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1 INNLEDNING  
1.1 INTRODUKSJON 

Gjeldende samfunnsdel er fra 2014 og har lagt føringer hvor hvordan kommunen har utviklet seg de 

siste åtte årene. Samtidig har samfunnet endret seg og det er eksempelvis vedtatt en ny regionplan for 

Agderfylket og FNs bærekraftsmål er satt på dagsorden. Det er med dette bakteppet at kommunestyret i 

Iveland i juni 2020 vedtok en ny kommunal planstrategi, hvor det ble bestemt at kommuneplanens 

samfunnsdel skal rulleres i løpet av perioden 2020-2024. 

Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter 

en samfunnsdel med handlingsdel (budsjett og økonomiplan) og en arealdel. Kommuneplanens 

samfunnsdel, ofte omtalt som «Samfunnsdelen», er kommunens viktigste styringsdokument. All 

planlegging i kommunen skal være forankret i denne. Samfunnsdelen har et 12 års perspektiv og 

beskriver langsiktige utfordringer, og definerer mål og strategier både for kommunen som helhet og 

kommunen som organisasjon. Kort fortalt skal samfunnsdelen beskrive hva slags samfunn vi ønsker at 

Iveland skal være i årene som kommer.  

Dette planprogrammet beskriver hvordan rådmannen foreslår at arbeidet med den nye samfunnsdelen 

skal gjennomføres. Planprogrammet skal sikre en oversiktlig og god planprosess. Det skal også beskrive 

hva som er målet med arbeidet, hvilke føringer som gjelder, utfordringsbildet for kommunen, forslag til 

satsingsområder, opplegg for medvirkning og hvordan arbeidet skal organiseres. 

Planprogrammet, slik det endelig vedtas, vil være kommunestyrets bestilling til innhold og prosess for 

arbeidet med ny samfunnsdel.  

1.2 GJELDENDE SAMFUNNSDEL 

Gjeldende samfunnsdel har visjonen om at Iveland skal være «et godt sted å bo». Kjerneverdiene er 

modig, raus og troverdig. Videre er hovedmålet er at Iveland skal ha en befolkningsøkning over 

landsgjennomsnittet. Planen har syv hovedområder med mål og strategier: 

1. Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap  

2. Det gode livet: Et helsefremmende og inkluderende samfunn for alle 

3. Klima: Høye mål – vi tar klimaet på alvor  

4. Kommunikasjon: De viktige veivalgene  

5. Kultur: Opplevelser for livet  

6. Attraktiv arbeidsgiver: Dyktige, endringsvillige og motiverte ansatte gir gode tjenester  

7. Strategisk eierskap: God forvaltning av fellesskapets verdier gjennom helhetlig styring 

Om visjonen og kjerneverdiene skal videreføres må avklares i planprosessen. Det samme gjelder hvilke 

mål og satsingsområder som skal prioriteres i den nye samfunnsdelen.  
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2 MÅLET MED PLANARBEIDET 

Hovedmålet med planarbeidet er å lage en ny samfunnsdel som skal fungere som et godt 

styringsdokument for en bærekraftig utvikling av Iveland både som kommune og organisasjon.  

• Det er et mål at samfunnsdelen skal være solid forankret, både politisk, administrativt og ikke 

minst blant innbyggerne for øvrig.  

• Samfunnsdelen skal være forankret i FNs bærekraftsmål  

• Samfunnsdelen skal være kortfattet og tydelig med konkrete mål og strategier som gir retning 

for kommunens satsingsområder.  
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3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
3.1 PERSPEKTIVMEDLINGEN 

Perspektivmeldingen er en stortingsmelding som legges frem av Finansdepartementet hvert fjerde år. 

Den beskriver sentrale utviklingstrekk i verden og vårt eget land som vil ha betydning for hvilke 

muligheter vi har og hvilke utfordringer vi må forberede oss på i årene fremover. De langsiktige 

utfordringene i Perspektivmeldingen 2021 er: 

1. Endrede internasjonale rammebetingelser 

• Endrede rammebetingelser internasjonalt går i retning av mer rivalisering og mindre 

samarbeid mellom land. 

 

2. Klimaendringer  

• Omstillingen til et grønnere samfunn og forebygging av klimarisiko vil innebære 

kostnader på kort sikt. 

 

3. Endringer i befolkningen og arbeidslivet 

• Det blir relativt sett færre i arbeidsdyktig alder til å ta hånd om pleietrengende og eldre, 

og til å skape verdiene som skal betale for økende utgifter til folketrygden og helse- og 

omsorgstjenester. 

 

4. Endrede økonomiske forutsetninger 

• Vi har fått flere nye innbyggere fra land med dårligere tilgang på utdanning og som har 

relativ lav arbeidsdeltakelse. 

• Produktivitetsvekst er svekket de siste tiårene, noe som er en utfordring vi deler med de 

fleste andre vestlige land. 

• Lavere vekst i skatteinntektene fremover og økte utgifter til pensjoner, helse og omsorg, 

bidrar til at handlingsrommet i budsjettene vil falle. 
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3.2 FNS BÆREKRAFTSMÅL 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal legges til grunn for samfunns- og 

arealplanleggingen. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 

ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kommunene fremheves som nøkkelaktører for at vi skal 

nå målene. Bærekraftsmålene vil derfor bli lagt til grunn for arbeidet med samfunnsdelen. 

Bærekraftsmålene utgjør en helhet, men en kommune må velge å prioritere mellom dem. Blant annet 

med bakgrunn i utfordringsbildet beskrevet i kapittel 4, kan det pekes på åtte mål som rådmannen 

foreslår at skal legges til grunn for arbeidet med planen:  

(1) Utrydde fattigdom 

(3) God helse og livskvalitet 

(4) God utdanning 

(5) Likestilling mellom kjønnene 

(8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

(11) Bærekraftige byer og lokalsamfunn 

(13) Stoppe klimaendringene  

(17) Samarbeid for å nå målene 

3.3 NASJONALE FORVENTNINGER  

De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging utarbeides hvert fjerde år og gir en 

oversikt over mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at fylkeskommuner og kommuner 

legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. Det er fire store utfordringer som fremheves 

for fireårsperioden 2019-2023:  

• å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

• å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 

forsvarlig ressursforvaltning 

• å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

• å skape et trygt samfunn for alle 

  

Figur 1 FNs bærekraftsmål (Kilde: FN) 
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3.4 REGIONALE FØRINGER 

Regionplan Agder 2030 

 

Regionplan Agder 2030 er Agder-regionens viktigste overordnede styringsdokument for regional 

utvikling. Planen beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket 

fremtidsbilde for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål. Hovedmålet er «å utvikle Agder til en 

miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode 

levekår». 

Planen har fem hovedsatsingsområder: 

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 

• Verdiskaping og bærekraft 

• Utdanning og kompetanse 

• Transport og kommunikasjon 

• Kultur 

De gjennomgående perspektivene er: 

• Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 

• Levekår, likestilling, inkludering og mangfold  

• Klima og miljø 

Andre relevante regionale føringer  

• Regional plan for Kristiansandsregionen 2020-2050 

• Klimaveikart Agder  

• Veikart for bedre levekår i Agder 

• Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIMplanen) 

• Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 (VINN Agder) 

• Regional transportplan Agder 2015-2027 

• Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021 

• Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025 

• Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 

• Kompetansestrategi Agder 2030 

• Landbruksstrategi for Agder 

3.5 KOMMUNALE FØRINGER  

Kommunen vedtok den kommunale planstrategien for 2020-2023, sommeren 2020. Planstrategien viser 

utviklingstrekk og utfordringer knyttet til befolkningsvekst, folkehelse og arealstrategi. For å kunne 

sikre en god samfunnsutvikling i kommunen vil samfunnsdelen måtte svare på utviklingstrekkene og 

utfordringene beskrevet i planstrategien, med konkrete mål og strategier.  

Kommunen har også nylig revidert kommuneplanens arealdel 2020-2030. Den ble vedtatt 22. oktober 

2020. 
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4 STATUS OG UVIKLINGSTREKK I IVELAND 

Iveland har utfordringer knyttet til folkehelse og levekår. Befolkningen vil også bli eldre i fremtiden. I 

tillegg er det vedtatte nasjonale mål om betydelige klimagassutslipp som også berører Iveland. Dette 

kapittelet beskriver status og sentrale utviklingstrekk for Iveland som organisasjon og samfunn. 

4.1 BEFOLKNING 

Utvikling i folketall og befolkningssammensetning gir føringer for dimensjonering av boligareal, 

kommunal tjenesteproduksjon, teknisk infrastruktur med mer. Det er derfor viktig med kunnskap om 

hvem som bor i kommunen og hvordan vi kan forvente at befolkningen skal utvikle seg i årene 

fremover.  

Befolkningsutvikling 

 

Figur 2 Befolkningsutvikling i Iveland 1951-2021 (Kilde: SSB). 

Iveland kommune har økt innbyggertallet med 235 personer siden 1951. De siste 15 årene har 

veksttakten vært ca. 10 personer pr. år i gjennomsnitt. I fjerde kvartal i 2021 hadde Iveland 1323 

innbyggere. 
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Befolkningsframskriving mot 2050 

Basert på SSB sitt hovedalternativ for befolkningsutvikling, ser vi i figuren under at folketallet vil øke 

til 1659 innbyggere i 2050. Bak tallene ligger det forventning om fødselsoverskudd, positiv netto 

innvandring samt positiv netto innflytting til kommunen. Det er alltid forbundet en viss usikkerhet med 

befolkningsframskrivinger og Telemarksforskning har kritisert SSB for at framskrivningene er for 

optimistiske. 

 

Figur 3 Befolkningsframskriving i Iveland 2020-2050. (Kilde: SSB, hovedalternativet) 
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Befolkningssammensetning  

Figuren under viser hvordan befolkningssammensetningen og aldersbæreevnen har vært og er forventet 

at vil bli fram mot 2050. I likhet med resten av landet vil befolkingen i Iveland bli eldre. I 2040 er det 

forventet at 21,5 % av innbyggerne vil være 67 år eller eldre. 

På høyre side i samme figur ser vi utviklingen av aldersbæreevnen i kommunen. Aldersbæreevnen er 

forholdet mellom den delen av befolkningen som er i yrkesaktiv alder (20-66 år) og den eldre delen av 

befolkningen (67+). Aldersbæreevnen vil falle fra 4,5 i 2020 til 2,2 i 2050.  

Oppsummert vil Iveland oppleve at befolkingen øker dersom framskrivningene til SSB slår til. Samtidig 

blir det flere eldre og færre unge, og aldersbæreevnen vil gå ned. Dette vil gjøre det økonomiske 

handlingsrommet mer utfordrende med tanke på å levere gode tjenester til innbyggerne. 

 

Figur 4 Befolkningssammensetning og aldersbæreevne i Iveland kommune (Kilde: SSB og Agder fylkeskommune). 

 0-1 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 23-66 år 67 år og eldre 

2020 40 85 191 101 739 175 

2022 23 73 200 89 755 183 

2040 36 76 180 122 831 341 

2050 34 76 205 126 821 397 
Figur 5 Alderssammensetning 2020 og 2022, og framskrivninger for 2040 og 2050 (Kilde: SSB) 
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4.2 FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 

Folkehelse handler om innbyggernes helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i befolkningen. 

Kommunen skal arbeide med å fremme befolkingens helse og motvirke sosiale helseforskjeller. Det er 

derfor sentralt å få oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Iveland har utfordringer knyttet til: 

1. En markant økning av antall eldre 

2. Vedvarende lavinntekt 

3. Utenforskap 

En markant økning av antall eldre 

Som beskrevet i forrige kapittel vil Iveland få en eldre befolking. Flere eldre, og færre i yrkesaktiv alder, 

innebærer blant annet at flere må bo lengre i egen bolig. Kroniske sykdommer er også vanligst blant 

eldre. Dette sett i sammenheng med at skatteinntektene reduseres som følge av at færre jobber, vil kreve 

at vi gjør en omstrukturering av tilbudet fra helse og omsorgssektoren, med enda mer fokus på tidlig 

innsats, velferdsteknologi og forebygging.  

 

Vedvarende lavinntekt 

Andelen personer (alle aldre) som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt, er høyere i Iveland 

enn i landet som helhet og blant de høyeste i Agder i perioden 2017-2019. Vedvarende lav 

husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en treårsperiode er under 60 prosent av 

median husholdningsinntekt i Norge. 

 

Figur 6 Andel personer (alle aldre) i husholdninger med vedvarende lavinntekt (Kilde: Agder fylkeskommune).  
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Utenforskap 

Stønad til livsopphold 

Andel mottakere av stønad til livsopphold i kommunen har holdt seg relativt stabilt siden 2014. I 2019 

var det 26 % av innbyggerne i aldersgruppen 20-66 år som mottok stønad til livsopphold i kommunen. 

Dette er høyere enn gjennomsnittet i Norge og Agder.  

 

Figur 7 Andel mottakere av stønad til livsopphold i aldersgruppen 20-66 år, 2014-2019 (Kilde: Agder fylkeskommune) 

Mottakere av uføreytelser 

Figuren under viser andel mottakere av uføreytelser i aldersgruppen 18-66 år i perioden 2011-2018. 

Andelen som mottar uføreytelser er høyere i Iveland enn gjennomsnittet i Agder og Norge for øvrig. 

Tallene for 2018-2020 viser en liten nedgang hvor det er 17,8 % av innbyggerne som mottar 

uføreytelser. I aldersgruppen 45-66 år er det over 30 % som er uføretrygdet ifølge folkehelseprofilen 

2022 for Iveland kommune.   

 

Figur 8 Andel mottakere av uføreytelser i aldersgruppen 18-66 år, 2011-2018 (Kilde: Agder fylkeskommune) 
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4.3 NÆRING 

Næringslivet i Iveland består av en rekke små og mellomstore bedrifter. De største aktørene er lokalisert 

til Vatnestrøm. Voss Production AS er den største private arbeidsgiveren i Iveland, etterfulgt av 

Dørfabrikken Vatnestrøm AS og Moelven limtre AS som produserer bygningsartikler. Bedriftene bidrar 

til at det er industrien som dominerer den private næringsstrukturen i kommunen med en andel på rett i 

underkant av 72 %. De nest største sektorene i kommunen er varehandel, reparasjon av motorvogner 

med 12,3 % og bygge- og anleggsbransjen med 11,7 %.  

 

Figur 9 Andel ansatte etter hovednæringer i Iveland kommune (Kilde: Agder fylkeskommune) 

Pendling  

Iveland tilhører Kristiansand bo- og 

arbeidsmarkedsregion. Dette vises tydelig på 

pendlingsstatistikken i figuren til høyre. Det er 

34 % som jobber i egen kommune, resten 

pendler til nabokommunene.  

 

  

Figur 10 Kommunens viktigste pendlingsrelasjoner per 4. kvartal 
(Kilde: SSB) 
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4.4 KLIMA 

Klimagassutslipp 

 

Figur 11 Utslipp sammenlignet med regionale mål og nasjonal politikk (Kilde: Agder fylkeskommune) 

Målene i Regionplan Agder 2030 er at vi skal redusere de årlige utslippene med 45 % innen 2030 og 90 

% innen 2050. Figuren over viser hvordan målene ser ut for Iveland kommune. Den grå linjen viser 

historiske utslipp. Den oransje linjen viser hvor mye vi skal redusere utslippene med fram mot 2050 

mens den blå linjen viser effekten av allerede vedtatt nasjonal politikk.  
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Potensiale ved elektrifisering 

 

Figur 12 Elektrifiseringsgrad per sektor (Kilde: Agder fylkeskommune) 

Agder har et globalt forinn hva gjelder fornybar energi og målene i Electric region Agder 2030 er å 

utnytte dette potensialet. Figuren over viser elektrifiseringsgrad per sektor i kommunen. Hvis utslippene 

fra veitrafikken og annen mobil forbrenning erstattes med elektrisitet, har kommunen potensiale til å 

redusere klimagassutslippene med 38 % (Kilde: Agder fylkeskommune).  
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5 AKTUELLE SATSINGSOMRÅDER 

I dette kapittelet foreslår rådmannen hvilke satsingsområder planarbeidet skal legge vekt på. 

Satsingsområder samt hvilke bærekraftsmål som er aktuelle foreslås med bakgrunn i status og 

utviklingstrekk beskrevet i kapittel 4.  

 

FNs bærekraftsmål 

Det kan pekes på åtte mål som rådmannen foreslår at skal legges til grunn for arbeidet med planen:  

(1) Utrydde fattigdom 

(3) God helse og livskvalitet 

(4) God utdanning 

(5) Likestilling mellom kjønnene 

(8) Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

(11) Bærekraftige byer og lokalsamfunn 

(13) Stoppe klimaendringene  

(17) Samarbeid for å nå målene 

 

 

    

 

 

 

De åtte foreslåtte bærekraftsmålene legger direkte føringer for valg av satsingsområder i ny 

kommuneplan. Med bakgrunn i bærekraftsmålene, samt de kjente utfordringer kommunen har for øvrig, 

gir dette et bilde av hvilke satsingsområder som kan være aktuelle å legge vekt på i arbeidet med ny 

samfunnsdel: 

Befolkningsutvikling  

Hvordan forholder vi oss til framtidig demografiutvikling, med flere eldre, færre barn/unge og færre i 

yrkesaktiv alder? Tar vi endringene som gitt, utnytter vi dem, eller forsøker vi å påvirke dem? Hvordan 

skal vi planlegge for et aldersvennlig samfunn? 

 

Vedvarende lavinntekt 

Å leve i fattigdom begrenser muligheten for deltakelse i fritidsaktiviteter og sosiale aktiviteter. Barn, 

foreldre og familien får begrenset handlingsmuligheter og går dermed glipp av den sosialiseringen som 

ligger i slik deltakelse. Hvordan kan kommunen jobbe med dette? 
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Utenforskap 

Hvordan forholder vi oss til at det er så mange i Iveland som er uføre og utenfor arbeidslivet? Hva kan 

kommunen gjøre for å hindre utenforskap?  

Næringsutvikling  

Hva skal vi leve av i fremtidens Iveland? Det er industrien som dominerer privat næringsliv i Iveland. 

Skal det satses på å tiltrekke seg andre type næringer? Hvordan skal kommunen møte det grønne skiftet?  

Et godt sted å bo 

Hvilke fortrinn og kvaliteter har Iveland? Hva kan/bør gjøres for å styrke disse? Hva er våre fortrinn? 

Hva er det som gjør Iveland unikt?  
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6 PLANPROSESSEN 

Dette kapitlet inneholder en beskrivelse av organiseringen av planarbeidet, opplegg for medvirkning og 

hvilken fremdrift det legges opp til.  

6.1 ORGANISERING AV ARBEIDET 

Kommunestyret er prosjekteier. De vedtar planprogrammet og samfunnsdelen.  

Formannskapet er politisk styringsgruppe. Formannskapet blir orientert om planarbeidet fortløpende 

(ca. hver 8 uke) og vil ha det overordnede politiske ansvaret for prosessen. Tjenesteutvalget vil også bli 

orientert om arbeidet underveis.  

Prosjektgruppa består av enhetslederne og representanter fra administrasjonen. Prosjektgruppa vil 

møtes regelmessig for å sikre at samfunnsdelen blir forankret administrativt. Gruppa ved prosjektleder 

har ansvar for å stå for gjennomføringen av planprosessen og å utarbeide plandokumentene. Rådmannen 

er prosjektansvarlig. 

I tillegg til dette er det satt opp en referansegruppe med både administrative og eksterne representanter 

som vil bli trukket inn i arbeidet i ulike faser av prosessen.  

  

 

  

Figur 13 Organisering av planarbeidet. 
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6.2 MEDVIRKNING 

Plan- og bygningsloven stiller krav til medvirkning i planprosesser. Medvirkning gir gode muligheter til 

å få innbyggere, frivilligheten, næringsliv og andre til å involvere seg i arbeidet med samfunnsdelen. 

Medvirkning vil gjøre samfunnsdelen bedre og betyr at innbyggerne er med på selv å planlegge sin 

framtid 

Utover de formelle kravene til medvirkning vil det bli gjennomført medvirkningsopplegg tilpasset ulike 

grupper i Iveland kommune. Det foreslås at planarbeidet konsentrerer seg spesielt om barn og unge, 

men det er også viktig at andre grupper involveres.  

Hvilke metoder det legges opp til er ikke avklart, men det vil bli lagt opp til informasjon og 

medvirkning gjennom folkemøte, informasjon på kommunens nettside, arbeidsmøter, 

spørreundersøkelser og lignende. 

Alle innspill og resultater av medvirkningssopplegget vil bli systematisert, presentert og bli del av 

arbeidet med planen. Det skal lages egne medvirkningsrapporter som blir presentert fortløpende 

gjennom prosessen.  
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6.3 FRAMDRIFTSPLAN 

Under presentere et forslag til fremdrift med de viktigste milepælene for arbeidet med samfunnsdelen. 

Målet er at kommunestyret skal vedta den nye samfunnsdelen høsten 2023.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Vår 2022 
Mars/April 1.gangsbehandling av planprogram 

April  Kunngjøring av planoppstart 

April – Juni Høring av planprogram 

Høst 2022 
September Fastsettelse av planprogram 

September Informasjonsmøte 

Høst 2022 Medvirkningsopplegg 

Vår 2023 
Mars/April 1.gangsbehandling av forslag til ny samfunnsdel 

April – Juni Høring av forslag til ny samfunnsdel 

Høst 2023 

September Vedtak av ny samfunnsdel 
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KILDER 

Flere av tabellene er hentet fra Agder fylkeskommune:  

https://agderfk.no/agdertall/fns-barekraftsmal/  

Agder fylkeskommune – kommunepresentasjon: 

https://agderfk.no/agdertall/presentasjoner/kommunepresentasjoner/  

Folkehelseprofil for Iveland 2022 

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/ 

Handlingsplan for folkehelse 2020 Iveland kommune.  

https://www.iveland.kommune.no/kommunale-planer.294787.no.html  

Kommunehelsa statistikkbank:  

https://khs.fhi.no/webview/  

Telemarksforskning sin kritikk av framskrivningene til SSB 

Regional analyse 

Sammendrag av perspektivmeldingen fra Agder fylkeskommune: 

https://agderfk.no/_f/p1/i602c2d3a-6017-4ceb-8b14-94bff5339418/perspektivmeldingen-2021-

sammendrag183.pdf  

 

https://agderfk.no/agdertall/fns-barekraftsmal/
https://agderfk.no/agdertall/presentasjoner/kommunepresentasjoner/
https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/
https://www.iveland.kommune.no/kommunale-planer.294787.no.html
https://khs.fhi.no/webview/
https://regionalanalyse.no/artikkel/prognose2020
https://agderfk.no/_f/p1/i602c2d3a-6017-4ceb-8b14-94bff5339418/perspektivmeldingen-2021-sammendrag183.pdf
https://agderfk.no/_f/p1/i602c2d3a-6017-4ceb-8b14-94bff5339418/perspektivmeldingen-2021-sammendrag183.pdf

