
 

 

 

  

Planstrategi 

 2016 - 2020 

 

Froland 
kommune 
Rådmannen 

Vedtatt i kommunestyret 

26.05.16  

 



 

1 
 

1. Innledning 
 

Hensikten med en kommunal planstrategi er å klargjøre kommunens behov for planer. 

Planstrategien skal gi en oversikt over de viktigste planene kommunen akter å utarbeide, 

basert på prioritering av hva kommunen mener er viktige oppgaver. 

 

2 Prosess 
 
Rådmannen utarbeidet et første utkast som i februar 2016 ble gjennomgått med 

virksomhetene og politikerne. Med bakgrunn i denne prosessen ble et revidert utkast sendt 

på høring i mars. Endelig politisk vedtak ble gjort i kommunestyret 16.06.2016. 

 

Høringen ble gjort til statlige og regionale organer samt nabokommunene. 

 

3 Nasjonale forventninger og regionale interesser 
 

Det er en rekke forventinger til den kommunale planstrategien. Først og fremst er det 

lovpålagt for kommunene å ha en slik på plass senest ett år etter at det nye kommunestyret 

er på plass ifølge plan- og bygningsloven. 

Nasjonale forventinger 

 Gode og effektive planprosesser. 

Kommunen skal basere planlegging og beslutninger på et godt oppdatert 

kunnskapsgrunnlag. Planleggingen skal samordnes med de nasjonale og regionale 

interesser og fange opp allmennhetens og andre berørtes interesser gjennom tidlig 

invitasjon til medvirkning. Tilgjengeligheten til kommunens planer skal sikres ved å ta i bruk 

digitale verktøy. 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. 

Gjennom planlegging skal kommunen ha som målsetning å redusere klimagassutslipp og ta 

hensyn til de fremtidige klimaendringer, og disse skal ha påvirkning på hvor kommunen 

lokaliserer næringsvirksomhet, boliger infrastruktur og tjenester. Kommunen skal 

identifisere viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner og 

kulturmiljø, og ivareta disse i kommunale planer. Kommunen skal samarbeide med 

næringslivet for å planlegge verdiskapning og bærekraftig næringsutvikling samtidig som 

det tas hensyn til samordning av bolig- og transportplanlegging. Kommunen skal sikre 

viktige jordbruksområder, og legger til rette for nye og grønne næringer i tilknytting til 

jordbruk og skogbruk, som grønt reiseliv, mat med lokal identitet og utnyttelse av 

bioenergi. 
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 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. 

Kommunen skal legge til rette for tettsteds utvikling med høy arealutnyttelse og variert 

boligbygging, frie for skadelig støy og luftforurensing. Kommunen skal samarbeide på tvers 

av kommunegrensene for å fastsette hovedtrekkene i transportsystem, herunder 

knutepunkter for kollektivtrafikk. Kommunen skal tilrettelegge for økt bruk av sykkel og 

gange i dagliglivet, og sikre sammenhengende gang- og sykkelforbindelse av høy kvalitet.  

Kommunen skal ta vare på naturverdier og legge til rette for fysisk aktivitet og trivsel for 

hele befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær 

tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv.  

Regionale interesser 

Samarbeid for å utvikle et sterkt og samlet landsdel som er attraktive for bosetning, 

næringsutvikling og økt sysselsetting både i kystsonen og i indre distriktene. Hele 

landsdelen skal tas i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. 

Samarbeide om planlegging av effektiv og trygg samferdsel og som sikrer kontakten utenfor 

regionen.  

 

4 Kommunens utviklingstrekk 
 
Befolkningsveksten: 

Froland kommune er i vekst og man har derfor forskuttert på at det skal det være også i 

neste kommunestyreperioden.  Ser man på prognosene vil veksten av antall barn fra 0-5 år 

stagnere eller avta. De andre alderstrinnene vil vokse, men aldersgruppen 67 + vil vokse 

mest. 

 

Nedgang i antallet av yngre barn. 
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Høyest vekst i aldersgruppen 67+ 

 

Arbeidsmarkedet: 

Ved forrige kommunestyreperiode registrerte man at arbeidsledigheten var noe høyere. I 

løpet av kommunestyreperioden har den dessverre gått mer opp og i 2015 var den på 5 %, i 

begynnelsen av 2016 er den kommet opp i 6 % ledige. Arbeidsledigheten er størst hos de 

unge og innvandrere. 

Sysselsetningen blant menn er fremdeles størst innenfor bygg- og anlegg, men i løpet av 

forrige kommunestyreperiode har den avtatt noe. Varehandel, reparasjon av motorvogner 

er det tjenesteområdet for menn som sysselsetningen i kommunestyreperioden har økt 

mest. 

Hovedsysselsetting blant kvinner er fremdeles innenfor tjenesteområdet helse- og 

sosialtjenester. I løpet av kommunestyreperioden er det også dette tjenesteområde som 

har økt mest 

Det er 2700 personer i Froland som er i arbeid, og det er totalt 1360 arbeidsplasser i 

Froland. Froland er fremdeles en kommune med mange pendlere, spesielt til Arendal og 

Grimstad. 
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Antall deltidsarbeidende med bosted i Froland kommune har gått noe ned, men samtidig 

har antall deltidsstillinger i kommunen gått noe opp. Det er fremdeles innenfor 

tjenesteområdet helse- og sosialtjenester som flest deltidsarbeidende er sysselsatt. I løpet 

av denne perioden er det også innenfor tjenesteområdet helse- og sosialtjenester som har 

økt mest antall sysselsatte på deltid. Størst nedgang i deltidssysselsatte er innenfor 

tjenesteområde undervisning, varehandel og overnatting og serveringssteder. 

Brutto inntekt på frolendinger ligger tilnærmet likt med gjennomsnitts bruttoinntekt i 

regionen. 

Klima: 

Ved forrige kommunestyreperiode registrerte man at det var et høyt forbruk av fossilt 

energi til transport. Det er grunn til å anta at dette vedvarer, da antall personbiler i 

kommunen har økt. Tilbudet på kollektivtransport er dårlig. Utenom laderen ved Frolandia 

er det ingen andre ladestasjoner for el-biler i kommunen.   

Froland kommune har et lavt forbruk av elektrisk energi både pr. hushold og pr innbygger. 

Strømforbruket pr. innbygger for tjenesteyting er også lavt. Energiforbruket på kommunens 

tjenestebygg er også lavt og indikerer en fornuftig drift.  

Barnehage: 

SSB sine tall viser en stagnasjon eller avtakende vekst av 0-5åringer. Nye regler for rett til 

barnehageplass vil medføre at behovet øker noe.  

Skole: 

Som følge av vekst av 6-15 åringer i perioden må man anta at elevtallet fortsatt vil øke. 

Skolene i Froland har fremdeles høyt andel av elevene på spesialundervisning, men andelen 

har avtatt i løpet av forrige kommunestyreperiode. 

Helse og omsorg: 

Som følge av prognosen på høyere vekst av befolkningsgruppen 67 år eller eldre, må man 

regne med at etterspørselen etter omsorgstjenester vil øke. Brutto utbetalt sosialstønad pr 

innbygger ligger noe under gjennomsnittet i fylket. De siste årene har brutto utbetalt 

sosialstønad avtatt.  Antall uføretrygdede er høyt, mens antall uføretrygdede under 45 år 

har gått ned til gjennomsnittet i Fylket.  
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Oversikt over gjeldende og pågående planer 
 
Oversikten under viser gjeldende og pågående planer på rådmann- og virksomhetsnivå. 
 

Plannavn/-type Tidspunkt Ansvarlig virksomhet 

   

Kommuneplan 2014-2026 Rådmann 

Økonomiplan og 
årsbudsjett, årlig 

2016-2019 Rådmann / 
Administrasjonsenheten 

Kommunal planstrategi 2012-2015 Rådmann 

Strategisk næringsplan 
inkl landbruk 

2016 Rådmann / Teknisk 

Kommunedelplan for 
kultur og idrett 

2013-2016 Rådmann 

Virksomhetsplan 
velferd, barnevern og 
helse 

2016 - 2019 Velferd, barnevern og 
helse (VBH) 

Strategi og tiltaksplan 
grunnskolen  

2015 - 2017 Skolen 

Virksomhetsplan 
omsorg 

2016 - 2019 Omsorg 

Ruspolitisk 
handlingsplan 

2012 - 2016 Velferd, barnevern og 
helse (VBH) 

Barnehageplan 2015 - 2019 Barnehage 

Klima- og energiplan Vedtatt 2009 – er 
utgått 

Teknisk 

Folkehelseoversikt Vedtas i 2016 Velferd, barnevern og 
helse (VBH) 

Trafikksikkerhetsplan 2010-2012 Teknisk 

Vann og avløpsplan 2012 - 2040 Teknisk 
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Kommunens planbehov 2016 – 2020 
 

Kommuneplanen 
Kommuneplanen er kommunens viktigste styringsdokument. Dokumentet består av en 

samfunnsdel som setter opp hovedmål for kommunens virksomheter. Samfunnsdelen er 

førende for handlingsplanen og økonomiplanen. 

 Kommuneplanens arealdel viser hvor i kommunen man kan bygge næring, boliger med 

mer. Arealdelen består av et kart med tilhørende bestemmelser og retningslinjer. 

Arealdelen er juridisk bindende, noe som innebærer at eier av arealer avsatt til utbygging 

har rett til å bygge ut sine arealer når det gjøres i henhold til bestemmelsene og 

retningslinjene. Det er som regel et krav at det må lages reguleringsplan før 

byggevirksomhet kan igangsettes. I tillegg til byggeområder viser arealdelen også viktige 

hensynssoner, slik som støysonen rundt Gullknapp og flomsoner langs Nidelva. 

I gjeldende arealplan er det avsatt store arealer til boligbygging i sentrumsnære områder. Vi 

regner med at det kan bygges nesten 3 000 boenheter på de arealene som er avsatt til 

boligformål i gjeldende plan.  Det bygges årlig ca 50 boenheter i kommunen, slik at behovet 

for å få avsatt nye områder er lite. I planen ligger det mange rekkefølgebestemmelser som 

skal sikre at barn i nye boligområder skal ha sikker skolevei. 

Når det gjelder næringsarealer, kan det vise seg at det vil bli noe manko på attraktive 

næringstomter. Nye næringsområder vil derfor bli et viktig tema ved rullering av 

kommuneplanen. 

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 

Det nye kommunestyret ønsker å være aktive når det gjelder å formulere og prioritere 
viktige politiske målsettinger i kommuneplanen. Arbeid og prosess med kommuneplanens 
samfunnsdel igangsettes idet planprogrammet vedtas. 
 

Revidering av kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel er fra 2014. En revisjon er aktuelt i 2018, da vil også ATP-
prosjektet ha innvirkning på denne. 
 

Økonomiplan og årsbudsjett 
Økonomiplan og budsjett inneholder kommunens årsbudsjett, økonomiplan for de 

påfølgende tre årene og de målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. 

Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende. 

 

Kommunedelplan for beredskap og samfunnssikkerhet 
Kommunedelplan for beredskap og samfunnssikkerhet inngår i Froland kommunes 

overordnede beredskapsplan. Planstrategien har vært ute på høring og skal behandles. 

Neste trinn er høringsutkast til plandokument. Formålet med planen er å forankre 

kommunens beredskapsarbeid etter forskrift om kommunal beredskapsplikt i 
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kommunestyret som kommunens øverste organ. Kommunedelplanen har følgende 

deldokumenter: 

 Overordnet beredskapsplan 

 ROS-analyse (skal også revideres som del av planprosessen) 

 HMS/årshjul inkl. kompetanseplan for nøkkelpersonell i beredskapsarbeidet 

 Varslingsliste 

Kommunedelplanen skal sluttbehandles i kommunestyret innen utgangen av 2016, og har 

planperiode 2017-2020. 

 

Kommunal planstrategi 
Planstrategien skal innbefatte vedtak om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 

revideres, og et underlag som viser forutsetningene for vurderingen av planbehovet. 

Planstrategien skal vedtas senest ett år etter at kommunestyret er konstituert, og er 

hjemlet i plan- og bygningsloven. 

 

Strategisk næringsplan inkl landbruk, revisjon 
En strategisk næringsplan er en plan som sier noe om hva kommunen mener er viktig i 

næringsutviklingen i kommunen i kommende år. Planen utpeker noen satsingsområder og 

munner ut i et handlingsprogram. Det skal spesielt ses nærmere på næringsarealer. 

 

Kommunedelplan for kultur og idrett 
Kommunedelplan for kultur og idrett har vært utarbeidet og behandlet i Froland kommune 

f.o.m. 1994 under ulike navn/betegnelser, da Kulturdepartementet fra det tidspunkt 

innførte et vilkår om at det i hver kommune må være en kommunedelplan for idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet for at det skal være mulig å søke spillemidler til anlegg for idrett, 

friluftsliv og fysisk aktivitet innen kommunens grenser. Planen omfatter også folkehelse og 

kulturbygg fra 2009. Planen skal inneholde en samfunnsdel og et handlingsprogram med et 

kortsiktig perspektiv på fire år og en uprioritert liste med et perspektiv over 12 år. F.o.m. 

2012 fikk planen navnet kommunedelplan for kultur og idrett, etter navnet på den av de 

daværende tre kommunestyrekomiteene som hadde det faglig politiske ansvaret for å føre 

planarbeidet fram til kommunestyrets vedtak. Planen har en tidshorisont på 2013-2016, og 

må revideres. Det er tildelt spillemidler til bygg og anlegg i Froland på til sammen mer enn 

50 mill. kroner fra bare fra 2007. Planen har således gitt Froland kommune gode resultater. 

Mye taler for at en i kommende periode vil omtale planen som kommunedelplan for kultur, 

idrett, folkehelse og friluftsliv. Da vil også hovedtrekkene i en grønnstrukturplan kunne 

inngå som ett kapittel i kommunedelplanen. 

 

Kulturminnevernplan 
Det er kommet innspill fra Aust-Agder fylkeskommune med varsel om mulighet for tilskudd 

til å utarbeide en kommunal kulturminneplan. En kulturminneplan kan ha flere formål, dels 

å innebære en så fullstendig oversikt over fysiske kulturminner i kommunen som et verktøy 

og informasjonskilde i arbeidet med overordnede arealplaner, reguleringsplaner og 
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byggesaksbehandling. Det formelle myndighetsorganet på lokalt og regionalt nivå for 

kulturminnevernet etter kulturminneloven er lagt til fylkeskommunen. Kommunen utøver 

myndighet gjennom Plan- og bygningsloven, og kan i tillegg frivillig påta seg gjennom 

kommunens kulturpolitikk å formidle historien knyttet til enkelte kulturminner som en del 

av kommunens kulturformidlingsarbeid. Det framstår som en mulighet å vurdere å hente 

fram det som tidligere er registrert av kommunens kulturminner i en oversikt og 

beskrivelse, og arbeide videre med en strategi for hvordan informasjonen og kunnskapen 

dette gir, kan forvaltes.  

 

Sektorplan levekår 
I forrige kommunestyreperiode ble det oppnevnt en komite for levekår. Denne komitéen 

fikk utarbeidet og vedtatt sektorplan for levekår. Blant tiltak som fremkom i denne planen 

og som er blitt realisert er f.eks. bolig for voksene utviklingshemmede.  

Faktorer som påvirker indeksen for levekår er bl.a. inntektsnivå og inntektsfordelingen 

blant innbyggene, sykefravær blant innbyggerne, antall uføretrygdede, helsetilstanden og 

helseatferd blant innbyggerne, antall barnevernssaker, og antall legeårsverk i 

kommunehelsetjenesten. 

Kommunen er lovpålagt å utrede en folkehelseplan og en ruspolitisk handlingsplan. Disse 

planene overdekker mange av de faktorene som påvirker levekårsindeksen. Også 

omsorgsplanen vil berøre sentrale planspørsmål som omhandler levekår. Planoppgaver 

hjemhørende i en egen levekårsplan synes dekket av andre kommunale temaplaner, og 

behovet for en egen levekårsplan må være for å samordne de nevnte underordnende 

planer.   

 

Sektorplan oppvekst 
I forrige kommunestyreperiode ble det oppnevnt en komite for oppvekst. Denne komitéen 

fikk utarbeidet og vedtatt sektorplan for oppvekst. Komitéen stod da overfor situasjonen 

elevfordeling for å utnytte tilgjengelig romkapasitet inntil skolen ble utvidet. Sektorplanen 

for oppvekst omhandlet elevtallsutvikling, barnehagebarn utvikling, målsetning om 

læringsutbytte og redusering av spesialundervisning, trygge skoleveger, samordning av 

barnehage, skole, helsestasjon og barnevern (Kvello-metoden), innvestering og driftsbehov. 

Også denne planen blir berørt av flere andre kommunale temaplaner, bl.a. årsplanene til 

barnehagene og skolene, skolebruksplanen, barnehageplanen, trafikksikkerhetsplanen og 

plan for tverrfaglig samarbeid (praktisering av Kvello-metoden). Investerings- og 

driftsbehov fremkommer i økonomiplanen. Behovet for en egen oppvekstplan må være for 

å samordne de nevnte underordnende planer.   

 

Omsorgsplan 
Omsorgsplan skal planlegge hvordan kommunen skal kunne yte omsorgstjenester til 

kommunens innbyggere. Den skal på grunnlag av nåværende brukergruppe og fremskrevet 

befolkningsvekst kunne imøtekomme alle faglige utfordringene kommunen vil møte i 

fremtiden. Planen skal avdekke fremtidige investeringer slik som tjenesteboliger og 
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nødvendig utstyr for å yte tjenestene og også kunne kartlegge nåværende og fremtidig 

bemanning. Dette gir grunnlag for innarbeiding i kommunens økonomiplan. 

 

Ruspolitisk handlingsplan 
Etter alkohollovens § 1-7 er kommunen pålagt å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. 

Det er derfor naturlig at plan også omfatter alle former for rusavhengighet. Planen skal 

kunne beskrive og vurdere rusmiddelsituasjonen i kommunen, angi kommunens 

rusmiddelpolitiske mål og strategier, angi behandlingstiltak for den rusavhengige, angi tiltak 

som skal forebyggende og forhindre rekrutering av rusavhengige, og kartlegge dagens 

kompetanse og tilgjengelig ressurs, samt fremtidig kompetanse og ressursbehov.  Dette gir 

grunnlag for innarbeiding i kommunens økonomiplan. 

 

Barnehageplanen (gjeldende plan 2015-2019) 
Barnehageplanen sier hvordan kommunen skal drifte sine barnehager og forholde seg til de 

private barnehagene. Planen tar hensyn til prognoser knyttet til hvor mange nye barn vi får 

i kommunen, og hvilket behov dette innebærer innenfor barnehagesektoren. En god 

barnehageplan gir grunnlag for riktige vurderingen knyttet til hvor mange barnehageplasser 

kommunen bør ha tilgjengelig til enhver tid. 

 

Trafikksikkerhetsplan 
Trafikksikkerhetsplanen skal forebygge trafikkulykker ved å planlegge fysiske utbedringer av 

veinettet i kommunen og holdningsskapende arbeid. På grunnlag av ulykkesstatistikker og 

innspill om trafikksikre tiltak og varsel om trafikkutsatte steder fra publikum foretar 

trafikksikkerhetsutvalget en planlegging av trafikksikkerhetstiltak.  Tiltakene omfatter også 

fylkesveger og planen blir også ledene for kommunens innspill til fylkeskommunens 

handlingsplan for fylkesveger. Froland kommune er også med i Trygg trafikks prosjekt 

“Trygge kommuner” og deres innflytelse vil sannsynlig resultere i mer holdningsskapende 

arbeid.   

 

Folkehelseoversikt 
Folkehelseoversikten skal være grunnlag for beslutninger og prioriteringer i 

folkehelsearbeidet i kommunen. Folkehelsepolitikkens overordnete mål er flere leveår med 

god helse i befolkningen som helhet og redusere sosiale helseforskjeller. 

Arbeidet med en folkehelseoversikt for Froland er i gang parallelt med planstrategien. 

 

Klima- og energiplan (vedtatt i 2009) 
Eksisterende klima og energiplan er formelt sett ikke lenger gjeldende. Innenfor klima og 

miljø har samfunnet utfordringer som alle må bidra til å løse. Kommunen har et potensiale 

både innenfor transport og som bygningseier. I tillegg har kommunen en rolle som 

tilrettelegger og generell samfunnsaktør. Aktuelle tiltak kan være å gå delvis over til el-biler, 
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bio-diesel på kommunale anleggsmaskiner og videreføre det gode arbeidet med 

energiøkonomisering av bygningsmassen. Tilrettelegging med strøm for el-biler og bidra til 

gode løsninger for kollektivtransport og myke trafikanter kan også være tema. 

 

Vann- og avløpsplan 
Det er mye som skjer på vann- og avløpssektoren. 

Ledningsnett saneres jevnlig, med en investering av 1.000.000,- årlig. Dette blir ca 100-

150meter pr år, men vi investerer ca hvert 3-5 år for å kunne ta lengre strekk i hver 

anleggsperiode. Saneringsplanen har stort fokus på Neset i denne sammenheng.  Det er 

også satt av midler til et økende problem med overvannshåndtering.  

Det skal bygges nytt avløpsrenseanlegg på Neset, i nær beliggenhet av det eksisterende 

anlegget. Prosjektet er i et tidlig stadium, hvor konsulent lager anbudsbeskrivelse. 

Konkurranse vil bli lyst ut på Doffin 01.04.16. Byggestart vil bli bestemt på er senere 

tidspunkt ifht til tilbyder. 

Vannverket ble vurdert kapasitetsmessig i 2011. Konklusjonen ble da å vurdere på nytt 

etter 5 år og det skal derfor vurderes på nytt ila 2016 og eventuelle tiltak er tatt med i 

investeringsplanen for 2017.  

Gjeldende Hovedplan VA er vedtatt 01.09.2011. Denne vil revideres ila 2016 og gjelde 2016 

til 2040. 

 

Områdeplan Gullknapp 
Avhengig av utviklingen på flyplassen, ser man på sikt et behov for ny tilførselsveg til 

flyplassen med tilkobling til eksisterende Fv. 42. Det er ønskelig å regulere den nye 

tilførselsvegen i tett samarbeid med Arendal kommune.  Flystøysonen for en rullebane på 

3000 meter lengde er lagt inn i kommuneplanen og fungerer som et byggeforbud for 

området. Fremtidig trafikk til og fra flyplassen vil gjøre området egnet for 

næringsvirksomhet med en vis publikumstilstrømning. En ny områdeplan vil kunne ivareta 

disse behovene. 

 

Plan fiber og mobilnett 
Fiber- og mobildekning er viktige verktøy og goder for mange virksomheter og mennesker. 

Kommunen ønsker å bidra til at dekning og utbredelse blir best mulig. Dette må gjøres i 

samarbeid med en rekke andre aktører. Kommunen ønsker å få dette til på en planmessig 

god måte. 

 

Grønnstrukturplan 
Froland har hatt en formidabel vekst og dette har resultert i en sentralisering av boliger 

rundt Osedalen. Det er ingenting som tilsier at ikke denne veksten og sentraliseringen vil 

vedvare.  Det er også et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 

helsefremmende, triveselskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. 
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Behovet for å reservere ubebygget grønnstruktur, her under betydningen av naturområder 

inn i mellom beboelsen i tettsteder, strider fram. Grønnstrukturplan kan også avmerke 

turstier i sentrumsområder, og vil være et hjelpemiddel for å planlegge nye boligområder 

med raske snarveier frem til sentrumsnære frilufts destinasjoner.  

 

Eierskapsmelding 
Froland kommune har store verdier gjennom eierandeler i ulike selskaper. 

Eierskapsmeldingen skal sikre at politikerne som eiere får økt kjennskap til disse 

selskapene, og at de kan bruke sin eierrolle til å påvirke og styre sine eierskap ut fra 

kommunens målsettinger. 

Arbeidet med eierskapsmelding pågår, og er ventet avsluttet mai 2016. 

 

Regional areal og transportplan for Arendalsregionen 
Dette er en fylkeskommunal plan der kommunen bidrar både med midler og kompetanse. 

Normalt er ikke regionale planer en del av planstrategien, men kommunene som deltar i 

dette planarbeidet er enige om at de vil vedta planen samtidig med fylkeskommunen. 

Formålet med planen er å vise hvordan vi kan ta trafikkveksten i regionen på en 

hensiktsmessig måte, som gir en bedre trafikkflyt og høyere andel myke trafikanter. Det er 

en målsetning med planarbeidet at vi skal komme i posisjon til å få ekstra statlige midler 

 

Kommunereformen 
Arbeid og prosess med kommunereformen pågår. Froland kommune er i kontakt med 

nabokommunene, men de fleste signalene fra politikerne går ut på at det er ønskelig å 

fortsette som egen kommune. Stortinget har gitt kommunene en frist til 1. juli 2016 for å gi 

tilbakemelding til fylkesmannen om hvordan de har tenkt å møte framtidas utfordringer. 

Deretter vil kommunal- og moderniseringsdepartementet legge fram en proposisjon for 

Stortinget våren 2017. Kommunereformen skal stort sett baseres på frivillighet, samtidig 

som det kan bli endringer i kommunenes inntektssystem som kan påvirke dette frie valg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

Nye planer 
 

Oversikt over de planene kommunen har tenkt å gjennomføre de neste fire årene. 

Inklusiv revisjoner. 

 

Plannavn/-type Tidspunkt for 
planarbeidet 

Ansvarlig for utførelsen 

Kommuneplan, 
samfunnsdelen 

2016 Rådmann 

Kommuneplanen, 
arealdelen 

2017/-18 Teknisk 

Økonomiplan og 
årsbudsjett, årlig 

2016 Rådmann / 
Administrasjonsenheten 

Beredskapsplan inkl 
ROS 

2016 Rådmann 

Kommunal planstrategi 2019 – 2020 Rådmann 

Strategisk næringsplan 
inkl landbruk, revisjon 

2019 Rådmann / Teknisk 

Kommunedelplan for 
kultur, idrett og 
friluftsliv 

2016 Rådmann 

Virksomhetsplan 
velferd, barnevern og 
helse (VBH) 

2019 VBH 

Virksomhetsplan skoler 2017 Froland skole / Mykland 
skole 

Virksomhetsplan 
omsorg 

2019 Omsorg 

Ruspolitisk 
handlingsplan 

2016 VBH 

Barnehageplan 2018/-19 Barnehage 

Trafikksikkerhetsplan 2017 Teknisk 

Helseoversikt 2016 VBH 

VA-plan 2020 Teknisk 

Områdeplan 
Gullknapp/Mårvann 

2019 Rådmann/teknisk 

Plan fiber og mobilnett 2017 Teknisk 

Eierskapsmelding 2016 Rådmann 

Areal og transportplan 
(ATP) 

2016 - 2017 Teknisk (rådmann) 

Kulturminneplan 2017 Rådmann / Teknisk 

Energi og klimaplan 2017 Teknisk 

 

Det pågår en prosess med å etablere familiens hus som omfatter virksomhetene 

barnehage, barnevern og helsehuset. Dette vil kunne gi endret planbehov. 

 

Noen av planene er avhengig av spesiell finansiering. Denne prioriteringen gjøres i 

budsjettprosessen.  


