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1. INNLEDNING OG HISTORIKK 

Sentrale myndigheter regulerer kommunal 
virksomhet gjennom 48 lover og en rekke 
forskrifter. I lovverket stilles det krav til 
hvilke planer kommunene i Norge skal 
utarbeide. Det er avgjørende å ha en 
sammenheng i planverket som bygger opp 
om kommunens visjon og overordnede 
målsetting. 

Iveland kommune tok grep i forhold til 
plansituasjonen på begynnelsen av 2000-
tallet, og fikk samordnet og vitalisert et 
planverk som ble oppfattet som lite 
formålstjenlig. Kommuneplanens 
samfunnsdel ble kortet betydelig ned, og 
man har ved de to seneste rulleringer 
(2005 og 2011) valgt å fokusere på 
kommunens fem ulike hovedroller som;  

1) Tjenesteyter, 2) Eier og forvalter av 
fellesskapets verdier, 3) Forvaltningsorgan, 
4) Samfunnsutvikler og 5) Arbeidsgiver.  

Mål, delmål og strategier er knyttet opp 
mot hver av disse rollene i dokumentet. 
Budsjett og økonomiplan rulleres hvert år 
og fungerer som handlingsdelen som skal 
bygge opp om målene og strategiene i 
kommuneplanen.   

Iveland kommune vedtok gjeldende 
kommuneplan i juni 2011. Frem mot 
endelig vedtak var det en lang planprosess 

som fikk sin oppstart allerede ved 
årsskiftet 2008/2009. Konsekvenser for 
arealdisponering i Skaiå-området ved en 
utvidelse av Iveland kraftverk var 
hovedårsaken til dette. Dette ga rom for 
modningsprosesser rundt både 
samfunnsdelen og arealdelen som var 
nyttige, og plandokumentet er således 
godt forankret. Innspill til kommuneplan-
prosessen kunne gis over en unormalt lang 
periode, og det meste av aktuelle 
fremtidsplaner kom derfor med.  

Med dette som bakteppe har man i 
prosessen med planstrategien funnet det 
lite hensiktsmessig å ha en ny rullering av 
samfunnsdelen og arealdelen av 
kommuneplanen nå. Hovedfokus i 
prosessen med planstrategien har vært å 
få en oversikt over planverket som gjelder 
i dag, og innhente vurderinger og innspill 
fra nabokommuner og regionale 
myndigheter knyttet til dette planverket.  

Kommunestyret satte i gang prosessen for 
planstrategien i møte 12. september 2012. 
Formannskapet drøftet planstrategien i 
møte 5. november 2012. Planstrategien 
ble lagt ut på kommunehuset 12. 
november 2012, med kunngjøring i 
Fædrelandsvennen 13. november 2012 og 
på kommunens nettside 12. november 
2012.  

  



3 

 

2. PLANSTATUS OG PLANEVALUERING 

I dette kapittelet følger en matrise med 
oversikt over de planene som i dag er 
gjeldende i Iveland kommune.  

Figuren nedenfor viser det kommunale 
plansystemet. Kommunal planstrategi 

utgjør den overordnede strategien for 
arbeid med de ulike planene i kommunen. 
I økonomiplanen nedfelles hvilke konkrete 
tiltak som skal gjennomføres med 
tidsangivelse og økonomisk disponering. 

 

 

 

Sektorovergripende planer/ rådmannens 
stab 

   Nr Navn Ansvar Rev. Merknad 

1 Kommuneplan 
Rådm. stab, Drift og 
utvikling 2011 Rulleres tidligst i 2014 

2 Plan for kriseledelse Drift og utvikling 2012 Oppdateres årlig 

3 Overordnet kompetanseplan Rådmannens stab 2002 Trenger snarlig revisjon  

4 IK/HMS Rådmannens stab   Enhetene må rullere planverket 

5 Personalpolitisk plan Rådmannens stab 2011 Evalueres  

6 Klimaplan for KnpS Drift og utvikling 2009 Rulleres i løpet av 2013  

7 Økonomiplan Rådmannens stab 2011 Årlig rullering 

8 
ROS - Risiko og sårbarhetsanalyse for hele 
kommunens virksomhet  Drift og utvikling 2010 Rulleres i 2014 

 
        

  Tjenesteområde oppvekst       

Nr Navn Ansvar Rev. Merknad 

1 Plan for barn og unge Oppvekst 2010   

2 Plan for idrett og friluftsliv 
Oppvekst/Drift og 
utvikling 2012 

 3 Spesialped.-plan skole/bhg Oppvekst 2012   

4 Den gode skole Oppvekst Ny 
Ses i sammenheng med 
"Kvalifisert for framtiden" i 2013 

5 Kompetanseutviklingsplan barnehage Oppvekst 2012   

6 Kompetanseutviklingsplan skole Oppvekst 2012 
 7 Ruspolitisk handlingsplan Oppvekst 2012 
 8 SLT-plan Oppvekst Ny Ferdigstilles i 2013 
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  Tjenesteområde drift og utvikling       

Nr Navn Ansvar Rev. Merknad 

1 Reg.plan Birketveit Nord Drift og utvikling 1978   

2 Reg.plan Natelandsholtet Drift og utvikling 1982   

3 Reg.plan Vatnestrøm industriområde Drift og utvikling 1987   

4 Reg.plan Kjetevann Drift og utvikling 1991   

5 Reg.plan Tveit Boligfelt Drift og utvikling 1991   

6 Reg.plan Birketveit sentrum på 31/fl Drift og utvikling 2000 Rulleres i 2014/2015 

7 Reg.plan 1000-års tomta Tingtjønn Drift og utvikling 2001   

8 Reg.plan G/S-veg Birketveit Drift og utvikling 2002   

9 Reg.plan Fredheim del av 63/14 Drift og utvikling 2002   

10 Bebyggelsesplan Landekil del av 19/4 Drift og utvikling 2002   

11 Reg.plan Klepp del av 47/1 Drift og utvikling 2002   

12 Reg.plan Bakkane II på 20/149 Drift og utvikling 2004   

13 Beb.plan Fredheim øst del av 63/1 Drift og utvikling 2006   

14 Reg.plan Gjegningsnesane på 20/12 Drift og utvikling 2007   

15 Reg.plan Heimreneskilen I Drift og utvikling 2007   

16 Reg.plan Skisland del av 14/2 og 9 Drift og utvikling 2007   

17 Reg.plan Øyna Hyttefelt del av 9/1 Drift og utvikling 2007   

18 Reg.plan Klokkargarden 33/10 Drift og utvikling 2007   

19 Bebyggelsesplan Aasvik 63/43 Drift og utvikling 2007   

20 Strategisk næringsplan for KnpS Drift og utvikling 2008 
 21 Reg.plan Grosås Senter Drift og utvikling 2009   

22 Reg.plan Iveland Gård boligfelt 31/1 Drift og utvikling 2009   

23 Reg.plan Bjørnehatten boligfelt Drift og utvikling 2010   

24 Reg.plan for Iveland  Gård Hyttefelt Drift og utvikling 2010   

25 Reg.plan Hiltveitåsen boligfelt Drift og utvikling 2010   

26 Reg.plan Tellhaugane Drift og utvikling 2010   

27 Reg.plan Skaiå, detaljregulering Drift og utvikling 2011   

28 Trafikksikkerhetsplan Drift og utvikling 2009 Revideres tidligst i 2014.  

29 FDV- plan kommunale veier  Drift og utvikling 2010 Revideres årlig ift. budsjett 

30 FDV-plan Kommunale bygg Drift og utvikling 2010 Revideres årlig ift. budsjett 

31 Lokal forskrift for Ogge-området Drift og utvikling  Ny Tas opp til vurdering i 2013 

32 Reg. plan for Vatnestrøm Drift og utvikling Ny Utarbeides i 2013 

          

  Tjenesteområde helse og velferd       

Nr Navn Ansvar Rev. Merknad 

1 Plan for psykososialt kriseteam Helse og velferd 2012 
 2 Smittevernplan Helse og velferd 2009 
 3 Mattilsyn og vannverk, eget planverk Helse og velferd   
 4 Helsestasjonsplan Helse og velferd 2009   

5 Psykiatriplan Helse og velferd 2007   

6 Handlingsplan for folkehelse Helse og velferd 2010   

7 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Helse og velferd 2012   

8 Kommunal boligplan/Boligsosial plan 
Helse og velferd/ 
Drift og utvikling Ny Utarbeides i 2013 
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Kommentarer:  

Sektorovergripende 

planverk/Rådmannens stab 

4) Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet. 
Arbeidet med revidering administreres av 
Kristiansand kommune, men Iveland 
kommune vil bidra i prosessen.  

Tjenesteområde oppvekst 

4) Den gode skole/prosjekt «Kvalifisert for 
fremtiden». Iveland kommune har behov 
for å bedre resultatene i skolen og vil i 
2013 starte et systematisk arbeid hvor 
elever, pedagogisk personale og foreldre 
er sentrale bidragsytere. Ses i 
sammenheng med prosjekt «Kvalifisert for 
fremtiden» med samme mål og involverte 
parter. Kommunen har tradisjonelt hatt et 
lavt utdanningsnivå i befolkningen, og 
forholdene må legges bedre til rette slik at 
barn blir inspirert og motivert for videre 
skolegang. Et av målene er å få flere til å 
fullføre videre utdanning etter endt 
grunnskole. 

8) Plan for SLT arbeid. Det lages en plan 
for SLT arbeidet i kommunen i løpet av 
2013. SLT er en forkortelse for 
samordningsmodell for lokale, 
forebyggende tiltak mot rus og 
kriminalitet. SLT arbeid er bl.a. viktig for å 
motvirke «drop-outs» i videregående 
skole.  

 

 

 

Tjenesteområde drift og utvikling 

31) Lokal forskrift for Ogge-området. I 
dialog med Birkenes kommune og 
Fylkesmannen i Aust-Agder, 
miljøvernavdelingen, har en kommet fram 
til at det ikke er hensiktsmessig å 
utarbeide en «forvaltningsplan» for Ogge-
området. Det er imidlertid konflikt mellom 
båter som holder for høy fart og personer 
som ferdes i kano/kajakk. Dette søkes løst 
med å utarbeide en lokal forskrift med 
fartsbegrensning.  

 
Tjenesteområde helse og velferd  

8) Kommunal boligplan/boligsosial plan. 
Kommunens viktigste kilde til bedret 
økonomisk handlefrihet er å tilrettelegge 
for flere boliger og økt innbyggertall. 
Private eiendomsutviklere har de senere 
årene utviklet nye boligområder, hvor 
kommunens rolle har vært å yte bidrag til 
ulike typer infrastruktur. Iveland 
kommune bør se på hvilken boligpolitikk 
som skal føres lokalt. Det er viktig å sikre 
varierte og attraktive boalternativer for 
mennesker i ulike livsfaser. I dag mangler 
lokalt boligmarked bl.a. et utvalg av 
mindre og lettstelte leiligheter. Lokale 
boligutviklere bør ta del i arbeidet med 
planen sammen med NAV og avdeling for 
drift og utvikling.  
 
Det er også viktig å ivareta kommunens 
lovpålagte oppgaver i boligmarkedet, så 
som omsorgsboliger og boliger for 
mennesker med spesielle behov. 
Kommunens boligpolitikk bør derfor også 
omhandle boligsosiale forhold.   
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3. BEFOLKNINGSUTVIKLING  

3.1  Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter  

 

Folkemengde totalt  

 

 

Antall barn og unge 0-19 år  

 

Antall eldre, 67 år og eldre 
  

 

Fremskrevet folkemengde totalt 

 

Fødselsoverskudd 

 

Netto innflytting   

 

 

3.2  Planbehov  

 Kommunal boligplan/boligsosial 
plan. 
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Iveland kommune: 
Faktisk befolkningsutvikling 2007-2012, 

estimert 2013: 
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4. UTDANNING OG KOMPETANSE   

4.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter 

 

Barnehagedekning (1-2 år )  

 

 
Barnehagedekning (3-5 år)  

 

 
Andel med spesialundervisning  

 

 

Andel høyere utdanning 
  

 

 
Andel fullført videregående skole 
  

 

4.2 Planbehov  

 Den gode skole/prosjekt «Kvalifisert for fremtiden». 

 Plan for SLT arbeid.   
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5. NÆRING OG ARBEIDSPLASSER  

5.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter 

 
Andel sysselsatte (menn)   

 

Andel sysselsatte (kvinner)   

 

Registrerte arbeidsledige  
(25-66 år per 1000 innbyggere)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Netto innpendling 
  

 

Bruttoinntekt (menn)   

 

Bruttoinntekt (kvinner)  
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Sysselsatte fordelt på næring  

Geografisk 

område 

Datagrunnlag   2008 2009 2010 

Iveland Sysselsatte i næring Jordbruk, skogbruk og 

fiske 

  37 37 31 

Sysselsatte i næring Bergverksdrift og 

utvinning 

  7 5 7 

Sysselsatte i næring Industri   120 111 103 

Sysselsatte i næring Elektrisitet, vann og 

renovasjon 

  2 3 4 

Sysselsatte i næring Bygge- og 

anleggsvirksomhet 

  96 88 98 

Sysselsatte i næring Varehandel, 

motorvognreparasjoner 

  81 80 80 

Sysselsatte i næring Transport og lagring   35 39 39 

Sysselsatte i næring Overnattings- og 

serveringsvirksomhet 

  15 14 12 

Sysselsatte i næring Informasjon og 

kommunikasjon 

  6 3 4 

Sysselsatte i næring Finansiering og 

forsikring 

  6 5 5 

Sysselsatte i næring Teknisk tjenesteyting, 

eiendomsdrift 

  10 10 10 

Sysselsatte i næring Forretningsmessig 

tjenesteyting 

  15 10 14 

Sysselsatte i næring Offentlig 

administrasjon, forsvar, sosialforsikring 

  47 51 47 

Sysselsatte i næring Undervisning   32 34 35 

Sysselsatte i næring Helse- og 

sosialtjenester 

  108 110 124 

Sysselsatte i næring Personlig tjenesteyting   12 13 12 

Sysselsatte i næring Uoppgitt   7 5 6 
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5.2 Planbehov  

 Kommunal boligplan/boligsosial plan. 

 Den gode skolen/prosjekt «Kvalifisert for fremtiden». 

 

6. FOLKEHELSE/LEVEKÅR  

6.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter 

 

Andel barn med barnevernstiltak (per 1000)  

 

Sosialhjelp - antall pr 100 innb  

 

Legeårsverk - antall pr 100 innb  

 

Innbyggere over 80 år på institusjon  

 

Innbyggere over 80 år med hjemmehjelp

 
 
Andel under fattigdomsgrense  

 

6.2 Planbehov  

 Plan for SLT arbeid. 

 Den gode skole/prosjekt «Kvalifisert for fremtiden». 
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7.0 MILJØUTFORDRINGER  

7.1 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter 

 
Husholdningsavfall totalt  

 

Husholdningsavfall pr innbygger  
 

 

 

Energibruk etter kilde (KWh per innb)  

 

7.2 Planbehov  

 Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet (revisjon). 
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8. KOMMUNESTYRETS VEDTAK   
 

Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret ser ikke behov for en rullering av kommuneplanen nå.  
2. Kommunestyret ber ordføreren sette i gang en prosess i 2013 for gjennomgang av 

eksisterende planverk for bevisstgjøring, mulig endring, utvikling eller samordning.  
3. Kommunestyret ber om at det minst arbeides med følgende planer i inneværende 

periode:   
a. Den gode skole/prosjekt «Kvalifisert for fremtiden». 
b. Kommunal boligplan/boligsosial plan. 
c. Plan for SLT arbeid.  
d. Lokal forskrift for Ogge-området. 
e. Klimaplan for Knutepunkt Sørlandet.  


