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Utdrag fra Kommuneplanens samfunnsdel 2014-
2026: 

2. Nesodden i dag – fakta og analyse 

 

2.1 Faktagrunnlag 

Demografi 

Nesodden kommune hadde 18 297 innbyggere ved utgangen av 2013
1
. Nesodden er en 

vekstkommune selv om befolkningsveksten de siste 10 årene har vært relativt moderat 

(ca.1,26 %). Befolkningen består i dag av 21,3 % barn (0-15 år) og 11,7 % voksne over 67 år. 

De øvrige 66,9 % er i aldersgruppen 20-66 år. Ifølge befolkningsprognoser
2
 vil antallet 

voksne over 67 øke med 62 % i perioden 2010-2025 i vår kommune. Barnetallene vil i samme 

periode være relativt stabile.  

  

Nesodden har per 2012 en høy andel av husholdninger med barn (67,9 %). Dette henger 

sannsynligvis sammen med at Nesodden har en relativt ung befolkning. Snittet i Follo og 

Akershus er hhv. 68,3 og 66,4 prosent.
3
  

 

 

 
Figur 1: Befolkningsutviklingen i perioden 2008-2028. Figuren viser absolutt endring, dvs. endringen i faktiske 

tall.
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Per i dag har kommunen et sykehjem med 122 plasser. Kommunen mangler per september 

2014 flere nivå på omsorgstrappen, deriblant bemannede omsorgsboliger og differensierte 

dagtilbud. 

  
Figur 2: Endring i de eldste aldersgruppene i kommunen i prognoseperioden 2008-2018. Figuren viser relativ 

endring, dvs. endringen i forhold til et gitt utgangspunkt.
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År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Befolknings-
økning 

261 219 167 294 189 299 183 195 185 201 

Folketall 17129 17348 17515 17809 17998 18297 18480 18675 18860 19061 

 

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Befolknings-
økning 

192 200 200 189 197 190 187 20606 175 180 

Folketall 19253 19453 19653 19842 20039 20229 20416 20606 20781 20961 

 

Befolkningsveksten på Nesodden er boligstyrt. Dette betyr at tilretteleggingen for videre 

boligbygging vil være avgjørende for hvor stor den videre befolkningsveksten vil bli. 

Samtidig er det verdt å merke seg at det er en høy flytteaktivitet i Nesodden. Både i 2011 og 

2012 flyttet i overkant av 1000 personer inn og litt færre ut av kommunen.
6
 

 

Det legges til grunn en boligbygging på 100 boliger pr år. Boligbyggingen i Nesodden 

varierer en del fra år til år, men gjennomsnittet ligger under 100 boliger pr år. 

Befolkningsveksten skyldes hovedsakelig tilflytting, og er derfor styrt av boligbyggingen. 

 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antall 
boliger 

6 357 6 522 6 631 6 651 6 724 6 779 7 197 7 251 7 362** 
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Boligtilvekst 165 109 20 73 55 418* 54 75**  

*)Fritidsbygninger (hytter, sommerhus o.l.) skal ikke registreres med bolig. Dette blir likevel 

gjort i enkelte tilfeller. Disse boligene er fra 2012 inkludert i statistikken dersom det er 

registrert bosatte på boligadressen i Det sentrale folkeregisteret. **) Estimert pr jan 2014 

 

Tabellen nedenfor viser hvor mange boliger som er bygget i kommunen de siste ti årene og 

hvor mange flere innbyggere kommunen har fått i samme tidsperiode.
7
 

 

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gj. 

snitt 

Befolkn.-

økning 

157 310 250 77 261 219 167 284 189 290 220 

Fullførte 

boliger 

15 14 101 261
8
 56 45 40 70 76  75 

 

Av tabellen kan man se at boligbyggingen og befolkningsveksten varierer fra år til år. I 

kommuneplanens samfunnsdel for 2007-2019 ble det lagt til grunn et utbyggingstall på 90-

100 boliger per år, mens det i planen for 1999-2011 ble lagt til grunn en boligbygging på 60-

70 boliger per år. I den foregående og nåværende plan legges det til grunn en boligbygging på 

100 boliger per år. Av tabellen kan man se at den reelle gjennomsnittlige boligbyggingen de 

siste årene har vært ca. 75 boliger, dvs. vesentlig lavere enn planlagt. 

  

Boligbygging og befolkningsutvikling 

I regi av Follorådet ble det ved forrige rullering av kommuneplanen utarbeidet 

befolkningsprognoser for Follo-kommunene for perioden 2010-2025. Utgangspunktet for 

Follo-prognosen er at boligbygging og befolkningsutvikling i den enkelte Follo-kommune 

påvirkes av den utviklingen som skjer i regionen. Prognosen er utarbeidet i to alternativer, der 

alternativ 1 er basert på de enkelte kommunenes boligbyggeprogram (eller tilsvarende) og 

alternativ 2 er basert på Follorådets regionale føringer for areal og transportutvikling. 

 

Follo-prognosens alternativ 1 utgjør befolkningsprognosen for Nesodden i perioden 2010-

2025. Denne tar utgangspunkt i planlagt boligbygging i perioden, i form av vedtatte 

reguleringsplaner og reguleringsplaner under utarbeidelse, samt en videreføring av et 

utbyggingstall på ca. 100 boliger per år. Dette vil gi en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 

ca. 1,2 % per år. Trolig vil det også komme nye prosjekter i perioden som kan gi en noe 

høyere befolkningsvekst, særlig mot slutten av perioden. 

 

Det er viktig å påpeke at så å si all boligbygging i kommunen skjer i privat regi, og at det er 

knyttet usikkerhet til tidspunktet for realiseringen av de enkelte reguleringsplanene. 

 

Tabellen under viser befolkningsprognosen for Nesodden i perioden 2010-2025. 

År 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Befolkningsøkning 183 259 294 304 317 271 214 198 

Folketall 17531 17790 18084 18388 18705 18976 19190 19388 

         

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Befolkningsøkning 185 178 167 150 141 136 128 121 

Folketall 19573 19751 19918 20068 20209 20345 20473 20594 

 

Befolkningsprognosen viser at skolekapasiteten i kommunen, både på barne- og ungdoms-

trinnet, er god i perioden. Eneste unntak er Nesoddtangen skole som kan få anstrengt kapasitet 

mot slutten av perioden som følge av planlagt boligbygging i Tangen grendelag. 
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Figur 3: Blå linje viser antallet barn i barneskolealder i kommunen i prognosealternativ 1 og stiplet linje viser 

den totale kapasiteten i barneskolene i kommunen. Figuren viser absolutt endring, dvs. endringen i faktiske tall. 

 

Follo-prognosens alternativ 2 tar utgangspunkt i et tenkt scenario hvor Follo skal ta imot en 

vekst på ca. 40 000 mennesker og fordele 75 % på jernbanetettstedene, 20 % på øvrige 

kollektivbetjente tettsteder og hvor omfanget av spredt boligbygging ikke skal overstige 5 %.
9
 

I dette scenarioet er framtidig boligbygging for Nesoddens del lokalisert i tilknytning til 

kollektivknutepunktet Nesoddtangen brygge, dvs. til Tangen grendelag. Scenarioet forutsetter 

minimal vekst i de øvrige grendelagene.  
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 Scenariet er basert på Follorådets regionale føringer for areal og transportutvikling fra 2009 
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Figur 4: Befolkningsutviklingen i perioden 2010-2025 i prognosealternativ 2. Figuren viser absolutt endring, 

dvs. endringen i faktiske tall. 

 

Follo-prognosens alternativ 2 innebærer en noe lavere befolkningsvekst for kommunen som 

helhet enn alternativ 1. I alternativ 2 kommer veksten i Tangen grendelag. Dette gir utslag på 

skolekapasiteten; Nesoddtangen skole og Tangenåsen ungdomsskole vil ifølge 

prognosealternativ 2 få kapasitetsproblemer henholdsvis midt i og mot slutten av 

prognoseperioden. 

 

Det er prognosealternativ 1 som er lagt til grunn for denne kommuneplanrulleringen. 

Prognosealternativ 2 er et teoretisk scenario som kan bidra til å synliggjøre konsekvensene av 

en annen utviklingsretning for kommunen. Ut fra gjeldende trafikkmønster må den reelle 

forståelsen av scenario 2 for Nesoddens del innebære at ”kollektivbetjente tettsteder” også 

omfatter boområder med god tilgang til buss til båten, og dermed ikke bare Tangen grendelag. 

Erfaringsmessig har dette vært en utvikling som har lagt til rette for en svært stor 

kollektivandel. 

 

Boligtyper 

Boligmassen i Nesodden kommune domineres av eneboliger. Av alle boliger i Nesodden er 

63 % eneboliger, 30 % rekkehus, kjedehus, tomannsbolig og andre småhus, 6 % boligblokk 

og 1 % andre bygningstyper.
10

 Denne boligstrukturen er gjennomgående i store deler av Follo, 

men etter Enebakk er Nesodden den kommunen i Follo med lavest andel leiligheter. Follo-

prognosen fra 2010 viser imidlertid at det for Follo som helhet vil bli en dreining mot flere 

leiligheter. Hele 45 % av boligene som planlegges i perioden 2010-2025 er leiligheter.
11
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Figur 5: Fordeling av boligtyper i Nesodden 2013-14 og fordeling av boligtyper ved planlagt utbygging i Follo i 

perioden 2010-2025. 

 

Utdanning 

Utdanningsnivået i befolkningen er høyt på Nesodden. Av våre innbyggere over 16 år har 

over 40 % høyere utdannelse, og vi var i 2013 den kommunen med høyest utdanningsnivå i 

Follo. Kun Oppegård har lavere andel innbyggere som kun har grunnskole. 

 

39,7 prosent av befolkningen i Akershus over 16 år hadde videregående skole som høyeste 

fullførte utdanning i 2013. 25,2 prosent hadde grunnskole. 35,1 prosent hadde kort 

universitets- og høyskoleutdanning. 

 

På Nesodden har andelen som kun har grunnskoleutdanning falt fra 24,5 i 2005 til 22,1 

prosent i 2013. Andelen med utdanning på nivå med videregående skole har falt fra 39,9 til 

36,2 prosent. Andelen med universitets- og høyskoleutdanning har økt fra 35,8 til 41,7 prosent 

i samme periode.
12

 

 

Utdanningsnivå for befolkning over 16 år
13

 

nivå /region 
Grunnskolenivå  Videregående 

skole-nivå  
Universitets- og 
høgskolenivå  

Vestby  26,4  42,6  31 

Ski  24,9  41,7  33,4 

Ås  22,7  37,2  40,1 

Frogn  23,2  43,0  33,8 

Nesodden  22,1  36,2  41,7 

Oppegård  20,3  39,3  40,4 

Enebakk  33,3  45,9  20,8 

 

Det er en barneskole i hvert av grendelagene på Nesodden. Elever fra de 6 barneskolene 

forsetter på en av de 3 ungdomsskolene når de er ferdige med 7. trinn. I tillegg er det en privat 

Rudolf Steinerskole med elever fra 1.-10. trinn.  

 

Sammenlignet med fylket, som har høyere resultater enn landsgjennomsnittet, skårer 

Nesodden kommune på snittet med fylket i nasjonale prøver for i 5. trinn 2013-2014. 
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 Akershus fylkeskommunes statistikkbank. Hentet 11.09.14 
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Ungdomstrinnet skårte noe lavere enn fylkesgjennomsnittet i 2013-14, men tilsvarende eller 

bedre enn nasjonalt nivå.
14

  

 

Frafallet i videregående skole var på 23 % i 2010-2012.
15

 Snittet i Akershus er på 21,9 prosent 

i samme periode, og Nesodden ligger i midten av de sju kommunene i Follo. 

 

Det er 34 barnehager i Nesodden kommune i august 2014, hvorav 9 er kommunale og 2 er 

åpne barnehager. Av 113 barnehageplasser i 2009 var 627--456 kommunale og 476 private. I 

2009 var tallene hhv. 456 og 550, totalt 1006.  I 2012 hadde 94,1 % av barn i alderen 1-5 år 

barnehageplass.
16

 Andel minoritetsspråklig barn i barnehagen i forhold til alle barna i 

barnehagen var 4,6 i 2012,
17

  I 2012 ble Heia barnehage etablert på nordre Nesodden. I 2014 

ble Sunnhagen barnehage utvidet med en avdeling på Fjellstrand og Oksval barnehage med en 

avdeling i lokalene til gamle Blomsterveien barnehage. 

 

Næring  

De tjenesteytende næringene dominerer, mens kommunen og Sunnaas sykehus er de største 

arbeidsplassene.  

 

I regional analyse Akershus 2013 rangeres kommunene i NæringsNM. Verktøyet er utviklet 

for å måle hvordan næringslivet presterer i ulike områder i Norge. For å måle 

næringsutviklingen i en kommune, ses det på fire mål: Nyetableringer, lønnsomhet, vekst og 

næringslivets størrelse.  

 

Nyetableringer i regioner og kommuner blir målt med tre indikatorer:  

i) antall nyregistrerte foretak i forhold til eksisterende antall foretak, 

ii) etableringsfrekvensen fratrukket virkningen av bransjestrukturen og  

iii) vekst i antall foretak.  

 

Lønnsomheten i kommunens næringsliv blir målt med tre indikatorer:  

i) andel foretak med positivt resultat før skatt  

ii) andel lønnsomme foretak justert for bransjestrukturen, og  

iii) andel foretak med positiv egenkapital. 

Vekst i regionene er målt med tre indikatorer: 

i) andel foretak med omsetningsvekst større enn prisstigningen 

ii) andel foretak med realvekst justert for effekten av bransjestrukturen 

iii) andel foretak med vekst i verdiskaping. 

Indikatoren ”næringslivets størrelse” er antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av 

befolkningen.  

 

Nesodden skåret sist år som kommune nr. 297 av landets 428 kommuner. Rangeringen for 

hver av de fire indeksene er: Lønnsomhet (318), Vekst(198), Nyetablering (86) og Størrelse 

(421). For ti år siden ville kommunen blitt skåret som nr. 344.  

 

Akershus er pendlerfylket framfor noen i Norge. Det har de siste årene vært en økning i antall 

pendlere ut av kommunen. Flest pendler til arbeidssteder i Oslo eller Follo; hhv. 3.956 og 

                                                 
14

 Udir.no: Skoleporten. Hentet 11.09.14 
15

 Kommunehelsa statistikkbank, fhi.no. Hentet 11.09.14 
16

 Akershus fylkeskommunes statistikkbank. Hentet ned april 2014. 
1717

 Akershus fylkeskommunes statistikkbank. Lastet ned april 2014. 
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4.199 i 2012. Ny forskning viser at Folloinnbyggerne sprer seg også utover Oslo, men det 

store flertallet arbeider i sentrum. Det er flere fra Follo enn Asker/Bærum som arbeider i Oslo 

øst.
18

  
 
Pendlingsstrømmer mellom kommuner, med bosted Nesodden19 

Arbeidssted Asker og 
Bærum 

Follo Nedre 
Romerike 

Øvre 
Romerike  

Oslo Totalt 

2005 344 3 872 77 53 3 706 8 052 

2010 448 4 011 72 55 3 849 8 435 

2012 461 4 199 89 59 3 956 8 764 

 

Nesodden ligger på fylkesgjennomsnittet når det kommer til registrerte arbeidsledige.  

Kommunen har hatt en nedgang i registrerte arbeidsledige fra 3,1 i 2005 til 2,3 prosent i 2013. 

I Follo har Frogn, Ås og Oppegård registrert lavere arbeidsledighet i 2013.
20

 

 

Kultur og kreativitet  

I forskningsrapporten Norway in the creative age
21

, rangeres norske kommuner i en 

kreativitetsindeks basert på indekser for talent, teknologi og toleranse. Nesodden kommune 

kommer på 4. plass i denne rangeringen, kun slått av Bærum, Oslo og Asker.  

 

Norsk kulturindeks 2013 finner følgende hovedtrekk ved Nesoddens kulturliv:  

 Nesodden kan med rette kalle seg Norges kunstnerkommune etter tre år på toppen av 

Norsk kultur-indeks innenfor kunstnerkategorien. Kommunen har en kunstnertetthet 

og en SKS-tildeling per inn-bygger på henholdsvis 4,5 og 5,5 ganger så høyt som 

landsgjennomsnittet. Kunstnere i Ås kommune mottar i gjennomsnitt nesten dobbelt så 

mye som kunstnere i Nesodden. Her ligger Nesodden på linje med Follo, men noe 

høyere enn gjennomsnittet for landet. 

 Nesodden får «mye kultur for pengene» på flere av områdene der kommunen har 

høyere utgifter til kultur (som andel av netto driftsutgifter) enn landsgjennomsnittet. 

Kommunen bruker mer på blant annet kulturskole og bibliotek, men gjør det relativt 

godt i disse kategoriene.  

 Det er viktig at kommunen har et bevisst forhold til balansegangen mellom lokale 

tilbud og Oslo-tilbud, spesielt kulturtjenestetilbud som innbyggerne trenger lokalt, for 

eksempel bibliotek, kulturskole og den frivillige kultursektoren. 

 Nesodden rangerer lavt i kategoriene scenekunst, museum, kino og konserter. I 

innbyggerundersøkelsen
22

 2010 og 2013 oppgir innbyggerne i Nesodden at de ikke er 

tilfredse med muligheten for å gå på kino, konsert, teater, samt museum og 

kunstutstillinger. 

 Frivillige aktører i Nesodden kommune mottok lite mva.-refusjon og Frifond-støtte i 

2012. Nesodden har tillegg relativt få medlemmer i korps og kor sammenlignet med 

landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Follo.  

 Nesodden har lavest bokbestand av de utvalgte kommunene. Tilveksten av bøker er 

relativt god. Både besøkstall og utlånstall er høye i Nesodden, spesielt besøkstallene. 

                                                 
18

 Akershus fylkeskommune nettside 
19

 Akershus fylkeskommune statistikk- og tabellbank. Hentet 26.03.14.  
20

 Akershus fylkeskommune statistikkbank. Hentet 11.09.14 
21

 Norway in the creative age, Irene Tinagli, 2009 
22

 Innbyggerundersøkelsene 2010 og 2013 i regi av Difi 
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Siden 2006 er besøket mer en doblet, og økningen har vært på 32 % det siste året (fra 

2011 til 2012). Nesodden ligger godt over landsgjennomsnittet og alle de utvalgte 

kommunene når det gjelder besøk og utlån, kun slått av Ås på besøk. Utlånstallene 

viser også en god trend over tid, selv om det har vært en liten nedgang på 8 % det siste 

året. 

 Kulturskolen i Nesodden har hatt en god økning i antall elever de siste årene, og 

andelen elever er om lag på linje med landsgjennomsnittet. Kulturskoledekningen er 

god, særlig sammenlignet med dekningen i store deler av Akershus, selv om Rælingen, 

Ås og Follo totalt har en høyere dekning. 

 

Å få kultur inn som en naturlig del av barn og unges oppvekst er et satsningsområde for 

kommunen. Satsningen skjer som et samarbeid mellom skole, SFO, kulturskolen og Kultur 

ved ungdom og fritid. Nesoddens kulturskole hadde i 2009 439 elever. Dette utgjør 0,17 

elever per barn i grunnskolealder (6-15 år), om lag det samme som landsgjenomsnittet. Til 

sammenligning var gjennomsnittstallet for Akershus-kommunene 0,19 i 2012, Ås hadde 

høyest dekning med 0,33. Totalt sett har andelen elever i kommunen økt med 31 % fra 2006 

til 2012.  

 

Levekår 

I den siste levekårsindeksen utarbeidet av SSB i 2009 var Nesodden kommune nr. 212 av 

totalt 430 kommuner. Levekårsindeksen har ikke blitt utarbeidet siden 2009. Årsaken er 

metodiske svakheter ved indeksen. Nesodden har for øvrig den høyeste andelen enslige 

forsørgere i Follo.
23

  

 

Lavinntekts husholdninger, uavhengig av alder
24

 
 

 
 

Figur 6: Figuren viser andel personer i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal 

medianinntekt, beregnet etter EU-skala. EU-skala er en ekvivalensskala som benyttes for å 

                                                 
23

 Kommunehelsa statistikkbank. Andel eneforsørgere under 45 år. Lastet ned 09.09.14. 
24

 Kommunehelsas statistikkbank. Hentet 11.09.14 
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kunne sammenligne husholdninger av forskjellig størrelse og sammensetning. Ulike 

ekvivalensskalaer vektlegger stordriftsfordeler ulikt. Studenthusholdninger er ikke inkludert. 

 

Kommunebarometeret
25

 skårer hvert år landets kommuner etter en rekke nøkkeltall. Per 

august 2014 ble kommunenes resultat som følger: 

 

Kommune Grunn-
skole 

Eldre-
omsorg 

Barne-
vern 

Barnehage Helse Økonomi Total-
plassering 

Nesodden 18 266 251 418 202 339 66 

Vestby 96 102 62 227 363 91 13 

Oppegård 2 402 124 369 136 246 45 

Ås 55 384 268 262 170 77 61 

Ski 65 196 69 352 222 345 63 

Frogn 30 366 110 385 265 139 79 

Enebakk 203 179 254 347 295 167 203 

                                                 
25

 Måling av alle kommuner, gjennomført av Kommunal rapport. Justert noe etter kommunens reelle 

økonomiske handlefrihet, 
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2.2 Analyse av Nesoddensamfunnet 

 

I arbeidet med kommuneplanen er det gjennomført forskjellige prosesser og undersøkelser for 

å danne et bilde av og analysere ulike sider av kommunen. Innbygger- og 

brukerundersøkelser, scenarioseminar, folkemøter og seminarer med administrativ og 

folkevalgt ledelse i kommunen har gitt resultater i form av å peke ut noen temaer som det er 

bred enighet om at kommunen skal prioritere å jobbe med framover.  

 

Kommunestyret gjennomførte høsten 2010 en forenklet SWOT-analyse (styrker, svakheter, 

muligheter, trusler) der utgangspunktet var styrker og svakheter ved Nesoddsamfunnet som 

framkom av innbyggerundersøkelsen. Disse styrkene og svakhetene samsvarer med 

resultatene fra de øvrige medvirkningsprosessene som er gjennomført i forbindelse med 

kommuneplanarbeidet.  

 

Styrker Svakheter 
 

Godt bosted og gode levekår 

Godt naboskap og sosialt fellesskap  

Godt kultur- og idrettstilbud 

Ivaretakelsen av natur-, landskaps- og friluftsverdiene 

er god 

Bra inntrykk av og erfaring med tjenestene 

Godt kollektivtilbud mot Oslo 

 

Få arbeidsplasser 

Lite tilfredsstillende tilbud innen handel og service 

Få møteplasser 

Teknisk infrastruktur: gang- og sykkelveier, 

veistandard, vann og avløp 

Dårlig kollektivtilbud på tvers av kommunen og mot 

Follo 

 

Kommunestyret analyserte muligheter og trusler i lys av disse styrkene og svakhetene. 

Resultatene er oppsummert i tabellen under i form av de ulike synspunktene som fikk høyest 

skår i den avsluttende avstemmingen. 

 

Muligheter Trusler 
 

Utvikling av Fagerstrand 

Sentral utkant/Urban bygd 

Kortreist hverdag 

Utvikle mulighetene i den lang kystlinjen 

Ta vare på det ”rocka”, hverdagslige og upretensiøse 

Frivillighet 

 

Samferdsel 

Økonomi 

Utbygger- og grunneierinteresser kan være i konflikt 

med fellesskapets interesser. 

Kommunesammenslåing 

At det ikke oppnås politisk samling om løsningene 

Eiendomsforvaltning 

 

 

Resultatene fra SWOT-analysen og de nevnte prosesser og undersøkelser er bearbeidet og 

danner utgangspunktet for valg av innsatsområder i denne kommuneplanen. Disse temaene 

skal kommunen konsentrere innsatsen om og bruke ressurser på i planperioden. 

Innsatsområdene er å anse som uttømmende da de er resultatet av prosesser hvor man har 

prioritert det som ansees som det viktigste i den planperioden kommunen nå går inn i. 
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For de enkelte innsatsområdene er det formulert mål som konkretiserer hva kommunen, 

innenfor de enkelte innsatsområdene, skal prioritere. Målene tar utgangspunkt i de samme 

analysene, prosessene og undersøkelsene som innsatsområdene er basert på, men tar også 

innover seg at det foreligger planer og politiske vedtak som det er nødvendig å forankre i 

kommuneplanen. 

 

Tabellen under viser åtte innsatsområder fordelt på kommunens fire fokusområder. 

 

Fokusområder Innsatsområder 
 

Samfunnsutvikling 

 

Folkehelse og levekår 

Lokaldemokrati og deltakelse 

Næringsutvikling 

Stedsutvikling  

Kommunikasjon og samferdsel 

Tjenester og brukere Helhetlig tjenestetilbud 

Organisasjon og medarbeidere 

(kommuneorganisasjonen) 

En organisasjon for framtiden 

Økonomi Forvaltning av kommunens ressurser 

 

Når man planlegger for framtiden planlegger man uten å ha alle svar på framtidens 

utfordringer. Scenarioseminaret som ble gjennomført i januar 2009 var bevisstgjørende mht. å 

tenke ulike retninger for samfunnsutviklingen og anskueliggjøre at framtiden kan bli slik eller 

sånn gitt for eksempel ulike scenarioer for økonomisk vekst.  

 

De åtte innsatsområdene bærer denne tankegangen i seg; at kommunen skal konsentrere 

innsatsen om det som gjør lokalsamfunnet robust i forhold til ulike framtidsscenarioer. 

Eksempelvis vil en satsning på kommunikasjon, samferdsel og næringsutvikling gi 

kommunen flere bein å stå på og tydeliggjøre ønsket om å være noe mer enn en bokommune. 

Å løfte folkehelse og levekår fram som tema er å anerkjenne at innbyggerne er den viktigste 

ressursen for et lokalsamfunn, og peke på at helse og levekår i befolkningen har direkte 

relevans for hele bredden av kommunens oppgaver/tjenestetilbud.  

 

 

 

 

 

 


