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KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

Kommuneplanens
samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til
langsiktige utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen
som organisasjon. Den bør inneholde en
beskrivelse og vurdering av alternative strategier
for utviklingen i kommunen.
Plan- og bygningsloven § 11-2

Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlaget
for kommunens planer og aktiviteter. Hvert år
utarbeider vi budsjett og handlingsprogram
som viser hvordan planen skal følges opp.
Mange av temaområdene som er omtalt i
kommuneplanen, slik som likestilling,
inkludering og mangfold, klima og beredskap,
har egne planer som gir mer detaljerte
beskrivelser av dagens situasjon, spesifikke
fremtidsmål og tiltak.

FNs bærekraftsmål
og kommuneplanen
FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for
å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og
stoppe klimaendringene. I Norge er mange av
målene nådd, men det gjenstår også mye
arbeid.
Målene og tankegangen i kommuneplanen vår
er forankret i hovedsatsningsområdene i
Regionplan Agder 2030 og Veikart for bedre
levekår i Agder.
Vårt slagord er:
Enkelt og nært

Våre verdier er:
Åpenhet
Respekt
Redelighet
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Gjennom en politisk styrt prosess har en valgt
de viktigste målene for Froland:


God helse og livskvalitet (FNs bærekraftsmål nr. 3)



God utdanning (FNs bærekraftsmål nr. 4)



Bærekraftige byer og lokalsamfunn (FNs bærekraftsmål nr. 11)

I vårt arbeid skal vi legge vekt på:


Vekst og økonomisk bærekraft



Levekår, likestilling, inkludering og mangfold



Klima og miljø
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God helse og livskvalitet
Sikre og fremme god helse og livskvalitet
for alle, uansett alder

God helse er en grunnleggende forutsetning for mestring og trivsel. Har du det bra, kan du lettere
bidra til utvikling i samfunnet. Helsa vår påvirkes av miljø, økonomi og sosiale forhold. Froland
kommune ønsker å tilrettelegge for at innbyggerne får leve aktivt og meningsfylt hele livet.
Høy deltakelse i arbeidslivet og på mestringsarenaer er helsefremmende for den enkelte. Et aktivt
lag- og foreningsliv er utviklende for lokalsamfunnet.
Sosialt nettverk, trygge relasjoner og åpne møteplasser for alle aldre og flere generasjoner
sammen er viktige beskyttelsesfaktorer livsløpet igjennom. I samarbeid med frivillig sektor og
næringsliv skal vi legge til rette for nettopp dette. Kommunen skal ha tjenester som jobber bredt,
koordinert og tverrfaglig for god psykisk og fysisk folkehelse. Vi skal gi god helsehjelp til de som
trenger behandling, pleie og rehabilitering.

Utfordringer for Froland
Kunnskapsgrunnlaget, som folkehelseoversikten og levekårsstatistikk, viser at vi har:


Økning i andel og antall eldre



Økning i antall unge uføre



Økning i antall unge med psykiske lidelser



Mange barn i lavinntektshusholdninger



Høy andel kvinner i deltidsstillinger



Lav deltakelse i arbeidslivet blant innvandrere, personer med nedsatt funksjonsevne,
og personer med levekårsutfordringer
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Innbyggere i Froland sier:

«Ta vare på den flotte naturen»
«Mer fokus på mat, helse og
bevegelse i barnehage og skole»
«Inkluder far på svangerskapskontroller»
«Variert fritidstilbud som favner
mange. Både unge og eldre, rike
og fattige»

«Her må det ansettes flere leger,
og legene burde ha færre
pasienter hver»
«God livskvalitet er at de børster
veiene før sommeren»

Slik vil vi ha det i Froland:
God helse


Lav risiko for å bli rammet av sykdom, skade, og ulykke



Lav bruk av rusmidler



God tilgang på helsetjenester og helseinformasjon



God helsehjelp og omsorg ved sykdom, skade og epidemier
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God livskvalitet


Høy deltakelse i arbeidslivet



Høy deltakelse i organisasjonslivet



Høy deltakelse i kulturaktiviteter og tilgang på kunst- og kulturopplevelser



En meningsfull hverdag og fritid



Et godt sosialt nettverk



Oppleve tilhørighet og forebygge utenforskap



Fravær av psykisk og fysisk vold

Slik vil vi gjøre det:


Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid i alt vårt forebyggende og helsefremmende arbeid



Godt tverrfaglig samarbeid mellom virksomheter og avdelinger



God tilgjengelighet i helsetjenestene fra starten av livet, gjennom barne- og ungdomsårene
og hele voksenlivet



Tilrettelegge for vital og mangfoldig frivillighet



Stimulere til høy sosial aktivitet og likeverdig deltakelse i kulturaktiviteter og idrett



Reduksjon av sosiale helseforskjeller gjennom folkehelsearbeidet



Sikre gode muligheter for et aktivt friluftsliv for alle



Formidle kunnskap om vår kulturarv i Froland, fornminner og lokalhistorie



Aktivitetstilbud og -plikt for unge arbeidsledige, aktiv og inkluderende arbeidsgiverpolitikk i
kommunen og inkludering av personer med behov for varig tilrettelagt arbeid

Innbyggere i Froland sier:

«God helse, tid med familien, tilgang til naturen, sikker jobb»
«Oppleve mestring og tilhørighet, få utfolde meg og være aktiv i frivillig arbeid»
«Stabil økonomi, trivsel på arbeidsplassen, trygghet for barna og familien»
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KOMMUNEPLAN

God utdanning
Sikre inkluderende, rettferdig og god
utdanning og fremme muligheter for
livslang læring for alle

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet, og inkluderende opplæring av god kvalitet for
alle er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i vårt lokalsamfunn.
Utdanning er nøkkelen til utvikling og gjør at hver enkelt av oss kan mestre eget liv og bidra til et
bærekraftig samfunn. God utdanning handler ikke bare om retten til skolegang, men også om
gode lærere og kvalitet i undervisningen – hele veien fra barneskolen til en går videre til høyere
utdanning eller ut i arbeidslivet.
Perspektivet med livslang læring er viktig for Froland. Å legge til rette for kompetanseutvikling
også i voksen alder er vesentlig både for den enkelte og for å utjevne sosiale og økonomiske
forskjeller. Vi vet at særlig lesing er en viktig grunnleggende ferdighet gjennom hele livsløpet.
Ved å øke andelen blant voksne som bygger videre på sin fagkompetanse, fullfører videregående,
eller tar høyere utdannelse, vil vi igjen se positive effekter på neste generasjon i form av økt
fullføringsgrad i videregående og høyere utdanning. På sikt kan dette bidra til bedring av levekår
og folkehelse.

Innbyggere i Froland sier:

«Gi barna en trygg hverdag. Trygge barn er lærevillige»
«Dedikerte lærere som tenker utenfor boksen»
«Flere lærere, mindre lekser, mer praktisk undervisning»
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Utfordringer for Froland


Høyt frafall i videregående skole



Betydelig antall innbyggere uten høyere utdanning



Høy andel personer med lav digital kompetanse

Slik vil vi ha det i Froland:
Vi ønsker at våre elever og studenter har:


Godt grunnlag for skolegang fra barnehage og førskole



God kvalitet i barnehage, grunnskole, kulturskole og voksenopplæring



God tilgang på utdanning, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og
geografiske forhold



Kvalifiserte pedagoger, lærere og annet personell med relevant kompetanse
gjennom hele opplæringsløpet



En læringssituasjon tilpasset den enkeltes forutsetninger



Nullvisjon for mobbing i barnehage og skole



Høyest mulig gjennomføringsgrad i videregående skole

Vi ønsker at våre innbyggere har:


Gode muligheter for å bygge kompetanse gjennom hele livet



Gode digitale ferdigheter og tilgang på god informasjon for aktivt å mestre eget liv
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Slik vil vi gjøre det:
Bygge opp under god opplæring ved å sikre:


Systematisk skole-hjem-samarbeid og kontinuerlig arbeid med skolemiljø og trivsel



God overgang mellom barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående



God, tilpasset opplæring



Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid gjennom hele opplæringsløpet



God veiledning om muligheter etter ungdomsskolen



Tilrettelegging for et bærekraftig antall lære- og lærlingplasser

Fremme livslang læring gjennom:


Tilrettelegging for kompetanseutvikling på arenaer som bibliotek, kulturskole,
voksenopplæring og arbeidsplassen



Samarbeidsprosjekter med frivilligheten
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Bærekraftige lokalsamfunn
Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende,
trygge, robuste og bærekraftige

Av kommunene i vår region har Froland de siste ti årene vært blant dem med størst befolkningsvekst og tilflytting, og vi forventer at denne utviklingen vil fortsette. Dette kan både by på store
positive muligheter og innebære utfordringer. God tilgjengelighet og variasjon i boligtilbudet,
nye arbeidsplasser og økning i nye næringsetableringer er avgjørende for bærekraftig vekst i
lokalsamfunnet vårt. Vi må også ha fleksibilitet og omstillingsevne i vårt offentlig tjenestetilbud,
slik at vi kan tilpasse tjenestene i takt med endringer i befolkningssammensetning og folketall.
Et vitalt lokaldemokrati, og en aktiv holdning i regionalt samarbeid blir viktig for utviklingen av
kommunen videre.
Osedalen og nærliggende boligområder har hatt stor utvikling og økning i folketall, spesielt de
siste 10-15 årene. Samtidig er det bygd boliger spredt i kommunen.
Det finnes mange levende grender, blant andre Mykland. Kommunen er ett lokalsamfunn og
samtidig flere små lokalsamfunn. Vi ønsker at hele Froland skal være et aktivt og mangfoldig
fellesskap, og at innbyggerne opplever at Froland er et godt sted å bo, leve og jobbe.
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Sammenlignet med mange av nabokommunene har Froland en ung befolkning. Samtidig får vi
stadig flere i de eldste aldersgruppene. Vår evne til å være proaktive i møte med befolkningsutviklingen og endringsdyktige i kommunen som organisasjon er nøkkelfaktorer for å oppnå
positiv effekt av veksten. Samarbeid med næringslivet, aktiv tilrettelegging for utvikling hos både
små og mellomstore bedrifter og en bevisst boligstrategi er blant grepene vi gjør for å sikre
trygghet og trivsel når Froland vokser. Kommunen kan ikke løse alle utfordringer alene.
Samarbeid med frivillige organisasjoner er en annen nøkkelfaktor i helheten for å bevare den totale bærekraften i vårt felles lokalsamfunn.

Trygghet i lokalsamfunnet handler blant annet om beredskap, infrastruktur, trafikksikkerhet,
miljømessig bærekraft og klimamål i tråd med regionale og nasjonale målsettinger. Et kjennetegn
på et bærekraftig lokalsamfunn er også tilhørighet og fellesskap. Froland skal være et
inkluderende samfunn der det er godt å leve og ingen står utenfor. Det skal være takhøyde og
rom for alle, og perspektivene likestilling, inkludering og mangfold - LIM - skal stå sterkt i
Froland. Vi skal ha universell utforming av både fysiske og digitale tjenester, vi skal kommunisere
med klart språk og ha åpenhet i lokalsamfunnet og forvaltningen.
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I vår arealstrategi sier vi mer om føringer og
fokusområder for Froland kommunes arealdisponering, sentrumsutvikling, utvikling av
nærings- og boligarealer, ønsket bosettingsmønster og strategisk planlegging av arealet vi
har tilgjengelig.

Utfordringer for Froland


Kollektivtilbud med lav frekvens og
liten dekningsgrad i grendene



Noen mangler i infrastrukturen for
myke trafikanter fra de større boligfeltene til sentrum



Klimaendringer og større ulikheter i storsamfunnet påvirker oss lokalt



Andelen heltidsansatte er lavere enn
landsgjennomsnittet



Froland er en netto pendlerkommune



Mange av de samme levekårs- og
LIM-utfordringene som resten av Agder

Slik vil vi ha det i Froland:
Vi ønsker at Frolands innbyggere har:


Et trygt bosted og en økonomisk
håndterlig bolig



Gode sosiale møteplasser og et raust
lokalsamfunn med plass til alle



Et variert og godt tilbud innen
arbeids- og kulturliv



Nærhet til offentlige tjenester



God infrastruktur
(strøm, bredbånd, vei,
gang- og sykkelsti, vann og avløp)
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Slik vil vi gjøre det:


Målet om at 70 % av boligbyggingen skjer innenfor et definert sentrumsområde
opprettholdes



Attraktive grender



God tilrettelegging for næringsdrivende og etablerere



Utnytte Frolands komparative fortrinn ved å legge til rette for etablering av grønn,
kraftkrevende industri



Planmessig utvikling av sentrum



En proaktiv boligsosial politikk



Bevaring av dyrket mark



Kommunen som arbeidsgiver skal bidra til inkluderende arbeidsliv og en heltidskultur



Sammen med lokale organisasjoner gi muligheter for likeverdig deltakelse og mestring på
lokalsamfunnets arenaer



Økt brobygging på tvers av ståsted og miljøer



Systematisk arbeid med likestilling, inkludering og mangfold



Vekt på medvirkning, særlig blant barn og unge

Innbyggere i Froland sier:

«Flere møteplasser for alle aldre, gratis aktivitetstilbud til barn og unge»
«La oss innflyttere bli bedre kjent med resten av dere»
«Bevar utkantene og bygdene»
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Innbyggere i Froland sier:

«Sats på lokale bedrifter. Ansett lokale folk»
«Tenke seg godt om når man bruker penger»
«Få flere bedrifter til å ønske å slå seg ned i kommunen»
«Satse på gjenvinning og gjenbruk»
«Må legge til rette for at folk vil flytte til Froland. Bygge nye boliger rundt
sentrum og øke muligheten til å reise kollektivt»
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