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Kommuneplanens samfunnsdel som du nå sitter med vil være et viktig 
redskap for utviklingen i Evje og Hornnes kommune de neste 10 årene. 

I arbeidet med kommuneplanen er det lagt vekt på medvirkning. Alle skal 
med i prosessen og alle interesser skal bli hørt. Vi begynte med arbeidet i 
begynnelsen av 2017, og det er blitt gjennomført åpent folkemøte, 
næringsutviklingsmøte, plandager på barne- og ungdomsskolen samt flere 
arbeidsmøter i faggrupper, kommunale råd og kommunestyret. 

Denne samfunnsdelen er en revisjon av kommuneplanen 2010-2021. Visjon, 
overordnet målsetting, verdier og satsingsområdene er videreført med noen 
små justeringer. 

Visjonen vår er «Hjertet i Agder». Vi har et ønske om at Evje og Hornnes 
kommune skal videreutvikle seg til et pulserende regionsenter for indre 
Agder. Skal dette målet nås må vi bygge opp om kommunene rundt oss, 
like mye som vi bygger opp vår egen kommune. Suksesskriteriet for å 
realisere visjonen krever dialog og samarbeid utover både fylkes- og 
kommunegrenser. Det er gjennom samarbeid og tillit vi har mulighet til å 
lykkes.

Folkehelse er et overordnet og gjennomgående prinsipp i kommunens 
planarbeid. Hvordan kan vi utvikle samfunnet vårt til et bedre sted for alle? 
Dette er noe som krever et aktivt samarbeid mellom kommune, næringsliv, 
frivillige organisasjoner og alle innbyggerne i kommunen. 

Mål og strategier i denne planen gir grunnlag for samarbeid for handling og 
samfunnsutvikling. Kommuneplanen vil være en retningslinje for utviklingen 
av samfunnet vårt, lokalt og regionalt. 

Kommuneplanens samfunnsdel gir føringer og prioriteringer for arbeidet 
med kommuneplanen sin arealdel og for handlingsdel til samfunnsdel 
og økonomiplan. Den skal gi klare signal til den mer detaljerte 
utviklingen i samfunnet vårt, så vel som for kommunen som 
organisasjon. 
Evjemoen 31.05.2018

Bjørn A. Ropstad
Ordfører

Forord ved ordfører
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Om kommuneplanen
Kommuneplanens samfunnsdel er en langsiktig plan, med 
bred samfunnsmessig tilnærming, som konkretiserer politiske 
mål, strategier og visjon for utviklingen av Evje og Hornnes 
kommune. 

Planen skal trekke opp visjon og mål for kommunen både som 
samfunn, som myndighet og som tjenesteyter. Den skal peke 
på behov på ulike samfunnsområder og sier noe om hvordan 
behovene kan dekkes, og den skal legge grunnlag for viktige 
prioriteringer og bruk av virkemidler. 

Samfunnsdelen skal også samordne sektorenes planer, gi 
retningslinjer for sektorenes virksomhet, sikre samarbeid med 

frivillige organisasjoner og være en viktig premissleverandør for 
utarbeidelsen av arealdelen.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan 
planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og 
revideres årlig. I Evje og Hornnes har man valgt å samordne 
handlingsdelen med økonomiplanen. For gjennomføring av 
planen er det vesentlig at den følges opp med en handlingsdel 
med økonomiplan og budsjett. Selv om det er en kommuneplan, 
er det ikke dermed sagt at det er kommunen som skal 
gjennomføre og koste alle tiltak. I praksis skal gjennomføring 
skje i samarbeid mellom det offentlige, privat næringsliv, frivillige 
osv.

Det kommunale plansystemet. Samfunnsdelen legger føringer for annet planarbeid i kommunen, samt budsjett og økonomiplan. 
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Utfordringsbildet i kommunen
Utviklingen i Evje og Hornnes kommune har mer eller mindre 
vært slik som forespeilet i Kommuneplanen for 2010-2021. 
Kommunen preges av en svak positiv folketallsutvikling og vi har 
styrket vår posisjon som regionsenter. 

Utfordringsbildet i folkehelseoversikten viser at vekst i 
befolkningen, da særlig i aldersgruppene 45-65 og de over 80 
år, fører til utfordringer knyttet til eldreomsorg osv. Gode 
oppvekst- og levekårsforhold er vesentlig når det gjelder 
forebygging av helseproblemer både i oppveksten og senere i 
livet. 

Folkehelseoversikten viser at kommunen de siste årene har hatt 
utfordringer knyttet til andel uføretrygdede under 45 år, andel 
barn av enslige forsørgere, samt andel barn som bor i 
lavinntektsfamilier. På bakgrunn av dette vil det være viktig å 
arbeide for en sunn befolkningssammensetning. 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. 

Det vil også være viktig og aktivt involvere kommunens 
mange frivillige organisasjoner i dette arbeidet med å sikre 
gode oppvekst og levekår.

Kommunen ønsker å følge opp arbeidet med 
folkehelseoversikten og bruke dette utfordringsbildet som et 
utgangspunkt for kommuneplanarbeidet, som legger føringer 
for sektorplaner og kommunedelplaner.

Utfordringsbildet viser at kommunen bør arbeide videre med 
følgende:

 » Befolkningssammensetning
 » Gode tilbud og tjenester for barnehage, skole, kultur, 
helse og omsorg

 » Tidlig oppdagelse- forebyggende tiltak
 » Regionsenter Evje- hjertet i Agder

Vi har i innledningen til hvert satsingsområde beskrevet 
nåværende status i kommunen og pekt på hva vi vil ha fokus 
på for å møte de utfordringene kommunen står ovenfor.

Utover dette vises det til kommunens folkehelseoversikt for 
en grundig gjennomgang av kommunens utfordringsbilde.

Satsingsområder
Kunnskapen om dette utfordringsbildet har ført oss til en 
videreføring av de fire satsingsområdene:

 » Levekår
 » Kultur, fritid og frivillighet
 » Næringsutvikling
 » Regionsenter Evje

Evje og Hornnes ønsker gjennom disse satsingsområdene 
å være med på å skape et mangfold i samfunnet, økt bolyst 
i regionen, tilby gode opplevelser og møteplasser mellom 
mennesker, tilby et mangfold av aktiviteter og skape et sterkt 
regionsenter gjennom videre utvikling av Evje sentrum. 

Satsingsområdene er delt opp i tema med egne mål, strategier 
og føringer. Oppfølging av føringene blir utdypet og 
konkretisert i egne tiltak i forbindelse med utarbeiding av 
handlingsdel, økonomiplan og budsjett høsten 2018.
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Medvirkning
Kommuneplanlegging og planprosessen til kommuneplanens 
samfunnsdel har vektlagt muligheten for medvirkning. Dette 
fordi et godt lokalsamfunn kun kan skapes gjennom medvirkning 
fra innbyggere, lag, organisasjoner og næringsliv. 

Det er også lagt vekt på politisk deltaking og forankring 
underveis. Kommunestyret har vært aktive i hele prosessen, 
og det har vært politiske representanter i prosjektgruppen og 
faggruppene. 

I september ble det gjennomført en kommuneplandag 
for kommunestyret og enhetsledere der eksterne 
foredragsholdere deltok. De 5 faggruppene; «Helse og omsorg», 
«Næringsutvikling», «Oppvekst», «Kultur/Idrett» og «Areal/
Samferdsel/Miljø/Beredskap» har vært brett faglig sammensatt 
og med en politisk representant i hver gruppe.

I tillegg er det blitt gjennomført medvirkningsmøter med 
Ungdomsrådet, Idrettsrådet, Rådet for Funksjonshemmede, 
Pensjonistforeningen, skolene og næringslivet. 

Under «Naturligvis» (Landbrukets dager på Evjemoen med over 
10.000 besøkende) hadde kommunen stand, hvor folk hadde 
mulighet til å komme med innspill til planarbeidet. 

For ytterligere informasjon om organisering av arbeidet vises det 
til planprogrammets kapittel 2.

6. klasse på Evje og på Hornnes og 9. klasse på Evje hadde
egen plandag på skolen. Prosjektleder for planarbeidet hadde 
først en kort presentasjon om hva en kommuneplan er, og litt om 
hvordan klassen skulle komme med innspill til den.
Alle elevene arbeidet så med en individuell oppgave, se under 
ordsky. Skolene lagde også plakater som viste hvordan de ville 
ha det i fremtiden. 

Ordsky
6. klasse på Evje og på Hornnes og 9. klasse på Evje, og
politikere og administrasjon ble gitt oppgave med spørsmålene:
Beskriv Evje og Hornnes som en person, hva er du stolt av i 
kommunen din og beskriv din drømmekommune. 
Resultatet fra disse oppgavene ble ordskyer som vist på neste 
side. 

Disse ordskyene gir et bilde av hva som er viktig for 
innbyggerne, og hva de er opptatt av. Mye samsvarer med 
dette innholdet i kommuneplanens samfunnsdel.
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Beskriv Evje og Hornnes som en person

Hva er du stolt av i kommunen din

Beskriv din drømmekommune

Politikere og administrasjon6. klasse på Evje og på Hornnes og 9. klasse på Evje

Politikere og administrasjon6. klasse på Evje og på Hornnes og 9. klasse på Evje

Politikere og administrasjon6. klasse på Evje og på Hornnes og 9. klasse på Evje
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Vår visjon
HJERTET I AGDER

Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder.
Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har vi vært til alle tider. 

Nå ønsker vi å videreutvikle kommunen som drivkraft og et pulserende senter for indre Agder. 
Skal vi klare det må vi bygge opp om kommunene rundt oss, like mye som vi bygger opp vår 

egen kommune. I det ligger å synliggjøre hva hver enkelt kommune er gode på, og skape vekst 
og utvikling i hele regionen.

Muligheten for å realisere visjonen vår krever dialog og samarbeid utover både 
fylkes- og kommunegrenser.

Vi må snakke sammen. Tørre å tenke høyt. Gi rom for nye tanker. Satse!

Utviklingen i indre Agder har betydning for utviklingen i hele Agder og omvendt. 
Kommunene i indre Agder må stå sammen som en enhet slik at både 

muligheter og utfordringer vi representerer blir synliggjort.

Indre Agder er mer enn fin natur. 

Vi tilbyr kompetanse, historie og opplevelser.
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Evje og Hornnes fremstår som et naturlig regionsenter for Setesdal og indre Agder. 

Her finner man størst befolkningskonsentrasjon og den klart største 
andelen av handelsvirksomhet og annen offentlig og privat tjenesteyting. 

Kommunen er dessuten et trafikknutepunkt for veitransport langs aksen nord-sør og øst-vest.

Hva er så et pulserende regionsenter? 

Et regionsenter bygger på verdier. 

Vi har valgt verdiene 
åpenhet, trygghet, engasjement og utvikling. 

Disse verdiene gir rom for store tanker og vyer!

Et pulserende regionsenter betyr glød, engasjement og utvikling.

Det betyr aktiviteter og opplevelser. 

Det betyr dialog og samarbeid på tvers av grenser. 

Det krever bevissthet om rollen kommunen vår skal ha. 

Det krever en arbeidsdeling mellom kommunene rundt oss og sist, 
men ikke minst; et tettere samarbeid.

Overordnet målsetting
VIDEREUTVIKLE  

EVJE OG HORNNES  
TIL ET PULSERENDE  

REGIONSENTER I AGDER
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Satsingsområde

Innholdet i begrepet Levekår endrer seg i takt med 
velferdsutviklingen. Hva vi legger i gode levekår blir påvirket av 
verdimessige oppfatninger og kulturelle verdier om hva et godt 
liv er og ikke er. 

I følge Statistisk sentralbyrå vil kommunen ha en svak positiv 
folketallsutvikling framover. Innen pleie og omsorg har 
kommunen en svært godt utbygd hjemmetjeneste som gjør at 
vi kan tilby et tilnærmet like godt tjenestetilbud ute i hjemmene 
som det vi kan på institusjon. Mange innen helsesektoren har 
formell kompetanse, og av disse har en stor andel av de 
ansatte høyere utdannelse.   

Kommunen har et barnehagetilbud bestående av private og 
kommunale barnehager. Grunnskolen har et markert høyere 
elevtall sett i forhold til de andre grunnskolene i regionen. 
Kulturskolen er et interkommunalt tilbud i samarbeid med 
Bygland kommune. 

Klimaendringene vi har sett de siste tiåra har hatt virkninger 
på natur og mennesker på alle kontinenter og hav. Norge har 
forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene og skal også 
øke satsinga på energi-effektivisering og bruk av fornybar 
energi. Det skal og må arbeides nasjonalt, regionalt og lokalt for 
å nå disse målsettingene. 

Innenfor dette satsingsområdet har kommunen fokus på å legge 
til rette for at alle skal kunne ta ansvar for egen helse, så langt 
det er mulig. Det moderne samfunn åpner for nye muligheter, 
stiller andre krav og skaper andre påkjenninger enn tidligere. 
Samhandlingsreformens mål om rett tjeneste på rett nivå til rett 
tid, krever tilrettelegging for at mer behandling skal skje på 
kommunalt nivå. 
Kommunen vil ha større fokus på å ivareta nasjonale føringer og 
krav innenfor miljø, klima og energiområdet.

Temaområder innenfor satsingsområde 
levekår

 » Tidlig oppdagelse og innsats
 » Tilrettelegging
 » Samfunnssikkerhet

Mangfold gir muligheter!

LEVEKÅR
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Strategier
 » God kvalitet på tilbudet som gis
 » Fokus på å løse problemer ved å ta tak i dem tidlig 
 » Lytte til og involvere brukerne slik at de kan gjøre gode valg 
 » Barnehage- og skolemiljø med nulltoleranse mot mobbing
 » Helhetlig og langsiktig satsing i rus- og   
kriminalitetsforebyggende arbeid (SLT) 

Føringer
 » Jobbe for å være i front når det gjelder å skaffe kompetent 

 personale gjennom etter-  videreutdanning og rekruttering
 » Videreutvikle modell for tidlig innsats i barnehage og skole
 » Ha fokus på nettvett og digital dømmekraft
 » Arbeide for å styrke det tverrfaglige samarbeidet   
mellom tjenestene med fokus på god kvalitet

 » Jobbe for etablering av miljøteam i skolen 
 » Videreføre arbeidet med samordning av lokale 
rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

 » Jobbe for å etablere aktivitetsvenn- ordning
 » Følge opp tiltak i handlingsplan mot barnefattigdom
 » Sørge for oppdatering og aktiv bruk av oversiktsdokument 
folkehelse som grunnlag for tjenesteutvikling

 » Arbeide for å videreutvikle skolehelsetjenesten
 » Arbeide for å styrke det forebyggende og 
helsefremmende arbeide blant eldre

» Følge opp boligpolitisk handlingsplan

Mål: Vi skal skape trygghet for innbyggerne med hensyn til liv, helse og eiendom
Samfunnsikkerhet

Strategier
» Sikkert samfunn
» Begrense forurensning
» Bærekraftig samfunnsutvikling

Føringer
 » Jobbe for å utrede klimakonsekvenser, slik som 
flomsonekartlegging av bebygde områder

 » Stimulere til mer effektiv energibruk, bruk av alternative 
energiformer og mer klimavennlige løsninger 

 » Følge opp handlingsdel i kommunens Trafikksikkerhetsplan
 » Utrede muligheten for lokalbuss mellom Hornnes og Evje
 » Kartlegge oljekjeler og informere om støtteordninger
 » Ta hensyn til klimaendringer i all planlegging
 » Fokus på aktiv skogpleie for å binde Co2
 » Videreføre arbeidet med overvåking av avrenning fra Flåt 

 gruveområde 
 » Fokus på forurensning fra landbruket
 » Forebygge nedbygging av matjord
» Videreføre det interkommunale beredskapssamarbeid i 

    Setesdalregionen i forhold til risiko- og 
sårbarhetsanalyser, planverk og øvelser           
» Revidere klima- og energiplanen

Mål: Vi skal legge til rette for at alle skal føle trygghet og tilhørighet.
Tidlig oppdagelse og innsats
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Strategier:
 » Fokus på samarbeid mellom fagområder
 » Fremme likestilling, inkludering og mangfold
 » Videreutvikle det systematiske folkehelsearbeidet 
 » Ruste skolen til å kunne gi et godt grunnskoletilbud 

 og ta imot framtidig befolkningsvekst.
 » Videreutvikle rammevilkårene for kulturskolen 
 » Fokus på at alle elever skal gjennomføre videregående skole
 » Utvikle voksenopplæringen til et attraktivt ressurssenter 
 » Styrke tettstedene Hornnes og Evje
 » Synliggjøring av det som skjer av aktiviteter i kommunen
 » Bidra til en trygg alderdom

Føringer
 » Jobbe for å bevare og skape gode møteplasser 
 » Legge til rette for økt tilgjengelighet slik at alle får like 

 muligheter
 » Arbeide aktivt for at mennesker med nedsatt arbeidsevne får 
utnyttet sitt potensial

 » Gjennomføring av rehabilitering av Evjeskolene
 » Jobbe for utbedring av uteareal/nærmiljøanlegg i kommunen
 » Tilrettelegge for at eldre kan bo i eget hjem lengst mulig.
 » Videreutvikle hverdagshabilitering og ha fokus på bruk av 

 aktivitetsplan 
 » Jobbe for å ta i bruk velferdsteknologi
 » Vurdere alternativ organisering og lokalisering av 

 kulturskolen
 » Arbeide aktivt for å bosette flyktninger i begge skolekretser
 » Legge til rette for medvirkning i planprosesser (eldreråd, 
barn og unges representant, rådet for funksjonshemmede, 
ungdomsråd, skolemiljøutvalg)

 » Arbeide for at likestillingsperspektivet er en naturlig del av 
planlegging, strategiarbeid, budsjettering og analysering i 
kommunens arbeid

 » Videreutvikle voksenopplæringstilbudet i samarbeid med 
offentlige tjenester

 » Jobbe for å legge til rette for praksisplasser (språk, nettverk, 
 inkludering)
 » Jobbe for datahjelp til eldre
 » Fokus på universell utforming i planlegging
 » Fokus på tilrettelagte tilbud til ulike brukergrupper
» Følge opp handlingsdelen i kommunens LIM-plan

Mål: Vi skal sørge for at alle får hjelp til å mestre hverdagens utfordringer
Tilrettelegging
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Satsingsområde 

Et godt og variert kultur- og fritidstilbud til ALLE!

Lokalhistorien i kommunen bygger på gruvedrift, nikkelverk, 
jernbane og militær virksomhet. I senere år har tilbudet innen 
idrett blitt stort og benyttes også av innbyggere kommunene 
rundt oss. Kommunen har et rikt og variert tilbud av 
aktiviteter til barn og unge. Kommunen vår har et stort 
organisasjonsliv med mange personer som legger ned 
mangfoldige timer med dugnadsinnsats. Mange store 
arrangement gjennomføres 
i kommunen der frivillige står sentralt i gjennomføringen. 
Frivillighet og dugnadsånd generelt står veldig sterkt i 
kommunen.
For å møte kommunens utfordringer vil vi jobbe for et godt og 
variert kultur- og fritidstilbud for å tiltrekke oss innbyggere som 
er kreative og har skaperevne. Dette skal bidra til å styrke lokal 
identitet og tilhørighet og virke forebyggende i forhold til generell 
helse, rus og kriminalitet.

Temaområder innenfor satsingsområde 
kultur, fritid og frivillighet

 » Identitet
 » Lokalhistorie og kultur
 » Forutsigbarhet og samarbeid
 » Mangfold og kvalitet
 » Barn og unge

KULTUR, FRITID  
OG FRIVILLIGHET
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Strategier
 » Synliggjøre lokalkulturen 
 » Styrke lokalkunnskapen 
 » Bevare og videreformidle kulturarven

Føringer
 » Jobbe med å etablere kulturminnestier
 » Utrede og utvikle opplevelsessenter for gruvehistorie og 
mineraler i Agder

 » Utrede Hornnes hjelpefengsel som kulturminne og 
 møteplass
 » Jobbe for å få Flåt gruveområde på statsbudsjettet
 » Jobbe for aktiv bruk av lokalhistorie og kulturminner i 
barnehage, skole og kulturskole

» Arbeide for å øke fokuset på lokal mat som kulturhistorie

Mål: Aktiv bruk av vår lokalhistorie og kulturarv
Lokalhistorie og kultur
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Identitet
Mål: Skape tilhørighet og fellesskap for alle

Strategi
 » Skape bevissthet og stolthet over vår historie og kulturarv.

Føringer
 » Videreutvikle tilbud i de nasjonale ordningene som den 
kulturelle bæremeisen, den kulturelle skolesekken og den 
kulturelle spaserstokk. 

 » Arbeide for å registrere og tilrettelegge for bruk av 
 kulturminner

Mål: Vi skal tilrettelegge for at barn og unge kan ha en aktiv hverdag
Barn og unge

Strategier
 » Barn og unge skal prioriteres 
 » Medvirke til god kvalitet og trygge bomiljø
 » Nærfriluftsliv og tilgjengelighet

Føringer
 » Legge til rette for at barn og unge får medvirke i 

 planprosesser
 » Stille krav til størrelse på lekeplasser i reguleringsplaner
 » Legge til rette for gode nærmiljøanlegg 

Mål: Vi skal ha et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper
Mangfold og kvalitet

Strategier
 » Fokus på å legge til rette for aktiviteter som er tilgjengelige 
for alle

 » Skape aktivitet og tilhørighet for alle
 » Sørge for at vi har kompetanse innen fagområdene

Føringer
 » Arbeide for et fritidstilbud som er helsefremmende og av høy 

 kvalitet 
 » Utrede muligheten for etablering av et motorsportsenter
 » Arbeide for en plan for utvikling og drift av turløyper i 

 nærområdet.
 » Jobbe for å styrke nærfriluftslivet gjennom etablering av 
sentrumsnære turstier

 » Arbeide for å utvikle bredere spekter av anlegg og 
aktivitetstilbud innen kultur, idrett og friluftsliv

» Videreutvikle biblioteket som en sosial møteplass med et  
   bredere tilbud.

Mål: Utvikle et tettere samarbeid mellom frivillige og kommunen
Forutsigbarhet og samarbeid

Strategier
 » Verdsette det frivillige arbeidet
 » Legge til rette for en langsiktig planlegging av tiltak
 » Legge til rette for gode rammebetingelser

Føringer
 » Synliggjøre muligheten for å delta i frivillig arbeid
 » Arbeide for å styrke samarbeidet mellom kommunen og 

 frivillige
 » Arbeide for å markere frivilligdagen
 » Arbeide for å utvikle Frivilligsentralen som en koordinator 
 » Jobbe for at aktivitetskalenderen holdes løpende oppdatert 
og brukes aktivt
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Satsingsområde 

Tradisjonsrik og nyskapende næring!

Kommunen har store, sentrumsnære areal regulert til næring 
etter nedleggelsen av Evjemoen militærleir. Kommunen vår har 
også stor omsetning, utvalg og variasjon innen handel.
Vi har mange flere butikker og et bredere vareutvalg enn 
kommuner med tilsvarende innbyggertall. Det er mange 
nyetablerte bedrifter, godt etablerte store bedrifter, og flere  
store innen transportnæring. Kommunen har valgt å  
organisere næringslivsarbeidet som et aksjeselskap. 

For å møte utfordringene i kommunen har vi i dette 
satsningsområdet fokus på å jobbe målrettet med å skape 
og beholde arbeidsplasser for å motvirke arbeidsledighet. 
Kommunen ønsker å være attraktive for nyetablerere. Vi 
ønsker å fremme befolkningens helse og øke trivselen gjennom å 
skape gode sosiale og miljømessige forhold. 

Temaområder innenfor satsingsområde 
næringsutvikling

 » Kompetanse
 » Landbruk
 » Reiseliv og turisme
 » Nærings- og handelsutvikling
 » Utbygging

NÆRINGSUTVIKLING
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Mål: Vi skal ha økt besøkstall i kommunen
Reiseliv og turisme

Strategier
 » Styrke egen identitet
 » Tettere samarbeid om reiseliv i indre Agder
 » Synliggjøring av aktiviteter 
 » Knytte kommunen sterkere sammen

Føringer
 » Jobbe for bedre kommunal informasjon 
 » Bruke områdets særegne geologi som grunnlag for turisme
 » Legge til rette for konsepter med lokal kultur, helse og næring
 » Jobbe for skilting og tilrettelegging av turstier 
 » Jobbe for skilting og tilrettelegging av kulturminner langs 
riksvei 9

 » Utrede muligheten for etablering av lokal sommerbuss 
mellom turistfasiliteter 

 » Videreutvikle turistinformasjonen 
 » Jobbe for å få til en sammenhengende tursti Dåsnes- 
Evjemoen- Evje sentrum
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Mål: Vi skal ha et aktivt landbruk
Landbruk

Strategier
 » Synliggjøre og legge til rette for mangfoldet innen jordbruk og  
skogbruk, og verdien av dette.

Føringer
 » Jobbe for å ha tilskudd til investeringer som sikrer et aktivt 
landbruk i kommunen.

 » Videreføre kommunens samarbeid med Naturligvis 

Mål: Tilby attraktive utbyggingsarealer
Utbygging

Strategier
 » Ha spesielt fokus på næringstomter
 » God infrastruktur

Føringer
 » Legge til rette for en bærekraftig utnyttelse av arealer til 
boligbygging, fritidsbebyggelse og næring.

 » Legge til rette for tomter med varierende størrelse, kvalitet og  
 attraktivitet
 » Arbeide for å etablere flere ladestasjoner
 » Videreføre kommunens tilskuddsordning for etablering av 
fiber

 » Legge til rette for næringstomter nært tilknyttet riksvei 9

Mål: Vi skal ha et attraktivt arbeidsmarked
Kompetanse

Strategier
 » Ha fokus på å finne tiltak som stimulerer til etablering av 

 kompetanse-arbeidsplasser
 » Øke kompetanse og kunnskap i bedriftene
 » Øke kunnskap og forståelse for næringslivets betydning og 

 utfordringer 

Føringer
 » Legge til rette for et økt antall og mangfold i arbeidsplasser
 » Tilrettelegge for et samarbeid mellom næringsliv og 
voksenopplæringen for utvikling av relevante kurs- og 

 opplæringstilbud
 » Jobbe for etablering av et tilbud om sommerjobb for ungdom 
 » Legge til rette for en arena for dialog mellom næring og 

 kommunestyret

Mål: Vi skal tilby tjenester og kompetanse innen næringsutvikling til regionen
Nærings- og handelsutvikling

Strategier
 » Utvikle faglige nettverk
 » Legge til rette for offentlige arbeidsplasser

Føringer
 » Være pådriver for etablering av næringsforening
 » Utvikle informasjonspakke til mulige etablerere av nærings-  

 og handelsvirksomhet
 » Vurdere videreføring av næringsfond 
 » Jobbe for å etablere helsesenter for regionale helsetjenester
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Satsingsområde 

Gjennom vekst og utvikling i regionen 
skaper vi et sterkt regionsenter!

Vi ligger midt i Agder som et trafikknutepunkt mellom nord og 
sør, øst og vest. 

Kommunen fremstår som et naturlig regionsenter for indre 
Agder. Her finner man størst befolkningskonsentrasjon og den 
klart største andelen av handelsvirksomhet og annen offentlig og 
privat tjenesteyting i regionen. 

For å møte utfordringene i kommunen har vi i dette 
satsningsområdet fokus på å yte gode tilbud og tjenester i 
barnehage, skole, kultur, helse og omsorg. Vi vil gi barn og unge 
opplevelser i oppveksten som gjør at de ønsker å bli boende 
eller flytte tilbake for etablering i voksen alder. 
Vi skal jobbe målrettet for å skape og beholde arbeidsplasser 
for å styrke regionen. Samarbeid med nabokommunene vil da 
være viktig.

Temaområder innenfor satsingsområde 
regionsenter Evje

 » Vekst og utvikling
 » Kultur og opplevelse
 » Trafikalt knutepunkt
 » Regionen som bosted
 » Evje som tettsted og handelssenter

REGIONSENTER EVJE
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Mål: Få flere innbyggere til kommunen
Vekst og utvikling

Strategier
 » Tilby etterspurte spesialfunksjoner 
 » Tilby et variert tilbud innen utdanning
 » Positiv og god mottakelse av nye innbyggere til kommunen
 » Videreutvikle oss sammen med våre nabokommuner 
 » Synliggjøre positive hendelser i kommunen 
 » Lett tilgjengelig informasjon om kommunen til nyetablerere

Føringer
 » Utvikling og etablering av opplæringstilbud i samarbeid med 
næringsliv og offentlige etater

 » Jobbe for å sikre attraktive og varierte utdanningsprogram 
ved Setesdal videregående skole avd.Hornnes

 » Arbeide for etablering av flere offentlige og private tjenester 
til regionen 

 » Videreutvikle en velkomstpakke til nye tilflyttere
 » Fortsatt fokus på bruk av lokalkultur i profilering av 

 kommunen 
 » Fokus på internasjonalt samarbeid
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Mål: Tilby et mangfold av aktiviteter av høy kvalitet
Kultur og opplevelse

Strategier
 » Fokus på idrettsaktiviteter til hele regionen
 » Støtte opp om større, kulturelle arrangement som regionen 

 etterspør
 » Kommunen som knutepunkt for gruvehistorie og mineraler

Føringer
 » Videreutvikle nettside med aktivitetskalender
 » Støtte opp om større arrangementer som Naturligvis og 

 Landsskytterstevnet
 » Jobbe for å sikre tilgjengelig areal på Evjemoen til større 

 arrangement
 » Utrede muligheten for å tilrettelegge for et opplevelsessenter 
for gruvehistorie og mineraler

Mål: Være et kollektivknutepunkt i Agder 
Trafikalt knutepunkt

Strategier
 » Ha fokus på standardheving på vegene i regionen
 » Bidra til å sikre og øke det kollektive tilbudet

Føringer
 » Være pådriver for bedre kollektivt transporttilbud til Arendal 
og Kristiansand

 » Videreføre samarbeidet om gul stripe til Hovden
 » Arbeide for at riksvei 9 blir en nasjonal turistvei
 » Fokus på standardheving av riksvei 9 og fylkesvei 42

Mål: Utvikle regionen som bosted
Regionen som bosted

Strategier
 » Sentrumsnære boligtomter
 » Tettere samarbeid i regionen for å fremme det gode liv i 
Indre Agder

Føringer
 » Planlegge boområder i tilknytning til offentlige tjenester i 

 kommunen
 » Støtte opp om regionsamarbeidet

Mål: Levende sentrum til enhver tid
Evje som tettsted og handelssenter

Strategier
 » Dialog og samhandling mellom kommune og næringsliv
 » Sentrumsutvikling
 » Møteplasser

Føringer
 » Vurdere om kommunen skal gå til anskaffelse av SIK-tomta
 » Utrede muligheten for etablering av bibliotek og offentlige 
servicetjenester i sentrum

 » Videreutvikle sentrum slik at man får mer variert handel og 
flere tjenester. 

 » Videreutvikle sentrum til å bli et møtested for opplevelser




