig oppdagelse og innsats gjennom gode universelle tiltak og
prioritering forebygging. Barnehage og skole har fokus på utvikling av et godt og inkluderende barnehageog skolemiljø med vektlegging av gode relasjoner og aktiviteter der alle kan bidra til trivsel og følelse av å
høre til i et fellesskap. Elevene gir tilbakemelding om at de trives godt på skolen. Flertallet av ungdommene
gir tilbakemelding om at de trives i kommunen. Årsaksfaktorer til dette må sees i sammenheng med at de
er godt fornøyd med nærmiljøet sitt, de er aktive og deltar i det allsidige fritidstilbud som tilbys i
kommunen, samt at det er tradisjon for at barn og unge deltar i fritidsorganisasjoner.
Folkehelseprofilen viser at kommunen de tre siste årene har hatt flere utfordringer innen området levekår.
Det går spesielt på en økende andel uføretrygdede og mottakere av arbeidsavklaringspenger (særlig for
aldersgruppen 18-29 år), andel barn av enslige forsørgere, samt andel barn som bor i familier med
vedvarende lavinntekt. Lavinntekt defineres her som under 60 % av medianinntekt, jf.
Folkehelsebarometeret. Dette bildet stemmer på mange måter med det utfordringsbildet vi ser gjennom
våre tjenester i kommunen.
Gode tjenester, samt godt samspill mellom de enkelte tjenesteytere i kommunen som barnehage, skole,
helse- og omsorgstjenester, barnevern, NAV og flyktningtjeneste, er med å fremme tidlig innsats og gode
vilkår for oppvekst og levekår. Aktivitetstilbud i ulike former og med ulikt omfang vil være viktig for å gi et
allsidig tilbud, slik at en treffer alle deler av befolkningen og motvirker at noen faller utenfor aktiviteter av
økonomiske årsaker. Innsatsen som det frivillige og frivillige organisasjoner bidrar med er viktig for et aktivt
og inkluderende lokalsamfunn. Arbeidslivsrettede tiltak og fortsatt god oppfølging og tilrettelegging for
sykmeldte og de som står i fare for å bli det, må fortsatt ha fokus i arbeidet med å motvirke sosiale
helseforskjeller.
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Utfordringer:
 Sikre tidlig oppdagelse og innsats
 Prioritere forebygging
 Flerfaglig samarbeid for å fremme tidlig innsats og gode vilkår for oppvekst og levekår
 Allsidig tilbud i aktiviteter som treffer alle deler av befolkningen
 Motvirke at noen faller utenfor aktiviteter av økonomiske årsaker
 Utjevning av sosiale forskjeller
 God hverdagsintegrering
 Deltakelse i utdanning- og arbeidsliv
 Tett samarbeid mellom barneverntjenesten og andre tjenesteutøvere (barnehage, skole,
helsestasjon, NAV) med mål om tidlig identifisering av risikofaktorer og tidlig innsats
 Økt bevissthet om ansvar og samarbeid om tiltak gjennom kompetanseheving og veileder
forebygging av vold i nære relasjoner
Fysisk, kjemisk, biologisk og sosialt miljø (miljørettet helsevern)
Statistikken viser gode resultater både når det gjelder drikkevannskvalitet, vaksinasjonskontroll og
forekomst av smittsomme sykdommer. Bosetting av flykninger, inklusiv familiegjenforeninger, gjør at
kommunen må ha gode systemer for smittevernarbeidet.
Kommunen kan vise til et mangfold av sosiale møteplasser for innbyggerne både i privat, offentlig og
frivillig regi. Tilbudene er lokalisert i hele kommunen. Det vil være ønskelig å legge til rette for flere
uformelle møteplasser i sentrum, for også å favne dem som ikke oppsøker organiserte aktiviteter.
Transportordninger innad i kommunen vil ha betydning for om tilbudene blir brukt.
Kommunen har mange merkede turstier og det vil være viktig med vedlikehold av disse. Fokus på
sentrumsnære og tilgjengelige turløyper er viktig for folkehelsen.
Kommunen har også fokus på støyutfordring, spesielt fra Evjemoen skytefelt, i sin arealplanlegging og
byggesaksbehandling. Tidligere berørte rød støysone store deler av Evje sentrum, men en revisjon av
støyretningslinjene reduserte dette. Nye tiltak i disse områdene må gjennomføre støyskjermingstiltak i
henhold til anbefalinger.
Utfordringer:
 Spredning av smittsomme sykdommer
 Busstilbud innad i kommunen
 Tilrettelegging for nærfriluftsliv

Samfunnssikkerhet
Klimaendringene vi har sett de siste tiåra har hatt virkninger på natur og mennesker over hele verden.
Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene og skal også øke satsinga på energieffektivisering
og bruk av fornybar energi. Det skal og må arbeides nasjonalt, regionalt og lokalt for å nå disse
målsettingene. Kommunen har som mål i vår kommuneplan at vi skal skape trygghet for innbyggerne med
hensyn til liv, helse og eiendom.
Utfordringer:
 Flom
 Forurensning
 Bærekraftig samfunnsutvikling
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Skader og ulykker
Ulykkesskader er et helseproblem. Det er i kommunen allerede stort fokus på forebygging i form av
opplæring i trafikksikkerhet for barn og unge, svømmeopplæring i grunnskolen og informasjonsarbeid via
brannvesen, politi og helsesøster. Hoftebrudd blant eldre er ressurskrevende for kommunen og ikke minst
belastende for den det gjelder. Det vil være viktig med fokus på forebyggende tiltak som helsefremmende
hjemmebesøk, aktiviteter for eldre, fallforebyggende trening og lett tilgang på strøsand for å redusere faren
for brudd og ulykker. Flyktninger vil ha økt behov for opplæring i trafikksikkerhet, samt i svømming for å
hindre drukningsulykker. Informasjon om bruk av refleks er et enkelt sikkerhetstiltak. Ny gang- /sykkelvei
og fortau gjennom Evje sentrum legger til rette for myke trafikanter, men kommunen må fortsatt ha fokus
på trafikksikkerhet og da spesielt trygg skolevei.

Utfordringer:
 Ulykker
 Trafikksikkerhet
 Manglende svømmeferdigheter

Helserelatert atferd
Flertallet av ungdommen har gode matvaner, er fysisk aktive og har et fornuftig forhold til alkohol.
Andel ungdommer som svarer at de røyker er lav. Det samme gjelder for snus. Dette samsvarer med
resultat for landet som viser at de unge røyker stadig mindre. Ungdomskolens tiltak «FRI» (anti-røyk
kampanje) er et forebyggende tiltak for dette. Holdningsskapende arbeid blant ungdom har en
forebyggende effekt. Kommunens arbeid med Samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)
innebærer koordinering av tiltak på systemnivå både når det gjelder forebygging og oppfølging, og
innebærer at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid av et hjelpeapparat som samarbeider
godt på tvers av etater. Det vil være viktig med fortsatt fokus på at kommunen kan tilby mange og gode
tilbud for fysisk aktivitet til alle aldersgrupper i befolkningen og at helsestasjon, barnehage og skole har
fokus på godt kosthold.
Utfordring:
 Fortsatt fokus på allsidig og gode tilbud for fysisk aktivitet til alle aldersgrupper i befolkningen
 Helsestasjon, barnehager og skoler har fokus på godt kosthold
 Fokus på helse og livsmestring i alle livsfaser

Helsetilstand
Helsetilstanden i Evje og Hornnes kommune må betegnes som god. Funnene viser at vi i all hovedsak følger
trendene for landet og fylket. Helse- og omsorgstjenestene har mye og variert kompetanse og det foregår
mye tverrfaglig samarbeid. Generelt drives det mye forebyggende arbeid innenfor og på tvers av de ulike
sektorene. Det vil være viktig å videreføre det gode samarbeidet for å bidra til godt forebyggingsarbeid,
koordinerte tjenester og trygghet i befolkningen, og dermed oppnå en helsefremmende effekt.
Det er fokus på forebygging gjennom tidlig innsats og trivsel hos barn og unge for å skape et godt grunnlag
i det helsefremmende arbeidet. Psykiske plager og mestringslidelser er utfordrende både lokalt og
nasjonalt. Det vil derfor være viktig å forebygge, samt ha fokus på livsmestring og normalisering i ulike
livsfaser.
Utfordringer:
 Psykiske plager og mestringslidelser
 Fokus på livsmestring og normalisering i ulike livsfaser
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4. Vurdering av kommunens planbehov
Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i møte 21.06.2018, PS 43/18, kommuneplanens samfunnsdel,
mens arealdelen ble vedtatt 27.02.2020, PS 16/20.
Det har vært en endring av politisk sammensetning siden vedtak, men mål og strategier i vedtatt
kommuneplan svarer fortsatt opp kommunens utfordringsbilde som er lagt til grunn. Kommunens
satsingsområder; levekår, kultur, fritid og frivillighet, næringsutvikling og regionsenter Evje følger opp flere
av målene i Regionplan Agder 2030 og FNs bærekraftmål på en god måte. Det anses derfor ikke som
nødvendig med en revisjon av kommuneplanene i neste planperiode.
I løpet av perioden vil kommunen revidere en eldre reguleringsplan for Evje sentrum som berører Grenjå
boligfelt. Det har vært flere større utbygginger her de siste årene, og vi ser behov for en revisjon. Det er i
tillegg meldt oppstart for flere planer som følger opp kommuneplanens arealstrategi.
Innenfor infrastruktur og kommunikasjon er særlig Nasjonal transportplan og handlingsprogram for riksog fylkesveger viktig. Oppdatert trafikksikkerhetsplan er viktig slik at kommunen kan være en aktiv part å
komme med innspill til lokale tiltak og prioriteringer.
For å følge opp våre målsettinger om reduksjon av klimagassutslipp vil det bli oppstart av arbeidet med
en å lage en ny klima- og energiplan. Forrige plan er fra 2009, og det er behov for å innarbeide nye
målsettinger og tiltak. Kommunen jobber aktivt med beredskap, og vil fortsette med det i planperioden.
Det skal blant annet gjennomføres flomsonekartlegging av Otra.
Det interkommunale beredskapssamarbeidet med Setesdalregionen fortsetter og Setesdal-ROS revideres
med et 4- årsintervall og det vil derfor ha oppstart av planarbeid i 2023. Kommunens plan for Kriseledelse
og beredskap rulleres årlig og det er ikke planlagt en revisjon i planperioden.
I kommuneplanens arealdel er merkede stier og løyper tatt inn, men det er et behov for å få en oversikt
over vedlikeholdsplaner og ansvar for dette. Det er derfor foreslått å lage en sti- og løypeplan som ser på
dette.
Det er lagd to kommunedelplaner innenfor enhet kultur, «Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk
aktivitet og folkehelse- lokale og sentrale kulturarenaer» og «Kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljø». Tidligere var disse temaene håndtert under ett plandokument, Kulturplan for Evje og
Hornnes. Kulturplanen må dermed revideres slik at den kun omhandler temaer som ikke de to andre
kommunedelplanene dekker. Dette vil være en temaplan som også omhandler strategier for utvikling av
bibliotekstilbudet, slik Fylkeskommunen har kommet med innspill til.
Plan for helse og omsorg ble utarbeidet første gang i 2013 og er en tverrsektoriell plan som favner bredt.
Den forutsetter at det foreligger arbeidsplaner som synliggjør hvordan målene skal nås, innenfor de
enkelte tjenesteområdene. Planen er i tråd med føringene i kommuneplanens samfunnsdel, og
handlingsdelen ble revidert i 2019 og gjort gjeldende ut 2021. Det betyr at det er behov for å utarbeide
ny plan for helse og omsorg fra 2022. Mange av utfordringene som er skissert i folkehelseoversikten, blir
fulgt opp i tjenestene via tiltak i plan for helse og omsorg. For å møte utfordringsbildet til kommunen, er
det stort fokus på tidlig innsats gjennom forebygging og helsefremming der det er mulig. Livsmestring og
normalisering i ulike livsfaser står sentralt og vurderes som vesentlig for å nå overordnete målsettinger.
Tidligere organisering av legetjenesten, med privatpraktiserende fastleger, krevde at det forelå en egen
plan for legetjenesten. Det er ikke lenger nødvendig, og innholdet i planen vil derfor inngå i plan for helse
og omsorg fra 2022. Legetjenesten utgjør en viktig del av helse- og omsorgstjenesten, og det vurderes
som hensiktsmessig at den nå integreres i det helhetlige arbeidet med å følge opp overordnete føringer.
På habiliterings- og rehabiliteringsfeltet er det krav om å ha en egen plan. Planen synliggjør
satsningsområder innenfor habilitering og rehabilitering, og er i tråd med overordnete føringer og
innholdet i plan for helse og omsorg.
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Plan for integrering ble vedtatt i kommunestyret høsten 2019. Tiltakene følges opp årlig i forbindelse med
rullering av økonomiplan og budsjett. Planperioden for Boligpolitisk handlingsplan er til 2022. Tiltakene i
planen følges opp årlig i forbindelse med rullering av økonomiplan og budsjett. I 2022 må det vurderes
om det er behov for rullering av planen.
Når det gjelder Handlingsplan mot barnefattigdom så er det behov for en rullering av planen i 2021 med
evaluering av tiltakene.
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5. Gjeldende planer/styringsdokument og planbehov
Planoversikt

Navn

Eksisterende plan Revisjon/ny plan

Vedtatt

Gjelder
til

Oppstart (O)
Vedtak (V)

Merknad

20 21 22 23

Samfunnsutvikling
Løpende oppdatering

Oversiktsdokument for
folkehelse
Kommuneplanens arealdel

2020

2030

Kommuneplanens samfunnsdel

2018

2029

Handlingsplan og økonomiplan rulleres
årlig.

Kommunedelplan for idrett,
friluftsliv, fysisk aktivitet osv.

2019

2028

Handlingsdelen rulleres hvert år.

Kulturplan

2010

2020

Behov for revisjon slik at den ikke
overlapper «Kommunedelplan for
idrett mv.» og «Kommunedelplan
for Kulturminner og kulturmiljø».

O
V

Kommunedelplan for
kulturminner og kulturmiljø

2019

O

2024

V

Rulleres i løpet av perioden.
Handlingsdelen rulleres hvert år.

Reguleringsplaner*
Sentrumsnær boligutbygging.

Detaljregulering for Solstad
boligområde.

Ny

Detaljregulering for Lianvegen
park.

Ny

Detaljregulering for Soltønan
massetak.

Ny

V

Tilrettelegging for lokal
ressursutnytting.

Detaljregulering for
motorcrossbane på Kjetså.

Ny

V

Tilrettelegging for idrettsanlegg for
Otra IL.

Detaljregulering for Grenjå
boligområde

Ny

V

Revisjon av deler av eldre
reguleringsplan for Evje sentrum,
PlanID 199702. Sentrumsnære boliger.

V

Sentrumsutvikling, næringsarealer og
boliger.

V

O

* Det legges ikke ved en fullstendig oversikt over alle gjeldende reguleringsplaner i Evje og Hornnes
kommune, kun de som er varslet oppstart/under arbeid.
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Planoversikt
Navn

Eksisterende plan
Vedtatt

Gjelder
til

Revisjon/ny plan
Oppstart (O)
Merknad
Vedta (V)
20 21 22 23

Pleie og omsorg, Helse og familie.
Plan for helse og omsorg

2013

2021

O

-Handlingsdel

2019

2021

V

Planen ble revidert i juni 2019.
Gjelder nå til 2021.
Ved revisjon/ny plan, tas også
legetjenesten med i planen.

Plan for integrering

2019

2024

Boligpolitisk handlingsplan

2018

2022

Tiltakene følges opp årlig i
forbindelse med rullering av
økonomiplan og budsjett
O
V

Boligsosial plan

Ny

Handlingsplan mot
barnefattigdom

2017

2021

Plan for habilitering og
rehabilitering

2018

2020

Tiltakene følges opp årlig i
forbindelse med rullering av
økonomiplan og budsjett.

O
V

Fagplan. Utarbeides administrativt.
Planen må bygge på boligpolitisk
handlingsplan.

O
V

Rulleres 2021.

O
V

Rulleres administrativt hvert år.

O
V

Temaplan. Rulleres høsten 2020.

Ny plan fra 2020.

Oppvekst
Handlingsplan for trivsel,
tryggleik og læring

2016

2020

Kompetanse-utviklingsplan
for grunnskolen

2019

2022

O

Kompetanseutviklingsplan
for voksenopplæringen

2019

2022

V
O
V

Plan for digital praksis i
barnehage og skole

Ny

Plan for
kompetanseutvikling for
barnehagesektoren

2017

Barnehagebehovsplan

2020

2020

Rulleres 2022

O
V

Høst 2020

O

Rulleres høst 2020

V
2023

O
V

Temaplan. Rulleres årlig i forbindelse
med budsjett og økonomiplan.
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Planoversikt
Navn

Eksisterende plan
Vedtatt

Gjelder
til

Revisjon/ny plan
Oppstart (O)
Merknad
Vedtak (V)
20 21 22 23

Andre planer
Hovedplan for vann og avløp

2013

2021

Trafikksikkerhetsplan

2017

2020

O
V
O
V

Klima- og energiplan

2010

2015

O

Plan for kriseledelse og
beredskap

2016

2019

O

Forvaltningsplan for statlig
sikret friluftsområde på
Furuly

2015

Sti- og løypeplan

Ny kommunedelplan med oppstart
høsten 2020.

V

Inneholder flere delplaner inkl.
plan for helsemessig og sosial
beredskap. Rulleres årlig
administrativt. Sist i 2019.

V

Ny

Revideres årlig i forbindelse med
søknad om tilskudd til statlig
sikrede friluftsområder
Temaplan som sikrer oppfølging,
drift og vedlikehold av merkede
løyper.

O
V

Flomsonekartlegging Otra

Ny

O

V

Interkommunale planer
Interkommunal
rusmiddelpolitisk
handlingsplan i Setesdal med
alkoholpolitiske retningslinjer

2020

ROS Setesdal 2020

2020

Digitaliseringsstrategi
Setesdal

2019

2023

O

Årlig gjennomgang av planen med
rapportering til rådmannsutvalget i
region Setesdal.

O

Vedtatt 27.02.2020.
Skal utarbeides en egen
handlingsplan.

2025
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6. Ressursoversikt
Når det gjelder omfang av arbeidsmengde knyttet til planarbeid, kan det deles i fire nivåer:
Prolongering: Innebærer å forlenge planen uendret og krever lite ressurser.
Rullering: Innebærer at planen videreføres, men oppdateres ut fra nå-situasjonen, for eksempel
gjennomførte tiltak. Krever noe ressurser, men innenfor normal drift.
Revisjon: Innebærer større endringer i eksisterende plan. Planen gjennomgås på nytt og sees i forhold til
endringer i andre planer og nye elementer. Medfører en del arbeid og krever at andre arbeidsoppgaver må
skyves på.
Ny plan: Krever ressurser ut over normal drift og vil gå på bekostning av andre oppgaver. Både ressurs- og
kompetansetilgang må vurderes i forbindelse med utarbeidelse av nye planer.
Det er gjort en ressursvurdering innenfor enhetene som blir berørt av planstrategien.
Innenfor helse og omsorg kan skissert planbehov gjennomføres innenfor normal drift. Utarbeidelse av plan
for helse og omsorg i 2021 vil likevel være ressurskrevende og kan medføre at andre arbeidsoppgaver må
skyves på. Ny plan må sikre at legetjenesten også blir integrert, og handlingsdelen må gjennom mål og tiltak
legge til rette for at føringene i kommuneplanens samfunnsdel blir fulgt opp.
Innenfor Drift og Forvaltning er det behov for å ha inn konsulenter til å utarbeide ny reguleringsplan for
Grenjå, flomsonekartlegging Otra og ny klima- og energiplan. De resterende revisjoner og planer kan
gjennomføres innenfor normal drift.
Enhet for kultur har ressurser nok til å rullere kommunedelplan for idrett. Planer utover dette vil medføre
at man må skyve på andre oppgaver.
Oppfølging og rullering av planarbeid innen Oppvekst ligger i årshjul for sektoren og ivaretas innen ordinær
drift. Rådgiver oppvekst har ansvar for oppfølging og rullering av planer, og følger dette opp i samarbeid
med rektorer, styrer og andre samarbeidsparter.
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