
Kommuneplan for Evje og Hornnes 2018-2028. 

 

Folkemøte på Furuly 
18. september 2017, 18.00-20.00 

Referat og oppsummering 
 

Innledning 
Første folkemøte i forbindelse med revisjon av kommuneplanens areal- og samfunnsdel. 

Møtet var annonsert 2 ganger i Setesdølen og på kommunens facebook og hjemmeside. 9 

personer deltok og 16 fra administrasjon og kommunestyret, tilsammen 25 stk. 

Prosjektleder, Siv Therese Kile Lie, informerte først om planarbeidet og resultatet fra 

kommuneplandagen.  

 

Det ble delt ut en individuell oppgave, men det kom kun inn 4 svar. Disse blir lagt sammen 

med svarene fra kommuneplandagen i en felles ordsky. Svarene som kom inn under 

folkemøte samsvarte med de «trekkene» man så på svarene under kommuneplandagen. Man 

ser på kommunen som et traust og trygt sted, med fin natur og stor frivillighet. 

Drømmesamfunnet er inkluderende, åpent og innovativ. 

 

Gruppearbeid, forslag til mål og tiltak 
 

Deltakerne jobbet i grupper for å finne mål og tiltak til de 4 satsningsområdene som 

kommunen har valgt for planperioden, Levekår, Kultur, fritid og frivillighet, 

Næringsutvikling og Regionsenter Evje. 

 

Levekår 
Mål: Sånn vil vi ha det Tiltak: Sånn vil vi gjøre det. 

Redusere digitale klasseskiller Bedre infrastruktur 

Trygg og god oppvekst for alle barn og unge Utstyrsbank- utlån av div utstyr. 

Bedre kollektivtilbud- bedre priser 

Uformelle møtearenaer 

Alle elever fullfører videregående skole Fokus utdanningsvalg på ungdomsskolen 

Flere tilbud på vgs. Yrkesfag 

Reiseliv 

Idrett 

Arbeide bevisst på politisk nivå 

Lokale ungdom går videre på vgs. På Hornnes Bedre linjetilbud 

Flere eneboliger i sentrum Reguleringsplaner 

Åpen og inkluderende Flere møteplasser 

Trygghet for alle Gode helse og omsorgstjenester 

Mindre sykemelding blant legene 

Folkehelse Velferdsteknologi 

Egen hjertesviktkoordinator 

Bedre foreldreveiledning- COS 

Rus og psykiatri boliger med og uten bemanning 

Trygg alderdom Legge til rette for at de som ønsker det skal bo 

lengst mulig hjemme 

Gode og trygge barnehager og skoler Kompetanse 

Utvikle tilbud som motvirker barnefattigdom Gratistilbud som 



- «grønt-kort» 

-Ungdomsklubb¨ 

-bibliotek 

-gratis halleie 

-gratis leie av kulturbygg 

 

 

Kultur, fritid og frivillighet 
Mål: Sånn vil vi ha det Tiltak: Sånn vil vi gjøre det. 

Inkludering Ta kontakt med nye innbyggere. Gi de 

informasjon om hvilke muligheter som finnes i 

kommunen. Bli litt kjent med hvorfor de har 

flyttet hit og hva de forventer. 

Kulturarv- opplevelsesarena Sykkelutleie  

Kultursti- gruve og forsvarshistorie 

Flåt gruveområde på statsbudsjettet 

Virtuell fremvisning 

Kombinert med annen virksomhet 

Historiske foredrag –Marie Curie /Uranium 

Nye aktivitetstilbud Større svømmehall 

Ta vare på kulturminner  

Mangfold Videreutvikle Evjemoen kino og scene 

Motorcrossbane 

Tilrettelegge for frivillighet  

Gode naturopplevelser Videreutvikle løypenett  

Tilrettelegge for tiltak langs Otra 

 

 

Bevare de gode forholdene for idretten Støtte opp om ildsjelene 

Styrke fritidstilbudet- bredde og tilbud til alle Styrke potten til andre lag og foreninger som 

ikke driver med idrett 

Gode ikke-kommersielle møteplasser 

Bibliotek i sentrum Flytte biblioteket til gateplan i sentrum 

Synliggjøre kulturminnene i turistsammenheng Utvikle eksisterende kulturminner inkl. 

informasjon om disse 

Utvikle et årshjul med årlige temadager på tvers 

av interessegrupper- 

Samarbeide på tvers og lage årshjul for 

temadager 

-Barnas dag 

-De eldres dag 

-Familiens dag 

Koordinere aktiviteter 

 

  



Næringsutvikling 
Mål: Sånn vil vi ha det Tiltak: Sånn vil vi gjøre det. 

Redusere digitale klasseskiller Wi-Fi soner 

Godt nett tilgjengelig for alle 

Samlokalisering av tjenester 

grundere/næringsdrivende 

Kontorfellesskap med kotor «hotell» for 

grundere 

Bibliotek m/cafe  

Servicetorget i sentrum med turistinformasjon 

Flere arbeidsplasser Støtte til grundere og mennesker som vil satse i 

privat sektor 

Legge til rette for fylkeskommunale og statlige 

etableringer 

Videreutvikle Evjemoen næringspark 

Økt satsing på opplevelsesturisme Kompetanse til å veilede og guide interesserte til 

å starte egne foretak 

Øke kompetanse til innbyggerne i kommunen Stimulere til mer utdanning 

Tilrettelegge for studieplasser 

Fjernundervisning på biblioteket 

Øke innsatsen i forhold til lokal 

næringsutvikling 

Melde kommunen ut av Regionrådet å bruke 

innsatsen lokalt. 

Bruke SIK- tomten (dagens bussholdeplass i 

sentrum) til fremtidig utvikling 

Kommunen kjøpe SIK-tomten 

Videreutvikle bruken av Otra Tilrettelegge båtplasser 

Flytebrygger/Fiskeplasser 

 

Regionsenter Evje 
Mål: Sånn vil vi ha det Tiltak: Sånn vil vi gjøre det. 

Samlokalisering av tjenester Servicetorget i sentrum m/turistinformasjon 

Bibliotek m/cafe 

Bedre infrastruktur Kollektivsatsing 

Skysstilbud 

Mange fritidsaktiviteter Svømmehall 

Ta ansvar for mangfold i tjenesteyting Videreutvikle vegforbindelse øst/vest. 

Bedre turistinformasjon Fokus på markedsføring og kommunikasjon til 

turister 

-Ansette ungdommer som guider 

-bedre teknologiske løsninger, tavle i sentrum 

hvor man kan trykke på aktiviteter og få 

informasjon på sitt språk. 

Kommunen til stede i sentrum Rådhus i sentrum 

Ikke-kommersielle møteplasser i sentrum 

Synliggjøre regionsenterets tilbud Enkel og funksjonell nettside for kommunen, 

overta visitevje.no 

Videreutvikle og opprettholde handel og 

næringslivet i kommunen 

Politikere må bruke sitt kontaktnett aktivt inn 

mot fylke og storting 

God infrastruktur og kollektivtransport «rundbuss» Evje-Hornnes 

Fotopunkter som vekker oppsikt Fontene i elva 

Stor stigerskulptur 

Forstørret gruvelykter 

Lyssetting av spesielle bygninger 

Bedre skilting 

Digitale informasjonstavler 

 


