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1. INNLEDNING 
 
Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Planstrategien 
skal sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv 
utvikling i kommunen. 
 
Reglene om kommunal planstrategi er forankret i Plan- og bygningsloven § 10.1:  

 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og 
vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet 
til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av 
kommunens planbehov i valgperioden.  

 
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale 
organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt 
som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager 
før kommunestyrets behandling. 
 
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne 
skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling 
til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende 
planer bør revideres eller oppheves.  
 
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med, og være del av oppstart 
av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.  

 
 
Reglene trådte i kraft etter valget 2011.  Bamble kommune vedtok sin første planstrategi allerede ved vedtak 
17.06.2010 i k.sak 52/10.  Ny planstrategi ble vedtatt for perioden 2012 – 2016 i k.sak 104/12 (13.12.2012).  
Det er denne planstrategien som nå tas opp til revisjon.    I siste kommunestyreperiode er det med forankring i 
planstrategien fra 2012 vedtatt ny kommuneplan – både samfunnsdel og arealdel. 
 
Prosjekter, vedtekter, forskrifter, reglementer og lignende politiske saker er ikke plansaker og omhandles ikke i 
planstrategien. 
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2. UTFORDRINGER OG STRATEGI FOR 
SAMFUNNSUTVIKLING 

 
Innledningsvis i arbeidet med planstrategien er det viktig å foreta en kartlegging og analyse av viktige 
utviklingstrekk og hovedutfordringer.  
 
I de tidligere planstrategier har vi benyttet konsulenthjelp fra Asplan Viak AS (2010) og Telemarksforskning 
(2012) i arbeidet med å analysere Bamble kommunes viktigste utfordringer.  Denne gangen har vi valgt å 
trekke inn i prosjektgruppa leder av Grenlandsbarometeret, Hanne J. Roligheten, til å hjelpe oss med dette.   
 
Bamble kommune har etter hvert fått god sammenheng mellom de ulike plandokumenter – fra 
kommuneplanen, via planstrategien til rådmannens årlige utfordringsnotat og handlingsprogram.  Arbeidet i 
prosjektgruppen vil derfor bestå i vurderinger omkring nødvendigheten av «kursendringer» som følge av at 
målsettinger ikke nås eller at samfunnsutviklingen generelt vil kreve endringer. 
 
Analysen er basert på eksisterende datagrunnlag som gjeldende kommuneplan, andre planer, og offentlige 
registre / statistikker m.m. Hovedfokus har vært på demografi, pendling og sysselsetning.  På bakgrunn av 
denne analysen er følgende hovedutfordringer definert: 

STEDS- OG BOLIGUTVIKLING 

Bamble kommune har over lang tid hatt en tilnærmet konstant befolkning.  Variasjonene de siste 20 årene har 
vært innenfor +/- 0,5%.  Fra en bunn i 2011 på 14.030 innbyggere nådde vi en topp i 2014 på 14.193.  Fram til 
1 jan. 2016 sank folketallet til 14.088. Det vil at samlet sett for perioden 2011 – 2016 har økningen være på 
beskjedne 0,4%. 
 
Den siste befolkningsframskrivingen fra SSB (2014-2040) anslår at Bamble, gitt MMMM alternativet, vil få en 
gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst på 0,2 prosent fram til 2025. Registrert gjennomsnittlig årlig 
befolkningsvekst i perioden fra 2010 til 2016 har vært 0 prosent. En nullprognose fram mot 2025 ligger et sted 
mellom LLML og MMMM alternativene i befolkningsframskrivingen fra 2014. Ny befolkningsframskriving fra 
SSB kommer i juni 2016.   
 
Figur 1.   Folkemengde per 1. januar. Registrert og framskrevet folkemengde i tre alternativer. 

 
 
 
Som mange andre kommuner opplever også Bamble en endring i befolkningssammensetningen med færre 
barn i skolealder og flere eldre.  
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Figur 2.  Registrert og framskrevet folkemengde for aldersgruppene 0-5 år, 6-15 år og 80 år og eldre i 
Bamble. (Tre alternativer: Rød=HHMH, Oransje=MMMM og Blå=LLML. Kildetabell: 07459 og 10213, Statistisk sentralbyrå.) 

 
 
 
 
Tilflytningen av personer med annen nasjonalitet har i de siste årene vært stabil og bidratt til å opprettholde 
befolkningen. 
 
Til tross for at Bamble kommune er en forholdsvis stor og sentral kommune har det vært nedgang i folketallet 
siden 2000 - riktignok en liten økning i 2011.  Forholdene bør kunne ligge til rette for at Bamble kommune får 
sin andel av befolkningsveksten i Norge.  
 
Bamble kommune har derfor behov for å: 
 

 Legge større vekt på en differensiert boligbygging og i større grad å styre hvilke typer boliger som 
bygges. 

 Aktivt å bruke det vedtatte boligbyggeprogram for å gjennomføre utbyggingstakt og optimal 
utnyttelse av kommunal infrastrukturkapasitet, som f.eks. veg, skole, kollektiv og næring. 

 Planlegge for å tilrettelegge for en vekst i antall eldre innbyggere.  I første omgang vil det være 
behov for flere lettstelte boliger og i neste runde håndtering av økt omsorgsbehov.  

 
Bamble kommunes to sentra, Stathelle og Langesund, skal framstå med arenaer og aktiviteter som gjør at folk 
møtes.  De skal være livlige og trivelige, ha bærekraftig utvikling, et differensiert botilbud og ha gjentatt og 
varige aktiviteter og tilbud.  I utfordringsnotatet 2016 – 2019 er Langesund definert som kommunens 
kultursentrum mens Stathelle er sentret for handel. 
 
Antall ferdigstilte boliger i Bamble viste en drastisk nedgang i 2014 og 2015 og ligger betydelig under det antall 
boliger som er nødvendig for å kunne opprettholde befolkningsantallet. 
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Tabell 1.   Ferdigstilte boliger i Bamble etter bygningstype.  Absolutte tall. 
(Kildetabell: 05940, Statistisk sentralbyrå.) 
 

Bygningstype 
År 

2011 2012 2013 2014 2015 

111 Enebolig 38 26 17 27 11 

112 Enebolig med hybelleilighet, sokkelleilighet o.l. 6 14 7 4 9 

113 Våningshus 0 0 0 1 0 

121 Del av tomannsbolig, vertikaldelt 2 8 2 0 2 

122 Tomannsbolig, horisontaldelt 0 0 4 0 0 

131 Rekkehus 3 0 9 0 0 

133 Kjedehus inkl.atriumhus 0 4 8 0 2 

136 Andre småhus med 3 boliger eller flere 0 1 3 0 3 

145 Stort sammenbygd boligbygg på 3 og 4 etasjer 0 6 0 0 0 

000 Andre bygg enn boligbygg 2 0 4 0 0 

Sum 51 59 54 32 27 

 
Fordelingen av boligtypene er ugunstig i Bamble i forhold til endringen i befolkningssammensetningen. Sett i 
forhold til nabokommunene har Bamble en betydelig større andel eneboliger, med de følger det dette får for 
arealbruken i pressområdene, og følgelig mindre andel rekkehus og leiligheter. Vi fortsetter å bygge for det 
meste eneboliger. 
 
Mangel på mindre boenheter og tilpassede leiligheter gjør at godt voksne og eldre mennesker i for stor grad blir 
sittende med eneboliger. Konsekvensen er lavere tilgang på boliger til barnefamilier samt at prisen på boliger i 
deler av kommunen er relativ høy.  Samtidig blir eldre mennesker sittende med store og lite hensiktsmessige 
boliger.   
 
 
Tabell 2. Boliger i Bamble (bebodde og ubebodde) etter bygningstype. 2014. Prosent.  
(Kildetabell: 06265, Statistisk sentralbyrå.) 

 

Boligtype 
Region/kommune 

Hele landet Sentralitet 2 Bamble Porsgrunn Kragerø 

Enebolig 53 66 79 56 72 

Tomannsbolig 9 10 8 8 9 

Rekkehus, kjedehus og andre småhus 12 11 11 15 11 

Boligblokk 23 11 2 18 7 

Bygning for bofellesskap 2 2 1 3 1 

Sum prosent 100 100 100 100 100 
 
 
 
Bamble har en målsetting i inneværende planperiode om å få flere barnefamilier i kommunen. Antallet familier i 
Bamble med små barn (0-5 år) og voksne barn (yngste barn 18 år og over) har variert i perioden fra 2007 til 
2014, mens antallet familier med store barn (6-17 år) har sunket.  Sammenlignet med nabokommuner og snittet 
for sentralitetsnivå  2 har Bamble en noe høyere andel barnefamilier og en noe lavere andel familier uten barn.  
 
 
Tabell 3.  Familier i Bamble etter familietype. Absolutte tall.  
(Kildetabell: 06083, Statistisk sentralbyrå) 

 

Familietype 
År 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Familier uten barn 3482 3555 3663 3717 3780 3815 3904 4153 

Familier med små barn 693 710 692 661 655 692 657 652 

Familier med store barn  1121 1106 1097 1085 1050 1012 1022 1009 

Familier med voksne barn 657 645 640 666 681 678 687 562 

Sum 5953 6016 6092 6129 6166 6197 6270 6376 
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Tabellen viser tydelig at familie uten barn øker og at antall barnefamilier er redusert. 
 
I perioden fra 2005 til 2014 har andelen enpersonsfamilier og par uten barn økt, mens andelene par med barn i 
alderen 0-17 år har sunket. Økningen og nedgangen, målt i prosentpoeng, har vært sterkere i Bamble enn for 
landet under ett. Selv om økningen i andelen enpersonsfamilier har vært større i Bamble, så utgjør 
enpersonsfamilier en mindre andel i Bamble enn hva den gjør i landet sett under ett. 
 
Befolkningsutviklingen preges også av den store tilflyttingen kommunen hadde på 70 og 80 tallet. I 1986 hadde 
Bamble en ung befolkning og i 2009 har kommunen store grupper voksne yrkesaktive.  I 2020 vil store 
aldersgrupper ha gått ut av arbeidslivet og i 2030 vil andelen eldre over 80 år ha økt betydelig.  
 
Til tross for at Bamble kommune er en forholdsvis stor og sentral kommune har det vært nedgang i folketallet 
siden 2000 - riktignok en liten økning i 2011.  Forholdene bør kunne ligge til rette for at Bamble kommune får 
sin andel av befolkningsveksten i Norge. For å gjøre Bamble til en mere attraktiv bokommune har  
 
 
Bamble kommune behov for å: 
 

 Tilrettelegge for at flere flytter til og bosetter seg i kommunen. Spesielt er det viktig å legge til rette 
for barnefamilier for å kunne kompensere for en befolkningsutvikling med nedgang i antall barn og 
unge. 

 Planlegge for å tilrettelegge for en vekst i antall eldre innbyggere.  I første omgang vil det være 
behov for flere lettstelte boliger og i neste runde håndtering av økt omsorgsbehov.  

 

KOMMUNEN SOM TJENESTEYTER  

 
Ujevne skoleresultater fra grunnskolen og frafall i videregående skole er bekymringsfullt i forhold til barn og 
unges fremtidige muligheter i arbeidslivet. Ut ifra resultater på nasjonale prøver (5., 8. og 9. trinn) og i forhold til 
grunnskolepoeng på 10. trinn, har Bamble kommune læringsresultater noe under landsgjennomsnitt. 
Utviklingen er imidlertid positiv. Mattematikkresultatene, spesielt på eksamen, er fortsatt svake.  Andel elever 
som får spesialundervisning i grunnskolen i Bamble er 9,1 % sammenlignet med 7,9 % på landsbasis. I tillegg 
er antall elever per lærer noe høyere i Bamble kommune enn på landsbasis.  
 
Bamble kommune har derfor behov for: 

  å fokusere på ressurser hvor resultatene er svakest for å komme opp på akseptabelt nivå 
  å kartlegge frafallet i videregående skole og ha fokus på å forebygge frafallet 

 
Helt ledige i Bamble kommune i april 2016 er på 3,3 %. Dette er en prosentvis økning med 13% fra i fjor. Dette 
er veldig likt med fylket med en ledighet på 3,4%. Landet for øvrig har en ledighet på 3,1%.  Bamble har hatt en 
gradvis nedgang av antall helt ledige i 2016. i januar 2016 hadde vi en ledighet på 4,1%. Vi ser også en svak 
nedgang i helt ledige i alderen 20-25 år noen som også gjelder for store deler av Telemark.  Andel helt ledige 
menn er noe høyere enn for kvinner. 
 
Bamble kommune har derfor behov for: 

     å øke sysselsetningen gjennom kvalifisering og samarbeid med eksterne offentlige og private   

 
Befolkningsframskrivningen viser en sterkt vekst av antall eldre. Dette vil øke presset på omsorgstjenesten, 
både hjemmetjenesten og plasser med døgntjeneste. Det vil årlig framover være barn med utviklingshemming 
eller funksjonsnedsettelse som skal etableres i egen bolig. Disse kommer i tillegg til dem som allerede venter 
på bolig. Det er økende etterspørsel etter tjenester til mennesker med psykisk og/eller ruslidelse. Det er ingen 
ting som tilsier at dette behovet vil avta. Det er knapphet på institusjonsplasser og bolig med døgntjeneste for 
eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse. Demens er et økende problem. Dette gir store utfordringer for 
hjemmetjenesten, både når det gjelder ressurser til å gi nødvendige og forsvarlige tjenester, og ha tilstrekkelig 
antall ansatte med rett kompetanse. 
 
Bamble kommune har derfor behov for: 

 forebyggende innsats overfor barn og unge for å redusere psykiske lidelser og rusbruk 
 innsats innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid for å redusere behovet for økt 

bemanning innen alle områder av helse- og omsorgstjenestene 
 satsning på velferdsteknologiske tiltak 
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 satsning på økt kompetanse 
 utbygging av boliger og tjenester med døgnomsorg  

 
 

ARBEIDSPLASSER 

Arbeidsplasser fordelt på sektor og næring . 

Antallet arbeidsplasser i privat sektor sank fra 4038 i 2007 til 3359 i 2010. Dette fallet tilsvarte nesten 17% av 
arbeidsplassene i privat sektor og litt over 12% av samlet antall arbeidsplasser i kommunen totalt.  I 2011 steg 
antall arbeidsplasser med 91, men nesten hele denne økningen kom i kommunal sektor. Fram til 2012 økte 
antallet ytterligere med hele 247 arbeidsplasser, hovedsak innen varehandel, hotell og restaurant, men også 
noe innen helse- og sosialtjenester, primærnæring og statlig forvaltning. Fra 2013 har antallet arbeidsplasser 
igjen sunket innen alle næringer, men med størst antall innen varehandel, hotell- og restaurant og industri. 
Samtidig var det imidlertid en økning i arbeidsplasser innen personlig tjenesteyting.  
 
Siden 2000 har antall arbeidsplasser i Norge økt med over 13% - Bamble har hatt en nedgang på nesten 10%! 
 
 
Tabell 4.  Sysselsatte personer i Bamble etter sektor.  Absolutte tall.  
(Kildetabell: 07979, Statistisk sentralbyrå.) 
 

Sektor 
År 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Statlig forvaltning 142 91 71 68 83 72 78 

Fylkeskommunal forvaltning 132 128 134 129 122 118 114 

Kommunal forvaltning  1267 1291 1278 1360 1400 1370 1382 

Privat sektor og offentlige foretak 3767 3452 3359 3376 3575 3469 3448 

Sum 5308 4962 4842 4933 5180 5029 5022 

 
 
Tabell 5. Sysselsatte personer i Bamble etter næring. 
(Kildetabell: 07979, Statistisk sentralbyrå.) 

 

Næring 
År 

2011 2012 2013 2014 

01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 67 92 93 85 

05-43 Sekundærnæringer 1378 1371 1340 1296 

45-82 Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel,     
finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1676 1840 1753 1764 

84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 174 198 188 191 

85 Undervisning 449 452 435 428 

86-88 Helse- og sosialtjenester 1043 1097 1075 1087 

90-99 Personlig tjenesteyting 111 101 119 141 

00 Uoppgitt 35 29 26 30 

Sum 4933 5180 5029 5022 
 
Bamble har en lavere sysselsettingsandel enn landet for øvrig. Nedgangen i sysseølsettingen de siste årene 
følger nedgangen som i landet for øvrig, men nedgangen i Bamble er spesielt stor for de yngste 
arbeidstakerne.  De eldste arbeidstakerne i Bamble har hatt en økning i perioden. 
 
Pendling 
Antall sysselsatte bosatt i Bamble økte fra 2011 til 2013, men har fra 2013 til 2014 sunket til et antall lavere enn 
i 2011.  Antall sysselsatt og bosatt i Bamble var lavere i 2014 enn i 2011, mens antall som pendlet til en av de 
øvrige grenlandskommunene var det samme i 2014 som i 2011. Antallet bosatt i Bamble, som hadde en 
pendleravstand til jobb på mer enn 1 timer hver vei, har imidlertid økt og utgjorde drøye 10 prosent av de 
sysselsatte bosatt i Bamble i 2014. 
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Pendlingen i Bamble (både fra og til) har i likhet med resten av landet økt relativt fra 80 tallet og fram til i dag. 
Tilsvarende har reiselengden økt betydelig, men det interessante er at reisetiden til arbeidsreiser ikke har 
endret seg nevneverdig i samme perioden. Det betyr at det i stor grad er økt tilgjengelighet i form av forkortet 
reisetid som gir grunnlag for den økte pendlingen. Jobb er viktig for bosetning. 
 
 
Tabell 6. Pendlingsstrømmer for personer bosatt i Bamble etter arbeidssted, 4. kvartal 2011 – 2014. 
(Kildetabell: 03321, Statistisk sentralbyrå.) 
 

Arbeidssted 2011 2012 2013 2014 
Bamble 3178 3259 3149 3120 
Porsgrunn, Skien, Kragerø, 
Drangedal og Siljan 2738 2640 2738 2736 
Arbeidssted utenfor Grenland, men 
innenfor 1 times pendleravstand en 
vei1 177 191 212 210 
Arbeidssted med mer enn 1 times 
pendleravstand en vei 

755 773 788 761 

Totalt sysselsatte 6848 6863 6887 6827 
 
 
Utbyggingen av E18 mot Vestfold og Agder er viktig i forhold til reisetiden og en preferanse for muligheten til å 
bo i Bamble og samtidig ha en reisevei til arbeidsstedet som omfattes som akseptabel. Undersøkelser viser at 
det er svært få som er villige til å foreta arbeidsreiser på mer enn 1 time.  
 
I Bambles region er det imidlertid bare tre kommuner, Porsgrunn, Tønsberg og Sandefjord, som har flere 
arbeidsplasser enn arbeidstakere. Dette betyr at det er mange kommuner som konkurrerer som 
bostedskommune. Bamble har fortrinn som en attraktiv kystkommune som fortsatt har rimelige boliger.  
 
Bamble kommune har et utstrakt samarbeid med de øvrige kommunene i Grenlandsregionen gjennom 
næringsselskapet Vekst i Grenland as. Næringssamarbeidet med de øvrige kommunene i Grenland må 
videreutvikles. 
 
Bamble kommune har derfor behov for: 

 Å velge strategi for langsiktig næringsplanlegging for å redusere netto utpendling og øke tilflyttinga til 
kommunen, herunder 
- å ha et allsidig og fremtidsretta næringsliv 
- å sikre arbeidskraft med riktig kompetanse 
- å aktivt tilrettelegge for etablering av flere arbeidsplasser  

 Å konkretisere planer for næringsutvikling og nye næringsarealer. 

 
Sysselsettingen i Bamble er samlet sett noe lavere enn både på fylkes- og landsbasis.  Det er høyere 
sysselsettingsandel i sekundærnæringen, men denne andelen er fallende. I tertiærnæringen er 
sysselsettingsandelen relativt lav.  Det vil bli viktig å øke sysselsettingen på generell basis og fokus bør settes 
på å sikre nåværende sysselsetting samtidig som det tiltrekkes ny næring. Fokus bør settes på å øke 
sysselsettingen i sekundærnæringen hvor Bamble kommune tradisjonelt har vært sterk, samtidig som det er 
viktig å opprettholde sysselsettingen i tertiærnæringen hvor størst andel av befolkningen er sysselsatt.  
 
Bamble kommune har derfor behov for: 

 å sikre dagens arbeidsplasser samtidig som tiltak blir satt i verk for å tiltrekke kommunen ny næring 

 

REGIONALT SAMARBEID  

 
Bamble kommune er en integrert del av det felles bo- og arbeidsområdet i Grenland og overordnede 
planprosesser skjer i stor grad i samarbeid med nabokommunene. Stikkord er areal- og transportplanlegging, 
næringsutvikling, klimautfordringer og spørsmålet om kommunesammenslåinger. 
 
For Bambles vedkommende er det viktig å få avklaringer innen transport- / kommunikasjonsområdet på Rv 353 
«Gassveien» og knutepunktet til E-18.  Å få Rugtvedtområdet til henge sammen med «bybåndet» vil være 

                                                      
1 Omfatter Risør, Nome, Lardal, Larvik, Stokke, Andebu, Sandefjord, Re, Tønsberg og Nøtterøy. Referanse: gulesider.no.  
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viktig for utviklingen av denne delen av Bamble kommune.  Den fremtidige jernbanetraseen og ferge- / 
havneproblematikken er andre viktig problemstillinger det haster å få tatt stilling til. 
Bamble valgte å ikke bli med i «Bypakke Grenland», men omfattes av det øvrige arbeide med areal- og 
transportplanleggingen (ATP). 
 
Grenlandssamarbeidet er «motoren» for de fellesoppgaver som skal løses. Vekst i Grenland (ViG) har, bortsett 
fra lokalisering og planlegging av næringsarealer, overtatt alt næringsarbeidet fra den enkelte kommune. ViG 
jobber nå bl.a. med en poltikk / strategi for næringsarealer.  Innarbeiding av næringsarealene i planer vil skje 
gjennom en revisjon av areal- og transportplanen (ATP).   
Strategisk næringsplan for Grenland (SNP) er under revisjon med forventet sluttbehandling i kommunestyret i 
2016. 
 
Grenlandsamarbeidet har også utredet spørsmålet om ny kommunestruktur. Arbeidet har pågått siden høsten 
2014 og samordnes i de seks kommunene. I regjeringens framdriftsplan for kommunereformen er det forutsatt 
at evt. nye kommuner skal forberedes i 2018 / 2019 og iverksettes fra 1. januar 2020. Ved sammenslåing av 
kommuner vil det være behov for å utarbeide nye planer som er tilpasset den nye kommunen. Slik prosessen 
har utviklet seg i Grenland vurderes det ikke som hensiktsmessig nå med en ytterligere samkjøring av 
kommunal planstrategi 2016 – 2019 utover det som ligger i det etablerte kommunale samarbeidet. 
 
Kommunestrukturer blir fra tid til annen reist som en utfordring eller til hinder for god samfunnsutvikling.  
Bamble kommune blir ansett som veldrevet, så vel politisk som administrativt, og kommunen har en størrelse 
som blir ansett som effektiv i forhold til tjenesteproduksjonen overfor kommunens innbyggere.  Likeledes er 
Bamble en aktiv bidragsyter til en rekke fellesprosjekter med de øvrige Grenlandskommunene.  Gjennom disse 
har vi fått mange felles bestemmelser som sikrer likebehandling i regionen.  På denne måten henter vi ut 
stordriftsfordeler vi ikke ville ha fått som en kommune på vel 14.000 innbyggere.   
Prosessen om sammenslåing av to eller flere kommuner i Grenland har stoppet opp.  Det er derfor lite i dag 
som skulle tale for at Bamble kommune burde ta noe ytterligere initiativ til å slå seg sammen med andre 
kommune i regionen. 

FOLKEHELSE  

For å møte de store utfordringene innenfor helse- og velferdssektoren er det nødvendig med en sterkere 
satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid.   Økt satsing på folkehelsearbeid er en viktig del av 
Samhandlingsreformen. Et sentralt perspektiv i Samhandlingsreformen er at de viktigste faktorene som påvirker 
befolkningens helse ligger utenfor helsesektoren. Det er derfor nødvendig å få til et kunnskapsbasert 
folkehelsearbeid hvor det arbeides systematisk innenfor mange sektorer.  
 
Sosial ulikhet i helse blir, av Helsedirektoratet, utpekt til en av de aller største folkehelseutfordringene. 
Forskning viser at oppvekstkår, foreldres/foresattes utdanningsnivå og arbeidssituasjon er av stor betydning for 
familiers evne til å ta helsefremmende valg. 
 
Den nye folkehelseloven setter store krav til kommunen.  Folkehelsearbeidet skal være kunnskapsbasert og 
kommunen skal utvikle kompetanse og system for å få oversikt over befolkningens helsetilstand og de faktorer 
som påvirker denne.  Kommunen skal ha en bred satsing på tiltak innenfor alle sektorer («helse i alt»).  Det vil 
samtidig være nødvendig å kunne prioritere målretta tiltak og bruk av ressurser. Dette er tema og utfordringer 
som må stå sentralt i kommunens planarbeid. 
 
Bamble kommune har under utarbeidelse en omfattende rapport – Oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer Bamble kommune.  Denne rapporten tar for seg: 
 
 Befolkningssammensetning 
 Oppvekst-  og  levekårsforhold 
 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø 
 Skader og ulykker 
 Helserelatert atferd 
 Helsetilstand 

Rapporten, som vil blir ferdig samtidig med 2. gangs behandling av planstrategien, vil følge med som vedlegg 
og sammen med denne danne premisser for den videre planleggingen i Bamble kommune. 
 
 
Bamble kommune har derfor behov for: 
 

 å ha folkehelse med som obligatorisk tema i alle sine planer; ”Folkehelse i alt” 
 å ha fokus på forebyggende tiltak, fysisk tilrettelegging, universell utforming og bruk av teknologiske 

løsninger 
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MILJØ   

De senere årene har miljøutfordringene stadig fått større fokus som i lovverket. En bærekraftig utvikling er 
avhengig av at miljøutfordringene tas inn som en dimensjon i all planlegging, og at forholdene rundt 
miljøkriminalitet tas på alvor.  
 
Bamble er en kystkommune med unike naturkvaliteter. Det vil kunne oppstå konflikter ift. naturområder, 
friluftsområder, kystsone, hytte-/boligbygging, næringsvirksomhet, skipsfart og trafikkårer.  Det vil derfor være 
nødvendig bl.a. å ha fokus på kystlandskap, beredskap, vannsikkerhet, klimautslipp, kulturminner, kulturmiljø, 
naturressurser m.m.  
 
Kommunens Energi og Klimaplan er harmonisert med tiltakene i prosjektet «Klimakutt i Grenland», legger 
forpliktende føringer for kommunens arbeid innenfor klimapolitikken. Planen definerer en rekke tiltak, innenfor 
ulike tjenesteområder, som bl.a. skal bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med nasjonale føringer og 
på lokalt nivå påvirke kommunen selv, handel og industri til miljøvennlig produksjon.  
 
For å møte de nasjonale kravene, og kommunens egne målsettinger innenfor miljøaspektet, er det ansatt egen 
miljørådgiver. 
 
Bamble kommune har derfor behov for: 
 

 å ha miljø med som obligatorisk tema i alle sine planer; ”Miljø i alt”. 

 
 

BEREDSKAP  

 
Samfunnssikkerhet må vektlegges i alle fokusområder, jfr. Pbl. §3-1. Oppgaven i planleggingen består både i å 
forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø og viktig infrastruktur, forebygge rusproblemer og 
kriminalitet, og ha en beredskap for ulykkessituasjoner mv. Dels dreier dette seg om en god fysisk planlegging, 
for å unngå at det skjer utbygging i områder som er særlig utsatt for flom, ras, skred, radonstråling, akutt 
forurensning og så videre. Dels dreier det seg om forebyggende sosialt arbeid, og hjelpetiltak, i forhold til 
sårbare og utsatte grupper. Arbeidet innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS), og med risiko- og 
sårbarhetsanalyser, inngår i denne oppgaven. Dette innebærer at planleggingen og utbyggingen skal bidra til 
den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom. Utfordringen er også å sikre samfunnets evne til å fungere 
teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling som truer viktige forutsetninger for dette.  
 
Beredskapen er styrket med egen beredskapskoordinator. Bamble kommune ligger godt an med hensyn til 
samfunnssikkerhetsarbeidet.  Det er viktig å ha fokus på samfunnssikkerhetsarbeidet og dette legges inn som 
et obligatorisk tema i all planlegging.  
 
Bamble kommune har derfor behov for å ha beredskap med som obligatorisk tema i alle sine planer;     
” Beredskap i alt”. 
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3. NY RULLERING AV KOMMUNEPLANEN ? 
 
Planstrategien skal vurdere om det er behov for å endre kommunens visjoner og strategiske valg knyttet til 
ønsket samfunnsutvikling fremover.  Disse visjoner og strategiske valg foretas ved rulleringer av 
kommuneplanen.   
 
Bamble kommune har nylig vedtatt både samfunnsdelen og arealdel av kommuneplanen.  Noen 
gjennomgripende rullering av planen burde derfor være unødvendig i denne valgperioden.  
 
Samfunnsdelens beskrevne utfordringer knyttet til befolkning, næring, infrastruktur, tjenesteproduksjon, 
folkehelse miljø m.m. blir videreført i årlige utfordringsnotater og rulleringer av de 4-årige handlingsplaner. 
 
Arealdelen ble ferdig helt på slutten av forrige valgperiode så noen store endringer ansees heller ikke å være 
påkrevet.  Bamble kommune har dessuten en lokal rutine der vi hvert år i januar / februar legger fram en 
statusrapport for det pågående planarbeidet.  Her vil politikerne ha mulighet til å justere planstrategien og å 
legge inn bestilling på nye planoppgaver som måtte være påkrevet.  Vi er m.a.o. ikke bundet i hele 4-års 
perioden med denne planstrategien. 
 
Defineringen av nye visjoner og strategier skal gjøres i selve planarbeidet. Valgte visjoner, tema og strategier 
skal være overordnede og førende for alt videre planarbeid.  

SAMFUNNSDELEN 

Gjeldende kommuneplan «Herfra til 2025» definerer visjoner for utviklingen for Bamble kommune og har flere 
satsningsområder: 
  Oppvekst, utdanning, kvalifisering og arbeid 

 Folkehelse, habilitering, rehabilitering og behandling 

 Befolkning, næring, infrastruktur og samfunnsutvikling 

 Kommunen som organisasjon og tjenesteyter. 

Bamble kommunes største utfordringer er definert slik: 
  Lav befolkningsvekst - som utfordrer kommunens inntekstgrunnlag 

 Aldrende befolkning - som utfordrer helse- og velferdstjenestene og kommunens økonomi 

 Oppvekst og utdanning - som utfordrer frafall i skole og muligheter for å ta del i arbeidslivet 

 Innbyggerdialog - som utfordrer demokratiske prosesser og en tilpasning av 

kommunens tjenester og tjenestenivå til det økonomiske 
handlingsrom. 

 
Planstrategien skal vurdere om hele eller deler gjeldende kommuneplan skal revideres. Dette gjelder både 
samfunnsdelen og arealdelen. Vurderinger gjøres med bakgrunn i om gjeldende kommuneplan fortsatt har 
relevant styringsverdi.  
 
En fullstendig revisjon av kommuneplanen er et omfattende arbeid. Gjeldende kommuneplan ble vedtatt høsten 
2013 og har en tidshorisont frem til 2025. Samfunnsdelen inneholder tema med beskrivelse av utfordringer, mål 
og forslag til konkrete tiltak. Tiltakene er ikke tidsfastsatt i kommuneplanen og gjennomføringen er i flere tilfeller 
avhengig av bevilgninger i budsjettet.  

AREALDELEN 

Kommuneplanens arealdel er vedtatt i juni 2015 (k.sak 41/15). Den viser sammenhengen mellom 
samfunnsutviklingen og arealbruken i Bamble.  Arealdelen fastsetter den framtidige arealbruken i kommunen 
og er styrende for videre planarbeid som skjer i kommunedelplaner, områdeplaner og reguleringsplaner.  
Kommuneplanens arealdel gjennomføres gjennom arealdisponeringer og utbyggingsprosjekter.  I noen 
sammenhenger vil gjennomføringen være avhengig av at det gis kommunale bevilgninger i kommunens 
handlingsprogram og årsbudsjetter. 
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4. NYE PLANER I PERIODEN 2016 - 2019 
 
Med bakgrunn i kartlegging og analyse av kommunens utfordringer og ønsket samfunnsutvikling er det mulig å 
foreta en vurdering av hvilke planbehov kommunen har og foreta et valg av hvilke planer som må utarbeides. 
Det skal tas stilling til hel eller delvis revisjon av kommuneplan (jfr. kap. 3), planer for tjenesteområder, 
reguleringsplaner og arealplaner.  
 
Nedenfor er det en liste over nye planer som er tenkt igangsatt i peioden: 
 
Steds- og boligutvikling:  Strategiplan for boligutvikling 

Strategiplan for tettstedsutvikling 
Kulturminneplan 
Plan for musikk og festivalbyen Langesund 
Detaljregulering Bunestoppen   
Områdeplan for Fjellstad – Grasmyr 

 
Kommunen som tjenesteyter: Kompetanse- og rekruttering 

Helse- og omsorgsplan med delplaner 
Strategiplan barnehage og grunnskole 
Plan for Bamble bibliotek og litteraturhus 
Velferdspolitisk handlingsplan 
 

Arbeidsplasser:   Handlingsplan næringsutvikling 
Handlingsplan for reiseliv og kulturnæringer 
Områdeplan Frier Vest 
Områdeplan Langrønningen 
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5. ØVRIGE PLANER TIL REVIDERING 
 
 

GJELDENDE PLANER TIL REVIDERING 

Kapittel 7 viser en oversikt over gjeldende planer og hvilke som det er foreslått revidering, rullering eller 
prolongering av i perioden 2016 – 2019. Oversikten er begrenset til planer som fremmes til politisk behandling.  
 
 

PLANER SOM SKAL OPPHØRE 

I henhold til gjeldende regelverk skal planstrategien ta stilling til hvilke arealplaner/reguleringsplaner som skal 
opphøre. Dette gjelder i hovedsak gamle, ikke lenger aktuelle, reguleringsplaner.  Ved behandling av 
arealdelen ble det foretatt en slik gjennomgang og det sanses derfor ikke nødvendig med noen ny 
gjennomgang nå. 
 
Planbehov ut over perioden 2016 - 2019 tas opp ved neste revisjon av planstrategien i 2020, men det vil også 
være muligheter for endringer ved behandlingen av den årlige saken om status og framdrift i kommunens 
planarbeid (kommunestyret hvert år i januar / februar). 
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6. PLANSYSTEM OG ORGANISERING 
 
Kommunen styres gjennom en rekke ulike planer. Kommunens plansystem er i dag uoversiktlig og det er behov 
for å utforme et mer oversiktlig plansystem som bidrar til god og effektiv styring.    
 

A  PLANSYSTEM 

 
 
I og med at vi har fått nye regler om planstrategi og planprogram som setter nye krav til hvordan planleggingen 
skal gjennomføres, kan også plansystemet presenteres slik: 

 
 
 
 

KOMMUNEPLAN

Samfunnsdel Arealdel

Kommunedel-
planer

Områdeplaner

Reguleringsplaner

Handlingsprogram og 
årsbudsjett

Sektor- / temaplaner

Kommunedel-
planer

Kommunal
planstrategi

Andre planer og 
utredninger

Politiske vedtak 
om planarbeid
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Denne figuren viser på en god måte sammenhengen mellom de kortsiktige (1-årshjulet) og langsiktige (4-års 
hjulet) vurderingene som må på plass.  Særs viktig vil det bli å få uttrykt sammenhengen i den 4 årig 
handlingsdelen og handlingsprogrammet med plandokumentene. 

POLITISK FORANKRING AV EGENINITIERTPLANARBEID 

For å sikre demokratisk styring av kommunen, bør alt planarbeid forankres i politiske vedtak i kommunestyret. 
Det bør også være politisk deltakelse i planarbeidet og planene må behandles og vedtas politisk. 
 
Det foreslås at kommunen ikke skal ha faste delplaner (kommunedelplaner og sektor-/temaplaner), men at slike 
planer løpende defineres i planstrategien, eventuelt i andre politiske vedtak.   

 
I kommunen vil det være behov for andre type planer som handlingsplaner, prosjektplaner og 
forvaltningsplaner. Det vil også kunne være behov for å foreta utredninger av viktige problemstillinger.  
 

PLP I  PLANPROSESSER 

Bamble kommune har besluttet å benytte PLP-metoden (Prosjekt-Leder-Prosessen) som prosjektmodell i 
organiseringen av planarbeidet. PLP-modellen er utviklet av Innovasjon Norge, spesielt med offentlige 
prosjekter for øyet.  PLP-modellen er tydelig faseinndelt og vil bidra til en bedre rolleforståelse og forankring av 
arbeidet underveis i prosessen. Det er kommunestyret som er bestiller og prosjekteier i planprosesser som 
omfattes av planstrategien. Arbeidet med planstrategien har status som et forprosjekt, mens selve planarbeidet 
er hovedprosjektet. 
 

KOMMUNEPLAN 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument som skal gi rammer for utviklingen av 
kommunen. Kommuneplanen vil derfor være styrende for annet planarbeid i kommunen. Kommuneplanen 
består av en samfunnsdel og en arealdel.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til de langsiktige utfordringer, må 
l og strategier for utviklingen av kommunen som samfunn og kommunen som organisasjon.  Samfunnsdelen 
samordner planleggingen innenfor sektorer. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens mål og strategier 
skal gjennomføres.    
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i de neste 
fire årene.  I Bamble ivaretas kravet om handlingsdel av Handlingsprogrammet og årsbudsjettet som rulleres 
årlig.   
 
Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.   
Arealdelen fastsetter den framtidige arealbruken i kommunen og er styrende for videre planarbeid som skjer i 
kommunedelplaner, områdeplaner og reguleringsplaner.   
 
Kommuneplanens arealdel gjennomføres gjennom arealdisponeringer og utbyggingsprosjekter.  I noen 
sammenhenger vil gjennomføringen være avhengig av at det gis kommunale bevilgninger i kommunens 
handlingsprogram og årsbudsjett. 
 

PLANER KNYTTET TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier både for Bamble 
kommune som helhet og for kommunen som organisasjon. Den skal være en premissgiver for sektorens planer 
og virksomheter, og legge til rette for langsiktig kommuneplanlegging med bred samfunnsmessig tilnærming. 
Kommuneplanens samfunnsdel bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for 
utviklingen i kommunen og vil være en viktig arena for samordning mellom den enkelte sektors utfordringer og 
prioriteringer og kommunens samlede utvikling. 
 
 
Kommunedelplaner/sektor- og temaplaner: 
 
Det må foretas en vurdering av om arbeidet med en tema- eller sektorplan skal ha status som en 
kommunedelplan. Det vil normalt være kravene til bredere deltagelse enn kommunenes egen som avgjør om 
det er hensiktsmessig å organisere arbeidet som et formelt planarbeid i henhold til plan og bygningsloven. 
Prosessreglene i plan og bygningsloven er relativt omfattende og det bør derfor foretas en grundig vurdering av 
hensiktsmessigheten av å organisere arbeidet i en formell planprosess. En slik prosess medfører bl.a. 
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utarbeidelse av formelle plandokumenter, høring/offentlig ettersyn, politisk behandling etc. Alternativet, der hvor 
det eventuelt ikke følger av ulike lovkrav, kan være å organisere arbeidet i en intern prosess, som f.eks. en 
handlingsplan som ikke er omfattet at prosessreglene i plan og bygningsloven, se neste avsnitt. 
 
Handlingsplaner, prosjekter, utredninger etc.: 
 
Kommunen har løpende behov for å utarbeide ulike type planer/prosjekter/dokumenter utover formelle 
kommunedelplaner. Ofte settes det fra statlig hold krav til at kommunene skal utarbeide f.eks. handlingsplaner 
innenfor ulike kommunale tjenesteområder. Slike krav kan også være knyttet til gjennomføringen av statlige 
satsinger og betingelse for å få økonomiske tilskudd.  
 
Kommunen vil også innenfor den løpende tjenesteleveransen ha behov for å utarbeide ulike type planer knyttet 
til avgrensede temaer eller tjenester. Viktige interne problemstillinger vil i neste fase kunne danne underlaget 
for et videre, formelt planarbeid.  
 

PLANER KNYTTET TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk.  Planen skal angi hovedtrekkene i areal-disponeringen og rammer og 
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må 
ivaretas ved disponeringene av arealene.  Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse hvor det fremgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, 
er ivaretatt (pbl. § 11-5). 
 

Kommunedelplaner (arealplaner) 

Det kan utarbeides slike arealplaner for deler av kommunens områder.  Til delplanene stilles det 
samme krav til omfang og prosess som for den samlede kommuneplanen.   

Områdeplaner 

Områdeplaner brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller 
kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken (pbl). 
§12 – 2) 

Reguleringsplaner 

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av 
arealer og fysiske omgivelser. 
 
Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor 
dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre 
forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til 
berørte private eller offentlige interesser.  (pbl. § 12-1) 
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B PLANINNHOLD 

 
Alle plandokumenter må være utformet på en logisk og leservennlig måte.  Utformingen må tilpasses planenes 
tema og formål, men det bør likevel utarbeides noen hovedprinsipper for utforming av kommunens 
plandokumenter. Det vil bidra til å forenkle planarbeidet og de som leser planene vil oppleve en 
”gjenkjennelseseffekt”.  Blant annet bør alle planer inneholde en utredningsdel med målsettinger og en 
tiltaksdel med henvisning til den 4-årige økonomiplanen som kommunestyret rullerer hvert år. Rådmannen vil 
utarbeide nærmere veiledning for utforming av kommunens plandokumenter. 
 
Noen definisjoner kan være greit å ha på plass: 
 

 Rullering:  Oppdatering av en gjeldende plan 
 Revidering:  Ny fullstendig planprosess 
 Beholdes:  Ingen endringer 
 Prolongering:  Tidshorisonten utvides 

 
 
 

C ORGANISERING OG LEDELSE 

 
Planarbeid skal være det viktigste ”verktøyet” for å styre utviklingen av kommunen.  Vi må ha planprosesser 
hvor viktige utfordringer og problemstillinger blir belyst og drøftet, og hvor man finner fram til gode løsninger.  
Planprosessene må sikre demokratisk styring, bred deltakelse og legge til rette for læring og utvikling av nye 
ideer og perspektiv.    
 
Planarbeid blir ofte sett som en kontinuerlig prosess og planenes forankring i organisasjonen er viktig for den 
betydning planen får for utviklingen av kommunen vår.  Både administrasjon og politisk ledelse må ha et 
”eierforhold” til planene.   Det er også viktig at brukerinteresser og andre berørte parter får mulighet til å bidra i 
planprosessen.  Dette ”eierforholdet” oppnås kun gjennom aktiv deltagelse i planprosessene. 
 
Viktige prinsipper for organisering av planarbeid i Bamble kommune: 
 

Planarbeidet skal sikre demokratisk styring av kommunen.  Alle egeninitierte, i motsetning til 
private detaljplaner skal forankres i politiske vedtak (kommunal planstrategi, eller andre politisk vedtak).   
Det skal være politisk deltakelse og ledelse av planprosessene, og planene skal vedtas i 
kommunestyret. 
 
Planarbeidet skal sikre deltakelse fra berørte interesser.  Representanter for viktige berørte 
interesser, skal så langt det er praktisk mulig delta i planarbeidet.  Det skal legges opp til ”åpne” 
prosesser hvor det informeres om planarbeidet og hvor det gis mulighet for innspill underveis i 
prosessen. Alle berørte interesser skal gis mulighet til å uttale seg til planforslag før de behandles 
politisk. 
 
Planarbeidet skal bidra til læring og utvikling.  I planarbeidet skal det legges vekt på å innhente 
kunnskap, erfaringer og ideer både i og utenfor kommunen.  Det er viktig å utfordre eksisterende 
løsninger og måter å tenke på. I organiseringen av planarbeidet skal det legges vekt på å ha deltakelse 
på tvers av faglige, organisatoriske og politiske skiller.  
 
Planarbeidet skal være forankret i administrativ ledelse.   Rådmannen har ansvar for å sikre god 
organisering og gjennomføring av planarbeidet. I alle planprosesser skal det være deltakelse fra 
kommunens administrative ledelse.  Rådmannen har ansvar for å sikre nødvendig faglig kompetanse 
(tverrfaglig), prosjektledelse og sekretariat i planarbeidet. 
 
Planarbeidet skal ha tilgang på nødvendige ressurser.  Planarbeid er ofte et omfattende stykke 
arbeid som kommer ”på toppen av” den daglige driften.  I virksomhetene er det som oftest begrensede 
ressurser til denne type arbeid – både i form av tidskapasitet og økonomi til å kjøpe inn kompetanse og 
planverktøy.  Det er derfor viktig før arbeidet settes i gang å få avklart tilgangen på ”planressursene”.  I 
oppstart av planarbeidet skal det vedtas ressursbruken og budsjettet til planarbeidet 
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D  GJENNOMFØRING 

Vedtatte planer er styrende for kommunens virksomhet og det er rådmannens ansvar å organisere 
gjennomføringen av planene.  
 
I den grad gjennomføringen av vedtatte planer krever bevilgninger, vil gjennomføringen være avhengig av 
prioriteringer og bevilgninger i kommunens handlingsprogram og årsbudsjett.  Vedtatte planer skal også 
avspeiles i de mål som vedtas i handlingsprogrammet. 
 
 

E INTERKOMMUNALT PLANARBEID 

Formelt er Fylkeskommunen planmyndighet på regionalt nivå iht. plan og bygningsloven. 
 
Kommunene har formalisert samarbeidet i Grenlandsregionen både i form av formelt planarbeid iht. plan og 
bygningsloven, og i form av andre prosjekter og planer ved felles problemstillinger. Felles planarbeid er positivt 
når problemstillingene strekker seg utover kommunens egne grenser, og Bamble kommune må være aktivt 
med i disse prosessene.   
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7. OVERSIKT OVER PLANER  
 

Oversikt over planer, oppdatert oversikt til ny planstrategi 2016 - 2019. 
 
 

Plan/dokument Beskrivelse av planen 
Formål og innhold 

Sist behandlet 
/ vedtatt 

PROSESSBESKRIVELSE 
(planomfang, oppstart / 
avslutning) 

ANSVARLIG DELTAGELSE 
(politisk  /adm.) 

KOMMUNEPLANER  

 
Samfunnsdel 

 
Ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommune-samfunnet som helhet og kommunen som 
organisasjon, jfr. pbl. § 11-2. 

 
Kommunestyret 
31.10.2013   
k.sak 61/13 
 
 

 
Behandling: Ingen endring 
Oppstart: Rett etter valget 2019 
Sluttbehandling: Desember 2020 
Øvrig: 
 
Det foretas ingen endringer i 
samfunnsdelen i denne perioden . 

 
Prosjektansvarlig:  Rådmann 
Prosjektleder:         Kommunalsjef/leder 
Prosjektgruppe:      4 adm. og 2 politisk. 
                               1 tillitsvalgt 
Styringsgruppe:       Formannskapet 
Referansegrupper:  RFF, Eldrerådet, 
                                Ungdomsrådet 
 
 
 

 
Arealdel 
 

 
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen som viser 
sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og 
arealbruk, jfr. Pbl. §11-5.  
Planen er vedtatt med en planbeskrivelse, boligbyggeprogram, 
bestemmelser og retningslinjer (3 dokumenter) 
 
En evt. kystsoneplan vurderes ved den årlige rulleringen av 
planstrategien. 
 

 
Kommunestyret 
18.06.2015  
k.sak 41/15 

 
Behandling: Ingen endring 
Oppstart: Rullering etter valget i 
2019 
Sluttbehandling: Desember 2020 
Øvrig:  
 
Det foretas ingen endringer i 
arealdelen i denne perioden   
 

 
Prosjektansvarlig:  Rådmann 
Prosjektleder:         Teknikk og 
samfunns- 
                               utvikling 
Prosjektgruppe:      4 adm. og 2 politisk. 
Styringsgruppe:      Formannskapet 
Referansegrupper:  Ingen 

 
Handlingsprogram / 
økonomiplan 

 
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan 
planen skal følges opp de følgende 4 år eller mer. 
Handlingsdelen skal revideres årlig. Jfr. Pbl. § 11-1. 
 

 
Kommunestyret 
2015 

 
Årlig i desember 

 
Formannskap 
 
PLØK 
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Plan/dokument Beskrivelse av planen 
Formål og innhold 

Sist behandlet 
/ vedtatt 

PROSESSBESKRIVELSE 
(planomfang, oppstart / 
avslutning) 

ANSVARLIG DELTAGELSE 
(politisk  /adm.) 

STEDSUTVIKLING OG BOLIGUTVIKLING 

 
Strategiplan for 
boligutvikling  

 
Utfordringen med boligbygging og boligbehov. 
 
Boligbyggeprogram inklusive: 
-Framdrift i utvikling av tomteområder 
-Hvilke rolle skal kommunen ta i boligbyggingen i kommunen 
-Strategier for utvikling og salg av tomter og eiendommer 
-Strategier for kommunalt eierskap 
 

 
Ny 

 
Oppstart:  2016 
 
Ferdig:      2017 

 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder: TE 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
Styringsgruppe: Formannskapet 
Referansegrupper:   
 

 
Strategiplan for 
tettstedsutvikling 

 
Øke attraktivitet i kommunens tettsteder: 
Det offentlige rom, kommunale anlegg, estetikk og trivsel 

 
Ny 

 
Oppstart:  2016 
 
Ferdig:     2017 

Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder: TE 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
Styringsgruppe: Formannskapet 
Referansegrupper:   
 

 
Handlingsplan for 
kystkultur 

 
Kystkultur er et prioritert område innenfor kommunens 
kultursektor.  Arbeidet ledes av styret for kystkulturarbeidet og 
Langøya. 
 
For å sikre god styring av kystkulturarbeidet blir det utarbeidet 
en 4-årig handlingsplan.  Handlingsplanen klargjør mål og 
prioriterte satsingsområder for arbeidet.   
Handlingsplanen gir mandat for arbeidet til styret for Langøya 
og kystkulturarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
K.sak 28/11 

 
 
 
 
 
2017 – rullering 

 
 
OK utvalget 
 
 
KO 
 
 
I kystkulturarbeidet har man holdt fast på  
hovedprioriteringene og planen har blitt  
prolongert. 
 
Kystkulturplanen bør rulleres i 2017  
basert på hovedprioriteringene i planen  
vedtatt i 2011. 
 
En viktig prioritering er arbeidet med  
et kystkultursenter i Langesund. Arbeidet  
er basert på politiske vedtak. 
 
Styret for Langøya og kystkulturarbeidet  
følger opp kystkultur-arbeidet og vil i 
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Plan/dokument Beskrivelse av planen 
Formål og innhold 

Sist behandlet 
/ vedtatt 

PROSESSBESKRIVELSE 
(planomfang, oppstart / 
avslutning) 

ANSVARLIG DELTAGELSE 
(politisk  /adm.) 

2016 
 utarbeide en plan for Langøya. 
 
 
 

 
Kulturminner 

 
Kulturminneplan gir oversikt over kulturminneverdiene i 
kommunen og er et verktøy i videre kommunal planlegging 

 
NY 

 
Oppstart:  2017 
 
Ferdig:     2019 

 
Kommunen mangler en slik plan.  Det 
må  
tas stilling når et slikt planarbeid skal  
prioriteres, og hvem som skal ha 
ansvaret 
for planarbeidet både politisk og  
administrativt. 
 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder: TE 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
Styringsgruppe: Formannskapet 
Referansegrupper:   
 
 

 
Plan for anlegg og 
områder for idrett og 
fysisk aktivitet, inkl. 
Friluftsplan 
 
 

 
Alle kommuner er pålagt å utarbeide en plan for idrett og fysisk 
aktivitet.  Planen skal vise kommunens mål og prioriteringer 
innenfor området idrett og fysisk aktivitet.  Friluftsliv er en del av 
planen. 
 
Planen har et handlingsprogram som viser prioriterte anlegg. 
Planen er en forutsetning for å fremme søknader om statlige 
spillemidler til anlegg. 
Planens handlingsprogram rulleres hvert 4. år.  I tillegg foretas 
det en mindre rullering hvert år i forbindelse med kommunens 
behandling av søknader om spillemidler.   
 
Hvert 12. år skal det foretas en hovedrevisjon av planen. 

 
K.sak 107/12 
 
Sist rullert k.sak 
126/15 
 
K. sak 125/15 

 
Oppstart:  2018 
 
Ferdig:      2018 
 
 
 
Årlig rullering 
 
 

 
OK utvalget 
 
KO 
 
Planen burde vært revidert i 2016. Det 
foreslås likevel at planarbeidet utsettes til 
 2018 og at friluftsplanen da blir  
innarbeidet i planen.   
 
 
Våren 2016 legges det fram med forslag 
 til prioriterte tiltak basert på vedtatt  
friluftsplan. 
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Plan/dokument Beskrivelse av planen 
Formål og innhold 

Sist behandlet 
/ vedtatt 

PROSESSBESKRIVELSE 
(planomfang, oppstart / 
avslutning) 

ANSVARLIG DELTAGELSE 
(politisk  /adm.) 

Plan for musikk og 
festivalbyen 
Langesund 

Utvikling av Langesund som en musikk- og festivalby, er 
politisk prioritert. 
 
Det er behov for å lage en plan som avklarer kommunens mål 
og strategi for dette arbeidet. 

NY Oppstart:  2017 
 
Ferdig:    2017 

Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder: Kultur og Oppvekst 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
1 tillitsvalgt 
Styringsgruppe: OK-utvalget 
Referansegrupper:  
 
 
 (også formannskapet bør involveres) 
 

 
 
Detaljregulering 
Bunestoppen 

 
 
Detaljregulering av kommunalt boligfelt på Stathelle.  Planen er 
i henhold til kommunens arealplan. 

 
 
 
NY 

 
 
Oppstart:  2016 
Sluttbehandling:  2016 
 
 

 
 
 
Teknisk utvalg 
 
Teknikk og Samfunnsutvikling (TS) 
 

 
Områdeplan for  
Fjellstad – Grasmyr 
 

 
Overordnet plan for arealbruken i området.  Skal definere 
områder for: hovedveier, grønt drag, boligområder, offentlige 
bygg og vernede områder. Deler av planområdet må detalj-
reguleres etter at områdeplanen er vedtatt. 

 
NY 

 
Oppstart: Høst 2016 
Sluttbehandling: 2017 
Øvrig: Mange grunneiere involvert. 
 

 
Formannskapet 
Teknikk og Samfunnsutvikling (TS) 
 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder: Teknikk og samfunns- 
                        utvikling 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
                          1 tillitsvalgt 
Styringsgruppe: Formannskapet 
Referansegrupper: RFF, Eldrerådet,  
ungdomsrådet 
Grunneiere? 

KOMMUNEN SOM TJENESTEYTER 

 
 
Plan for 
organisasjons- og 
kompetanseutvikling 

 
Tidligere Handlingsplan for Personalpolitikk/ 
arbeidsgiverpolitikk. 
Arbeidsgiverpolitikken skal medvirke til å skape utviklende 
arbeidsplasser hvor medarbeidere blir tatt vare på, trives og 
hvor ressurser utnyttes i samsvar med kommunens mål. (jfr. 
HA og HTA) 

 
Kommunestyret 
21.06.2012 

 
Oppstart:  2016 
 
Ferdig:  2017 

 
 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder: PO 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
                           1 tillitsvalgt 
Styringsgruppe: Formannskapet 
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Plan/dokument Beskrivelse av planen 
Formål og innhold 

Sist behandlet 
/ vedtatt 

PROSESSBESKRIVELSE 
(planomfang, oppstart / 
avslutning) 

ANSVARLIG DELTAGELSE 
(politisk  /adm.) 

Rulleres hvert 4. år i forbindelse med nytt kst. 
 
Sykefravær 

Referansegrupper:   
 
 
 
 
 

 
Kompetanse- og 
rekruttering i Helse 
og Omsorg 

 
Flere brukere, nye brukergrupper og nye oppgaver til 
kommunene krever høyere og mer omfattende 
kompetanse. Planen skal kartlegge kompetansebehov 
og rekrutterings-tiltak på kort og lengre sikt. Tiltak for å 
øke heltidsstillinger skal innarbeides i planen. 

 
NY 

 
Ansvarlig: 
Virksomhet Helse og omsorg 
administrasjon og utvikling 
 
Øvrig deltagelse: 
HO-ledergruppe, Personal og 
organisasjonsutvikling og 
relevante tillitsvalgte   
 
Politisk deltagelse: 
Nei, evt. fra ADU 
 
Oppstart: 
Oktober 2017 
 
Avslutning: 
Januar 2018 
 

 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
 
Prosjektleder:        Helse og Omsorg v/ 
HO 
Virksomhet  Administrasjon og utvikling 
 
Prosjektgruppe: HO-ledergruppe,  
Personal og org.utvikling og relevante 
Tillitsvalgte,evt. politisk deltagelse fra 
ADU 
 
Styringsgruppe: HO-utvalget eller ADU 
 
Referansegrupper:  
 
 
 

 
Handlingsplan for 
Informasjons- og 
kommunikasjonsstrat
egi 

 
Bamble kommunes tjenester skal videreutvikles gjennom god 
intern kommunikasjon og brukervennlig og relevant ekstern 
informasjon. Informasjonen skal bidra til trygghet og til å gi 
publikum et realistisk forventningsnivå til tjenestene kommunen 
tilbyr. 
Rulleres hvert 4. år i forbindelse med nytt kst. 

 
Kommunestyret 
25.03.2010 

 
Oppstart:  2016 
 
Ferdig:      2017 

 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder:  PO 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
                          1 tillitsvalgt 
Styringsgruppe: Formannskapet 
Referansegrupper:   
 
 

 
Handlingsplan for 
likestilling, mangfold 
og inkludering 

 
Hovedmålet i Bamble kommune er å oppnå full likestilling 
mellom kjønnene og et arbeidsmiljø fritt for diskriminering på 
alle områder i arbeidsgiver-politikken. (jfr. 4 lover) 
Rulleres hvert 4. år i forb. med nytt kst. 

 
Administrasjonsutv. 
28.04.2010 

 
Oppstart:  2016 
 
Avslutning : 2017 

 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder: PO 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
                           1 tillitsvalgt 
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Plan/dokument Beskrivelse av planen 
Formål og innhold 

Sist behandlet 
/ vedtatt 

PROSESSBESKRIVELSE 
(planomfang, oppstart / 
avslutning) 

ANSVARLIG DELTAGELSE 
(politisk  /adm.) 

Styringsgruppe: Formannskapet 
Referansegrupper:   
 

 
Helse- og 
omsorgsplan 

 
På bakgrunn av forventet demografisk utvikling har 
Bamble kommune behov for en helhetlig plan for 
framtidig helse- og omsorgstjeneste. Planen bør 
omhandle behov for institusjons-plasser, døgntjenester 
og øvrige tilbud, samt effektiv drift og organisering av 
tjenestene. En slik plan vil være svært omfattende og bør 
deles inn i delplaner, som til sammen vil utgjøre en 
helhetlig plan 
 
 
 

 
NY 

 
Oppstart: 2016 
 
Avslutning: 2018 

 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder: Helse og Omsorg 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
                          1 tillitsvalgt 
Styringsgruppe: HO-utvalget 
Referansegrupper:  
 
 
 

 
Delplaner til 
Helse- og 
Omsorgsplan: 

    

 
Plan for psykisk 
helse og 
rusomsorg inkl. 
Rusmiddelpolitisk 
handlingsplan  
2009 – 2012 Del 1. 

 
Sentrale myndigheter oppfordrer kommunene til å lage 
integrerte rus-middelpolitiske handlingsplaner forankret i 
alkohollovens § 1-7d.  Samordnes med den lovpålagte 
alkoholpolitiske handlingsplanen.   
 
Psykiske plager og rusproblematikk er blant de største 
helse-utfordringene i Norge. Nedbygging av 
institusjonspsykiatrien medfører at mange alvorlig 
psykisk syke bor og blir behandlet i kommunen. 
Mange er så alvorlig syke at de trenger lange og 
tilrettelagte tjenester. Brukere med volds- og 
atferdsproblemer er særlig utfordrende. Antall eldre med 
rusproblemer øker også – disse gir ofte de ordinære 
pleie- og omsorgstjenester en utfordring. 
 
I 2017 vil kommunen få ansvar for øyeblikkelig hjelp 
døgntilbud i forhold til psykisk syke og/eller rusproblemer 
og det vil sann-synligvis bli betalingsplikt for 

 
 
K-sak 82/10, 
04.11.2010 

 
Delplan til helse- og 
omsorgsplan. 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
2009-2012 del 1, K-sak 82/10 – 
04.11.2010, innarbeides i Plan 
for psykisk helse og rusomsorg. 
Planen ses i sammenheng med 
Alkoholpolitisk handlingsplan 
 
Oppstart:  Juni 2016 
 
Avslutning:  Desember 2016 
 
 

 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
 
Prosjektleder enhet: Helse og Omsorg 
v/ Virksomhet Psykisk helse og 
rusomsorg 
 
Prosjektgruppe: Virksomhetene  
Hjemmetjeneste, NAV og Oppvekst, 
1 tillitsvalgt, 1 brukerrep. 
 
Styringsgruppe: HO-utvalget 
 
Referansegrupper:  
 
 
 
 
 
 



 
 

25 

Plan/dokument Beskrivelse av planen 
Formål og innhold 

Sist behandlet 
/ vedtatt 

PROSESSBESKRIVELSE 
(planomfang, oppstart / 
avslutning) 

ANSVARLIG DELTAGELSE 
(politisk  /adm.) 

utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB 
fra 1 januar 2017. 
 
I årene fremover vil det være behov for kapasitets- og 
kvalitetsheving på alle nivåer; fra forebygging, tidlig 
innsats gjennom lavterskeltilbud, behandling og 
oppfølging. Dette må også sees i sammenheng med 
behov ift bolig og bosituasjon, rehabilitering og ettervern. 
 
Bake inn rusforebyggende, del 1 

 
Habilitering- og 
rehabilitering 

 
Kommunene skal planlegge sin habiliterings- og 
rehabiliterings-virksomhet, ha oversikt over behov for 
habiliterering og rehabilitering, og etablere en 
koordinerende enhet for virksomheten (Koordinerende 
enhet er etablert). Planen skal kartlegge og planlegge 
dimensjonering og innhold i kommunens rehabiliterings- 
og habiliteringsbehov. 

 
NY 

 
Delplan til Helse- og 
omsorgsplan 
 
Oppstart:  
April 2017 
 
Avslutning:  
April 2018 
 

 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
 
Prosjektleder: Helse og Omsorg v/  
Virksomhetene Rehabilitering og  
Funksjonshemmede 
 
Prosjektgruppe: Avd. Frisk Bris,  
Virksomhet Oppvekst, 2 polisk, 1 
tillitsvalgt. 
 
Styringsgruppe: HO-utvalget 
 
Referansegrupper:  
 

 
Institusjonstjeneste 
og bolig med 
døgntjenester, 
herunder 
demensomsorg og 
utbygging av 
Bamble Helsehus 

 
Forventet økning i antall eldre, og demente, samt 
kontinuerlig overføring av nye oppgaver til kommunal 
helse- og omsorgstjeneste, vil kreve større kapasitet på 
institusjons- og døgntjenester. Det er rundt 100 personer 
med diagnostisert demens i kommunen. Antallet ser ikke 
ut til å synke. Demens er krevende tilstander, både for 
den demente, pårørende og hjelpeapparatet. Det er 
derfor nødvendig å planlegge dimensjonering og innhold 
i kommunens demensomsorg. Det må også vurderes 
hvordan Bamble Helse-hus bør bygges ut for å romme 
flere tjenester enn i dag, og bli et «fullverdig» helsehus – 
sosial-medisinsk senter. Det bør blant annet tenkes på 
plass til fastleger, private fysioterapeuter, psykolog, 

 
NY 
 
Forrige Helse- og 
omsorgsutvalg ba 
om at slik plan ble 
utarbeidet.  
 
Utbygging av 
boliger med 
døgntjenester har 
vært forankret i 
Boligsosial 
handlingsplan. 

 
Delplan til Helse- og 
Omsorgsplan 
 
Oppstart: 
Oktober 2016 
 
Avslutning: 
Oktober 2017 
 
 
 

 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
 
Prosjektleder: Helse og Omsorg v/  
Virksomhetene Behandling, pleie og  
Omsorg, Bolig med døgntjeneste,  
Hjemmetjeneste, Legevakt/legetjeneste  
og Rehabilitering, 2  politisk,1 tillitsvalgt. 
og 1 brukerrep. 
 
Styringsgruppe: HO-utvalget 
 
Referansegrupper:  
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Plan/dokument Beskrivelse av planen 
Formål og innhold 

Sist behandlet 
/ vedtatt 

PROSESSBESKRIVELSE 
(planomfang, oppstart / 
avslutning) 

ANSVARLIG DELTAGELSE 
(politisk  /adm.) 

helsestasjoner m.m. slik at maksimale synergieffekter 
kan utnyttes. 
 
 

  

 
Kreftomsorg 

 
Bamble kommune har en stor andel krefttilfeller. 
Personer som rammes av kreft, og deres pårørende, har 
omfattende og sammensatte behov. Det er derfor 
nødvendig å planlegge dimensjonering og innhold i 
kommunens kreftomsorg. 

 
NY 

 
Delplan til helse- og 
omsorgsplan. 
 
Oppstart: 
Januar 2017 
 
Avslutning: 
Juni 2017 
 

 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
 
Prosjektleder: Helse og Omsorg v/ 
Virksomhet Legevakt / legetjeneste 
 
Prosjektgruppe: Virksomhetene  
Hjemmetjeneste, Behandling, pleie og  
Omsorg, Kreftforeningen, Palliativ enhet 
STHF, 2 politisk 1 tillitsvalgt. 
 

 
Velferdsteknologi 

 
En økning i den aldrende delen av befolkningen vil kreve 
mer tjenester og tilbud. Samtidig vil også flere eldre 
holde seg friskere lenger, og morgendagens eldre og 
pleietrengende vil ha en annen tilnærming til og 
fortrolighet med bruk av teknologiske løsninger, enn 
dagens. Teknologiske løsninger vil være svært viktig for 
både å gi den enkelte større grad av frihet og 
selvstendighet, og redusere behovet for økning i antall 
ansatte. Velferdsteknologi er også et statlig 
satsningsområde. 

 
NY 

 
Delplan til helse- og omsorgsplan 
 
Oppstart: 
Januar 2016 
 
Avslutning: 
Planlagt ferdig til politisk 
behandling august 2016 
 

 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder: Helse og Omsorg v/  
Virksomhet HO adm. og utvikling 
 
Prosjektgruppe: ITG, Virksomhetene i 
HO,  
Skole og barnehage, Kultur og 
Oppvekst,  
Teknikk og samfunnsutvikling 
 
Ingen politisk deltagelse. 
Arbeidet begynner å bli ferdig. 
 
 

 
Boligsosial 
handlingsplan 

 
Kartlegging av framtidig behov for boligbygging til mennesker 
som har problemer med å skaffe bolig, og bli boende i bolig. 
 

 
K-sak 128/15 - 
 
10.12.2015 
 
 

 
Eksisterende Boligsosial 
handlingsplan er revidert i 2015, men 
det er viktig at tiltakene innarbeides i 
handlingsprogrammet. 
 
Vurdering om ny Boligsosial 
handlingsplan tas i neste planstrategi 
(2019). 
  

 
HO utvalget 
 
HO/BSA 
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Plan/dokument Beskrivelse av planen 
Formål og innhold 

Sist behandlet 
/ vedtatt 

PROSESSBESKRIVELSE 
(planomfang, oppstart / 
avslutning) 

ANSVARLIG DELTAGELSE 
(politisk  /adm.) 

 
Skolebruksplan 

Utredning av ny ungdomsskolestruktur, på både kort og lang 
sikt.   

 
Kommunestyret 
10/12-2015 

 
 
Ferdig 2016 

 
 
SBA 

Barnehagebruksplan Utredning av barnehagestruktur, på både kort og lang sikt.   
Private barnehager  
Barnehagestruktur 

 
Kommunestyret 
10/12-2015 

 
 
Oppstart:  2017 
 
Ferdig:     2018 

 
 
SBA 

 
Strategiplan 
barnehage og 
grunnskole 

 
Strategisk plan for oppfølging av fokusområder og effektmål for 
barnehage 
En pedagogisk plan 
Resultater, læringsmiljø 
Ikke bygg eller skolestruktur  

 
 NY 

 
Oppstart:  2016 
 
Ferdig:     2017 

 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder: SB 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
                         1 tillitsvalgt 
Styringsgruppe: OK - utvalget 
Referansegrupper:  
 
 

 
Handlingsplan mot 
vold i nære 
relasjoner og 
seksuelle overgrep 

 
5 departementer har oppfordret til økt fokus og satsing mot et 
alvorlig samfunnsproblem – forebygging og oppfølging av 
utsatte personer. 
Planen skal bidra til å sette dette innsatsområdet på 
dagsorden.  Planen skal samordne og tydeliggjøre ulike 
tjenester/ instansers bidrag og ansvar når det gjelder 
forebygging av vold og oppfølging av mennesker som er utsatt 
for vold.  
 
Planen skal også bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget på 
dette området. 
 
Planen bør også ha fokus på arbeid mot seksuelle overgrep og 
bør endre navn til «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner og 
seksuelle overgrep.» 
 
 
 

 
K.sak 27/13 
 
Sist status 
k.sak130/15 

 
Årlig rullering  
 
2012 / 2013 
 
Planen rulleres hvert år i forbindelse 
med rapport som viser status på 
tiltak. 

 
OK utvalget 
 
KO 
 
 

 
Utviklingsplan for 
Bamble kommunale 
kulturskole 

 
Kulturskole er en lovpålagt kommunal tjeneste forankret i 
Opplæringsloven og Kulturloven. 
 
Statlige myndigheter forutsetter at drift og utvikling av 

 
 
K.sak 37/14 

 
 
2018 
 
 

 
 
OK utvalget 
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Plan/dokument Beskrivelse av planen 
Formål og innhold 

Sist behandlet 
/ vedtatt 

PROSESSBESKRIVELSE 
(planomfang, oppstart / 
avslutning) 

ANSVARLIG DELTAGELSE 
(politisk  /adm.) 

kulturskolen er forankret i kommunale planer.  Utviklingsplanen 
skal sikre planmessig utvikling og drift av kulturskolen i Bamble.   
Planen rulleres hvert 4. år. 

2018 - rullering 
 

KO 
 
 
Det bør i perioden gjøres en rullering av  
planen.   
 
 

 
Kultursmilet 
 
 

 
«Den kulturelle skolesekken» er en nasjonal satsing for å gi 
gode kulturtilbud til alle elever i grunnskolen (forankret i St. 
melding 38 – 2002-2003). 
 
Gjennom et bevisst og planmessig arbeid har Bamble et tilbud 
med høy kvalitet.   
 
Utviklingsplanen skal sikre videre utvikling og drift av «Den 
kulturelle skolesekken» i Bamble.   Planen rulleres hvert 4. år. 
 

 
K.sak 4/13 

 
2017 
 
2017 - rullering 

 
OK utvalget 
 
KO 
 
Det bør i perioden gjøres en rullering av  
planen. 

 
Handlingsplan for økt 
frivillighet 

 
Gjennom St. melding nr.39 (2006-2007) «Frivillighet for alle» er 
kommunen oppfordret til å utarbeide en lokal frivillighetspolitikk. 
 
Handlingsplanen er en 4-årig plan for utvikling av det frivillige 
arbeidet i Bamble.   Planen klargjør kommunens frivillighets-
politikk og områder som skal prioriteres.  Planen er i fulgt opp 
med ulike tiltak bl.a. endringer i kommunens tilskudds-
ordninger.  
Planarbeidet startet med en frivillighetskonferanse i 2008. Det 
planlegges nå en ny frivillighets-konferanse som oppstart på en 
rullering av handlingsplanen 
 

 
K.sak 35/14 
 

 
2017 
 
2017 - revisjon 

 
OK utvalget 
 
KO 
 
Ved forrige revisjon ble det fokusert på  
de frivillige organisasjonene.  
 
Det foreslås en tematisk revisjon av  
planen hvor det denne gangen fokuseres 
 på frivillighet i samarbeid med  
kommunale tjenester. Arbeidet bør også  
denne gangen starte med en  
frivillighetskonferanse 

 
Plan for Bamble 
bibliotek og 
litteraturhus 

 
Planen skal klargjøre hvilke utfordringer og muligheter Bamble 
bibliotek og litteraturhus står overfor, og hvilke strategier og 
tiltak kommunen bør ha for å få til ønsket utvikling. 
 

 
NY 

 
Oppstart :  2016 
 
Ferdig:      2016 

 
OK utvalget 
 
KO 
 
Oppstart av planen vedtatt i k.sak 23/15. 
 
Planarbeidet startet opp i februar 2016. 
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Plan/dokument Beskrivelse av planen 
Formål og innhold 

Sist behandlet 
/ vedtatt 

PROSESSBESKRIVELSE 
(planomfang, oppstart / 
avslutning) 

ANSVARLIG DELTAGELSE 
(politisk  /adm.) 

Velferdspolitisk 
handlingsplan  

Tjenester som NAV (inkl. Frisk Bris), 
flyktningetjenesten/voksen- opplæringen, barne- og 
familievernet, mangler en politisk forankring i en handlingsplan.   
 
Det er derfor behov for å utvikle en kommunal velferdspolitikk 
innenfor tema som: 
- Arbeid og kvalifisering  
- Integrering 
- Barne- og familievern 
- «Fattigdomsproblematikk» 
 
Arbeidet må ses i lys av både folkehelse og en helhetlig 
oppvekstpolitikk. 

NY Oppstart:  2016 
 
Ferdig:   2017 

Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder: Kultur og Oppvekst 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
                          1 tillitsvalgt 
Styringsgruppe: OK-utvalget 
Referansegrupper:  
 
 
(HO -utvalget bør også involveres) 
 

ARBEIDSPLASSER 

 
Strategisk 
næringsplan for 
Grenland 
 

  
2013 

 
Behandles i kst. før sommeren 2016 

 
Grenlandsamarbeidet 

 
Strategi for 
næringsarealer 
 

    
Grenlandsamarbeidet, fylkeskommunen,  
Vig 

Handlingsplan 
næringsutvikling 

Kommunal plan. Innholdet vurderes etter ferdig plan i regi av 
ViG.  

 
NY 

Så snart som mulig  

 
Handlingsplan for 
reiseliv og 
kulturnæringer. 

 
Utvikling av kulturnæringer er blitt en stadig mer aktuell del av 
næringsutviklingsarbeidet i kommunene.  Bamble kommune 
bør vurdere om dette skal prioriteres i planarbeidet. 
Må ses i sammenheng med fylkeskommunale planer og visit 
Telemark 

  
Oppstart:  2017 
 
Ferdig:      2018 

Prosjektansvarlig:  Rådmann 
Prosjektleder:  Kultur og Oppvekst 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
                          1 tillitsvalgt 
Styringsgruppe: OK-utvalget 
Referansegrupper:  
 
 
 (også formannskapet bør involveres) 

Landbruksplan for 
Bamble 

Planen skal gi mål for utviklingen av landbruket i Bamble- 
synliggjøre ressurser, sikre jordvern, ta vare på produksjonen 
og fremme utviklingen av ny landbruksproduksjon. 

Landbruksnemnda 
2014  
(2014 – 2020) 

Behandling: Ingen endring 
Oppstart.  Rett etter valget 2019 
Sluttbehandling:  Desember 2020 
Øvrig: 

Landbruksnemnda 
 
Teknikk og Samfunnsutvikling (TS) 
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Formål og innhold 

Sist behandlet 
/ vedtatt 

PROSESSBESKRIVELSE 
(planomfang, oppstart / 
avslutning) 

ANSVARLIG DELTAGELSE 
(politisk  /adm.) 

 
Rullering 2019 

 
Områdeplan Frier 
Vest 
 
 
 

 
Områdeplan for industriområde Frier Vest. Området er med i 
kommunens arealplan og er et viktig utviklingsområde for 
Grenland og Telemark. 
Frier Vest AS er etablert i samarbeid med Ineos og Grenland 
Havn. Frier Vest AS vil ha ansvaret for videre utvikling og 
planarbeid. 

 
NY 

 
Oppstart: Sent 2016 
Sluttbehandling: 2017/18 
Øvrig: 
Oppstart og gjennomføring i 
samarbeid med Frier Vest AS. 

 
Formannskapet 
Teknikk og Samfunnsutvikling (TS) 
 
 

 
Områdeplan 
Langrønningen 

 
Overordnet plan for arealbruken i området.  Skal definere 
områder for: Trafikk/vei, næring/industri og service 

 
Ny 

 
Oppstart: 2016 
Sluttbehandling: 2017 
Øvrig: 
 
Avhengig av grunneier og utbygger 

 
Formannskapet 
Teknikk og Samfunnsutvikling (TS) 
 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder: Teknikk og samfunns-  
                        utvikling 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
                          1 tillitsvalgt 
Styringsgruppe: Formannskapet 
Referansegrupper: RFF, Eldrerådet,  
                              ungdomsrådet 
Grunneier / utbygger? 
 

REGIONALT SAMARBEID, KOMMUNIKASJON OG INFRASTRUKTUR  

 
Trafikksikkerhetsplan 

 
Plan for å trygg / bedre trafikksikkerhet i Bamble kommune. 
Inkludert aksjon skolevei for myke trafikkanter. 

 
K.sak; 85/14, 
11.12.14 
 

 
Behandling: Rullering 
Oppstart: 2016 
Sluttbehandling: 2016 
Øvrig: 
 

 
Formannskap 
Teknikk og Samfunnsutvikling (TS) 

 
ATP 
 

    
Fylkeskommunen 

 
Bystrategi 
 
 

    
Grenlandsamarbeidet, Fylkeskommunen  
mfl 
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Plan/dokument Beskrivelse av planen 
Formål og innhold 

Sist behandlet 
/ vedtatt 

PROSESSBESKRIVELSE 
(planomfang, oppstart / 
avslutning) 

ANSVARLIG DELTAGELSE 
(politisk  /adm.) 

FOLKEHELSE  

 
Alkoholpolitisk 
handlingsplan 
 
(del 2 av 
rusmiddelpolitisk 
handlingsplan.) 
 

 
Kommunene er gjennom «Lov om omsetning av alkoholholdige 
drikk mv.» pålagt å ha en alkohol-politisk handlingsplan. Planen 
skal vedtas av kommunestyret innen 30.06. året etter valget og 
gjelder for 4 år av gangen. 
 
Alkoholpolitisk handlingsplan inneholder Bamble kommunes 
retningslinjer, reaksjonsformer ved brudd på alkoholloven, samt 
kommunens reglement om åpningstider for salg- og skjenking. I 
tillegg inne-holder planen sentrale forskrifter som gjelder salgs- 
og skjenkebevillinger. For øvrig vises det til Alkohol-loven med 
tilhørende forskrifter. 
 

 
K-sak 64/12, 
21.06.2012  
 
 

 
 
MÅ SES I SAMMENHENG MED 
PLAN FOR RUSOMSORG OG 
PSYKISK HELSE 
 
Planarbeidet startes umiddelbart og 
sak om planarbeidet fremmes for 
formannskapet i april 2016. 
Planen må til politisk behandling 
innen 30.09.2016. 

 
 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder: PO 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
                          1 tillitsvalgt 
Styringsgruppe: Formannskapet 
Referansegrupper:  
 
 
 
 

 
Hovedplan vann og 
avløp  
(4 år) 

 
Planen tar opp i seg de regler som kommer i EU’s vanndirektiv, 
drikkevannsforskriften og avløps-direktivet som skal gjelde fra 
2020 

 
Kommunestyret 
2014 

 
Behandling: Rullering 
Oppstart: 2018 
Sluttbehandling: 2018 
Øvrig: 
 

 
 
Formannskapet 
Teknikk og Samfunnsutvikling (TS) 
 

 
Handlingsplan for 
folkehelse 

 
Handlingsplanen skal gi beslutnings-grunnlag for en målrettet 
satsing på folkehelsearbeid. 
 
Planen skal gi politikere og administrasjon et grunnlag for å 
iverksette strategier og tiltak som bidrar til å opprettholde, 
bedre og fremme befolkningens helse – jfr. kommunens ansvar 
i h.h.t. den nye Folkehelseloven.  
 
Mål og strategier i handlingsplanen skal bl.a. baseres på 
oversikt over helsetilstanden til befolkningen og faktorer som 
påvirker denne. 
 
 

 
 
K.sak 4/14 
 
 
Sist status k.sak 
77/15 

 
 
Planen rulleres hvert år i forbindelse 
med rapport som viser status på 
tiltak og oppdatert helseoversikt for 
kommunen. 
 
En hovedrevisjon av planen kan 
utsettes til 2018 
 
 
 

 
Prosjektansvarlig: Rådmann 
Prosjektleder: Kultur og Oppvekst 
Prosjektgruppe: 4 adm. og 2 politisk.  
                          1 tillitsvalgt 
Styringsgruppe: OK-utvalget 
Referansegrupper:  
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Sist behandlet 
/ vedtatt 

PROSESSBESKRIVELSE 
(planomfang, oppstart / 
avslutning) 

ANSVARLIG DELTAGELSE 
(politisk  /adm.) 

MILJØ 

 
Energi- og klimaplan 
for Bamble kommune 

 
Planen følger opp statlige retningslinjer for oppfølging av Norsk 
klimapolitikk. Hensikten er å redusere energi-forbruket, øke 
andelen fornybar energi og generelt skape grunnlaget for klima-
vennlige lokalsamfunn. 

 
Kommunestyret  
25.03.2010 
K.sak 18/10 

Behandling: Ingen endring 
Oppstart: Rett etter valget 2019 
Sluttbehandling: Desember 2020 
Øvrig: 
 
Rullering i etter valget. ATP 
Grenland og klimaplaner for de 
andre Grenlandskommunene skal 
vektlegges. 
 

 
Formannskap 
Teknikk og Samfunnsutvikling (TS) 
 
 

 
Forvaltningsplan 
Skjærgårdsparken 

 
Plan for å utløse statlige tilskudd. 
Interkommunal plan 

 
Kommunestyret  
2008 

  
Fylkesmannen 
Teknisk utvalg 
 
Telemark fylkeskommune 

 BEREDSKAP 

 
Overordnet 
kommunal ROS-
analyse og 
Kommuneplanens 
kap.5 
Samfunnssikkerhet, 
beredskap og 
krisehåndtering 

 
Kommunedelplan for Samfunnssikkerhet, beredskap og 
krisehåndtering. Planen er viktig for rulleringen av areal-planen 
og i utarbeidelse av reguleringsplaner. 

 
Kommunestyret 
2007 
Planprogrammet 
vedtatt i k.sak 50/11 
– 1.9.2011 

 
Behandling: Ingen endring 
Oppstart:  
Sluttbehandling:  
Øvrig: 
 
Vurderes etter valget i 2019 
 

 
Formannskapet 
Teknikk og Samfunnsutvikling (TS) 
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