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Flekkefjord framover
Et godt lokalsamfunn kan bare skapes gjennom medvirkning
fra innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Å være redelig,
engasjert og nyskapende i møte med andres synspunkter er
en forutsetning for å få dette til. Disse verdiene skal prege
Flekkefjord kommunes politiske og administrative organisering.
Nåværende kommuneplanprosess startet med politiske diskusjoner
og en oppstartkonferanse i 2010. Hensikten var å peke på
hva Flekkefjord kommune måtte prioritere for å være en god
samfunnsutvikler, drivkraft og utviklingsaktør i den kommende
samfunnsdelen av kommuneplanen.
I prosessen har vi lagt opp til en bredest mulig deltakelse fra
Flekkefjords innbyggere. Det har vært arrangert medvirkningsmøter og det har vært mulighet for å komme med innspill til
planen. Samtidig har administrasjonen og politikerne deltatt
aktivt i prosessen. Det har kommet inn flere hundre innspill til
planarbeidet og vi opplever at prosessen har vært givende for de
som har deltatt.
Nå foreligger samfunnsplan for Flekkefjord frem til 2025. Det betyr
ikke at jobben er gjort, men at vi har staket ut en retning. Planen
skal brukes aktivt hvert år i økonomiplan og budsjettarbeidet.
Planen skal også rulleres med jevne mellomrom fremover for å
fange opp eventuelle endringer i kommunesamfunnet. Det har
ikke vært mulig å imøtekomme alle ønsker. Mange avveininger har
vært gjort mellom interesser og behov som strider mot hverandre.
Andre ting kan være forslag som kommunen ikke rår over eller har
vesentlig innflytelse på.
Vi vil takke alle som har bidratt i arbeidet så langt og håper at
arbeidet med å realisere planen skal engasjere og motivere flest
mulig slik at målsettingen kan nås.
Jan Sigbjørnsen

Anne Berit Berge Ims

ORDFØRER

RÅDMANN
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Visjon, verdier og hovedmål
VISJONEN OG SLAGORDET TIL FLEKKEFJORD ER VILJE TIL VEKST
VERDIENE VI BYGGER DETTE PÅ ER REDELIGHET, ENGASJEMENT OG NYSKAPING

Kommuneplanen skal sette kurs og angi retning. Våre to hovedmålsettinger i planen er:

1
VI SKAL VÆRE EN ATTRAKTIV KOMMUNE FOR BOSETTING OG NÆRINGSLIV,
SLIK AT VI NÅR 10 000 INNBYGGERE I 2025.

2
VI SKAL UTVIKLE VÅR ROLLE SOM REGIONSSENTER
FOR OMKRINGLIGGENDE KOMMUNER.

Innledning – hvorfor kommuneplan?
Denne kommuneplanen peker ut veien videre
for Flekkefjord kommune. Den er laget for en
tid der forventede endringer lokalt, nasjonalt
og internasjonalt etter all sannsynlighet blir
store, men hvor mulighetene for Flekkefjord og
Listerregionen også er til stede.

Vi kjenner ikke fremtiden, men i vår omskiftelige
verden er det viktig å ha langsiktige målsettinger.
Det legger vi opp til i Flekkefjords samfunnsplan,
den langsiktige kommuneplan. Planen har
langsiktige mål og den danner grunnlaget for
all annen planlegging i kommunen.

Kommunens krav til å utarbeide kommuneplan
finner vi i Plan- og bygningslovens kapittel 11.
Den nye Plan- og bygningsloven ble satt i kraft
den 01.07. 2009 og har medført endringer i den
kommunale planleggingen.

Økonomiplanen er kommunens kortsiktige
kommuneplan. Målene i økonomiplanen
skal gjenspeile de langsiktige målene i
samfunnsdelen.

Kommuneplanen skal behandle langsiktige
utfordringer, herunder miljømessige utfordringer
og utfordringer knyttet til universell utforming,
mål og strategier for kommunesamfunnet som
helhet og kommunen som organisasjon, for
sektorene og for utvalgte målgrupper.

INNLEDNING
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Hvor er vi og hvor vil vi?
Å forutsi utviklingen betyr å kunne gripe det
som er sannsynlig, men ikke så synlig.

I kommuneplanene gjelder det å forankre mål
og strategier for befolkningsutvikling, økonomi,
velferd, samfunnssikkerhet, oppvekstforhold,
helse, omsorg, kultur, idrett, friluftsliv, næringsutvikling og forvaltning av naturressursene.
Formålet med kommuneplanarbeidet er å få
et styringsverktøy for en samordnet fysisk,
miljømessig, økonomisk, sosial, kulturell og
estetisk utvikling i kommunen
Planen skal medvirke til å fremme en bærekraftig utvikling av kommunen og regionen.
Planprosessen skal bidra til borgerdeltakelse,
debatt og en mer helhetlig forståelse av viktige
beslutninger og konsekvenser for lokalsamfunnsutviklingen. Planen skal ha gjennomslagskraft
i senere beslutninger. Derfor er det viktig at
den er godt forankret.
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HVOR ER VI OG HVOR VIL VI?
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Det ligger åpenbare begrensninger i kommuneorganisasjonens egne virkemidler til å styre
en ønsket utvikling i lokalsamfunnet. Men
gjennom planprosessen er det mulig å klargjøre
viktige drivkrefter i samfunnsutviklingen og
å konstatere områder der kommunal innsats
er strategisk viktig. Kommunen har virkemidler
som kan bidra til gode vilkår for en ønsket
utvikling.
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Utviklingstrender er ikke låst fast slik som
naturlover, og ønske om å endre utviklingstrekk kan være med å snu dem.
Når vi prøver å se for oss samfunnet
i fremtiden og samtidig legger planer
for en ønsket utvikling i Flekkefjord
kommune er det først og fremst ut fra
en diskusjon om nåtiden og hvordan
vi opplever situasjonen. Det tidstypiske,
muligheter og utfordringer – når det
er usikkert hvor vi ender er det viktig
å diskutere hvor vi vil. Dette bruker vi
kommuneplanprosessen til.
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Flekkefjord lokalsamfunn er alle kommunens
innbyggere, alle ansatte, virksomheter,
organisasjoner, historiske og kulturelle utrykk
m. m. og samhandlingen mellom alt dette.
Politikere og administrasjonen skal utrede
og gjennomføre politikken.
I tillegg har vi støttet oss til statistikk fra SSB
og www.scenarier2020.no utarbeidet av IRIS.

Beredskap og miljø
I Flekkefjord kommune er beredskapen ivaretatt
av kommunens ansatte. Beredskap i tjenestene er
dimensjonert i henhold til de behovene de forskjellige tjenestene har. Dersom det skulle oppstå
en krise i kommunen pga. en større ulykke eller
ekstremvær har Flekkefjord kommune en kriseplan
og en kriseledelse som jevnlig øver for å håndtere
dette. Flekkefjord kommune har samarbeidet med
Listerkommunene om utarbeidelse av ROS-Lister.
Dette er en risiko- og sårbarhetsvurdering som
omhandler en vurdering av 38 hendelser som kan

o

oppstå. Flekkefjord kommunes beredskapsplaner
er utarbeidet i henhold til «Lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsetiltak og Sivilforsvaret». Planene gjennomgås og revideres hvert år.
Flekkefjord kommune har ansvar for mange
miljørettede oppgaver. Når det gjelder ytre
miljø prioriteres sanering av urensede utslipp
til fjordene og utskifting av dårlig ledningsnett.
Kommunens miljøvernleder har en aktiv rolle
for å fjerne hensatte bilvrak.
Gjennom prosjektet «Rene Listerfjorder»
arbeides det aktivt med å kartlegge og tildekke
eller fjerne forurensa sjøsedimenter avsatt
gjennom flere tiår. Dette arbeidet gjennomføres
i et samarbeid med nabokommunene og med
betydelige statlige tilskudd fra Miljødirektoratet.
Flekkefjord kommune har også en egen
Miljøfyrtårnsertifisør som sammen med en
kollega i Kvinesdal utfører sertifisering i hele
Lister-regionen.

Lærlinger
Rekruteringen til lærlingplasser særlig innenfor
industri – og helsefag har vist en nedadgående
tendens idet mange ungdommer velger andre
studier/yrker. I planperioden må det arbeides
for å øke interessen for å søke lærlingplasser
i Flekkefjord. Dette vil være viktig for å kunne
opprettholde et allsidig næringsliv og for å
kunne yte gode kommunale tjenester.

Likestilling
Flekkefjord kommune har vedtatt en egen
handlingsplan for likestilling (2010-2013).
Det er også igangsatt et regionalt arbeid
knyttet til likestillingsutfordringene på Agder.
Føringene i den regionale planen vil bli lagt til
grunn ved revisjon av den lokale handlingsplanen. Mangfoldsarbeid vil være viktig for å
fremme et arbeidsliv og et samfunn som bygger
på likeverdighet og tilgjengelighet for alle.

Innovasjon
Flekkefjord kommune har siden 2012 jobbet
mye med innovasjon – og innovasjonsverktøy.
Hovedmålet har vært å tilegne oss en metode og
et verktøy for å tenke nytt i forhold til hvordan
vår drift og vårt tjenestetilbud gjennomføres på.
Til grunn for hvilke prosjekter som skal delta
har vi hatt fokus på:
• Store utfordringer og/eller problem
kommunen har i dag og trenger løse.
• Høy viktighet for våre innbyggere, for ansatte,
ledelsen og /eller for andre viktige premissgivere ikommunen.
• Tro på at deltakerne kan lykkes med å skaffe
forbedringer.
• Innovasjonspotensiale utover små forbedringer.
• Økonomisk gevinst.
For Flekkefjord kommune har dette blitt en
måte å jobbe på som har gitt gode resultater
både internt og eksternt. Det er viktig at
Flekkefjord kommune er framoverlent og
nytenkende innenfor tjenesteproduksjon til
våre innbyggere. Det kommer til å bli veldig
viktig i årene fremover.

VISSTE DU AT …
Flekkefjord kommune er på 539 km²
At ca 60km² av kommunens areal er vann
Flekkefjord kommune er resultatet
av kommunesammenslåing i 1965.
I tillegg til Flekkefjord inkluderer dagens
kommune de tidligere kommunene
Nes, Hidra, Gyland og Bakke

HVOR ER VI OG HVOR VIL VI?
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Veivalg
Samfunnsdelen skal omhandle kommunens
langsiktige utfordringer, herunder miljømessige
utfordringer og utfordringer knyttet til universell
utforming, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, for sektorene og for utvalgte målgrupper.
Flekkefjord har en lavere befolkningsøkning
enn landsgjennomsnittet og kommunen har
behov for nye unge, voksne innbyggere for å
tilstrebe vekst i antall innbyggere og for en

jevnere aldersfordeling. Flekkefjord har ikke
tatt del i befolkningsveksten på linje med det
politikerne i Flekkefjord har ønsket. For å
opprettholde et godt tjenestetilbud fremover
er kommunen avhengig av økt tilflytting.
Derfor er «vilje til vekst» en viktig leveregel i
all tjenesteproduksjon og alt utviklingsarbeid.
Prognoser fra Statistisk Sentralbyrå viser at
antall eldre i Flekkefjord kommune reduseres i
perioden 2014 til 2024 både for gruppen over 80
år og antall eldre over 90 år.

Befolkningsprognoser for Flekkefjord, statistisk sentralbyrå (SSB 2013)

Lav
vekst

Middels
vekst

Høy
vekst

Årstall

Totalt

0-5 år

6-15 år

16-19 år

20-66 år

67-79 år

80-89 år

90 år +

1965

8813

1980

8743

1995

8821

2008

8 910

617

1 173

482

5239

834

458

107

2012

9 046

627

1 135

494

5309

935

426

120

2016

9139

593

1116

488

5362

1058

401

121

2020

9221

592

1125

442

5364

1205

388

105

2024

9282

586

1107

459

5312

1292

428

98

2016

9254

612

1126

493

5439

1060

403

121

2020

9506

652

1154

451

5532

1215

394

108

2024

9768

686

1181

477

5562

1312

445

105

2016

9351

630

1138

495

5496

1064

405

123

2020

9741

714

1177

458

5653

1224

402

113

2024

10202

790

1247

489

5771

1330

462

113

Samfunnsplanen skal vise veien til det samfunnet
Flekkefjord skal være i 2025.
Planen skal vise til dagens situasjon og hvordan
vi skal nå våre målsettinger for Flekkefjord
i løpet av planperioden.
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Satningsområder
1
Flekkefjord i det regionale bildet
Flekkefjord har et internasjonalt næringsliv,
sykehus og videregående skole og kommunen
er i dag et naturlig senter i Listerregionen,
samt for kommunene Lund og Sokndal.
Flekkefjord har som mål at byen skal utvikle
sin rolle som regionsenter mellom Stavanger
og Kristiansand. Det er flere grunner til dette.
Foruten vekstmulighetene ligger kommunen
midt mellom storbyene og er den eneste
kommunen i regionen som har akuttsykehus.
Kommunen har også et konkurransedyktig
næringsliv som samarbeider godt og som
bidrar til utvikling og nye muligheter.
Flekkefjord bør, må, kan og vil skape verdier
med bakgrunn i sin beliggenhet.
Flekkefjord har klare fordeler når det gjelder
bokostnader, naturopplevelser og ligger ved E-39.
Listerregionen har etter den siste veiutbyggingen
blitt et felles bo og arbeidsmarked. Med en
beliggenhet midt mellom vekstregionene
Kristiansand/Stavanger må også Flekkefjord
sammen med nabokommunene se på hva
som kan gjøres for å ta del i denne veksten.
I denne sammenheng bør det utredes kommunesammenslåing som vil kunne tjene regionen
på flere måter. Vi vil få et større faglig miljø,
samtidig som regionen vil få større tyngde og
mer innflytelse over viktige saker. Flekkefjord
må uansett se på hvilke muligheter kommunen
har for å utvikle seg som regionssenter.
Flekkefjord har den best bevarte sammenhengende trehusbebyggelse av Sørlandsbyene. Dette
gir byen en unik posisjon og mulighet til sammen med Byggeskikksenteret å videreføre vår
kulturhistoriske egenart og autentiske Smaaby.

Mål/Slik vil vi ha det:
• Flekkefjord kommune skal være regionsenter
for industri, helse, kultur, skole og idrett.

Slik gjør vi det:
• Ta initiativ til et regionsamarbeidet der vi ser på
kommunestrukturen i Lister og Dalaneregionen.
• Sammen med Lister nyskaping og Flekkefjord og
omegn industriforening (FOI) være innovativ for
å tiltrekke oss ny industri og næringsvirksomhet.
• Utvikle Flekkefjord med sin egenart til kultur• kommunen mellom Kristiansand og Stavanger.
• Videreutvikle Flekkefjord som et senter for
byggeskikk.
• Jobbe for å få Hollenderbyen på UNESCOs
verdensarvliste.
• I samarbeid med Sørlandet sykehus Helseforetak
(SSHF) og på tvers av kommuner og fylkesgrenser
være en pådriver for å styrke, bevare og
videreutvikle lokalsykehuset.
• I samarbeid med videregående skole og omkringliggende kommuner utvikle et helhetlig og variert
tilbud innen topp- og breddeidrett.
• Styrke det generelle tilbudet på videregående
utdanning.

VISSTE DU AT …
Kommuneblomsten til
Flekkefjord er Revebjelle?
Byggestilen som Grand Hotell er
bygget i heter sveitserstil?
Bakke bro ble bygget
i 1844?

SATNINGSOMRÅDER
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Næringsutvikling
Flekkefjord kommune har i dag en
konkurransedyktig industri som konkurrerer
internasjonalt. Industrien produserer høykvalitative produkter som er etterspurt på
tross av det høye kostnadsnivået vi har i
Norge. Lokalt eierskap har uten tvil vært en
fordel i den omskiftelige verden som dagens
samfunnsutvikling fører med seg.
Flekkefjord kommune er en av de større landbrukskommunene i Vest-Agder fylke (Kilde:
Norsk institutt for landbruksøkonomisk
forskning (NILF) og Statens landbruksforvaltning). Landbruket i kommunen forvalter
mye av kommunens areal og medfører lokalt
sett betydelig næringsvirksomhet og verdiskaping, produserer mat, pleier og skjøtter
kulturlandskapet og medvirker til bosetting
og levende lokalsamfunn i byens omland.
Fiske har tradisjonelt vært en viktig næring
langs kysten i Flekkefjord. I dag finnes det flere
muligheter for et begrenset fiske som kan gi
inntekter i tillegg til annet yrke. For eksempel
innen leppefiske, hummerfiske, sjøkreps og
lignende. Flekkefjord kommune har også en
betydelig produksjon innen oppdrettsnæringen.
Byen har flere festivaler som innebærer økt
aktivitet og handel i byen. Hollenderbyen med
sin gamle trehusbebyggelse er en kulturell skatt
som kan videreutvikles gjennom sin attraktivitet
og beliggenhet.
Strategisk Næringsplan for Listerregionen
har tre satsingsområder:
• Industri- og energi
• Primærnæringer
• Opplevelsesnæringer
Disse sammenfaller med de satsingsområdene
Flekkefjord har lagt til grunn i arbeidet med
samfunnsplanen.
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Slik vil vi ha det:
• Flekkefjord skal ta vare på og utvikle flere
offentlige og private arbeidsplasser lokalt
og regionalt.

Slik gjør vi det:
• Sikre gode rammevilkår og utviklingsmuligheter
for eksisterende næringsliv.
• Bruke kreative og innovative løsninger som
tiltrekker oss ny industri og næringsvirksomhet.
• Ha regulert næringsareal som hyllevare.
• Sørge for tett og systematisk dialog med
lokale, regionale og nasjonale aktører som
Flekkefjord og Omegn Industriforening (FOI),
Connect Sørlandet, Lister nyskaping, Stavangerregionen næringsforening, Innovasjon Norge,
fylkeskommunen, fylkesmannen, regjerings- og
stortingsrepresentanter.
• Utvikle og ivareta Sørlandet sykehus Flekkefjord
SSHF, Videregående skole avdeling Lister og nye
statlige arbeidsplasser (eksempelvis fengsel).
• Videreutvikle samarbeidet med Lister nyskaping
og Signaler næringshage ved å:
• Legge til rette for nye etableringer av aktører
som i dag ikke er i kommunen.
• Etablere møteplasser mellom investorer
og gründere.
• Lage strategier for å knytte næringslivet
opp mot aktuelle markeder.
• Arbeide for å etablere et kompetansesenter
for energi.
• Videreutvikle samarbeidet med Smaabyen
Flekkefjord og deres fire satsingsområder:
• Aktiviteter i sentrum.
• Bolyst og omdømme.
• Turisme.
• Sentrums - og industrisamarbeid.
• Utvikle nye næringsområder med hovedfokus
på aksen Trøngsla – Vollesfjord.
• Utvikle næringsområdene på Abelnes og Launes.
• Utvikle jernbaneområdet både til jernbanedrift
og som nærings- og opplevelsesområde.
• Lage en landbruksstrategi for Flekkefjord
kommune.
• Gjennomføre mulighetsstudie for fiskeri
og havbruksnæringen.

3
Kommunikasjon

Den demografiske utviklingen fører til at det i
framtiden ikke vil være nok hender til å ivareta
pleie- og omsorgsoppgaver. Bruk av velferdsteknologi og telemedisin vil være et nødvendig
supplement dersom vi skal kunne ta vare på
samme oppgaver og kvalitet på tjenesten som i dag.
Slik vil vi ha det:
• God og effektiv infrastruktur mellom
Stavanger – Kristiansand.
• Sikker og effektiv trafikkavvikling i og
gjennom sentrum.
• God og effektiv havn.
• Utnytte IKT og velferdsteknologiens muligheter
for å bidra til økt livskvalitet for innbyggerne
våre – uansett alder.

Slik gjør vi det:
• Ha god dialog med fylkeskommunen og Statens
vegvesen om:
• kollektivdekning.
• ny bybro.
• firefeltsvei E39 gjennom Flekkefjord kommune.
• Fv. 44 utenom sentrum.
• Utbedring av Fv.44 til Rogalands grense.
• Hidra landfast.
• Etablere veiforbindelse mellom Snerthammerveien og Djupviksveien.
• Sikre skoleveier gjennom rullert og oppdatert
trafikksikkerhetsplan.
• Bygge gangbro over elven kombinert med
promenade.
• Inngå samarbeid med aktører innenfor jernbanen
for utvikling av togtilbud og kommunens
stasjonsområder.
• Vurdere veiforbindelse mellom Snerthammerveien
og Djupviksveien.
• Utnytte synergier mellom havn og næringsarealer.
• Jobbe aktivt for flere cruiseanløp.
• Oppfordre og legge til rette for velferds- og
telemedisinske løsninger for hjemmeboende
og på sykehjem.

Foto © Smaabyen Flekkefjord

Kommunikasjon rommer flere temaer.
Vei, jernbane, havnefasiliteter, elektronisk
båndkapasitet og forsyningssikkerhet
for kraft er alle sentrale områder. Bedre
kommunikasjonsmuligheter vil føre til at flere
vil se på regionen som attraktiv og det vil gi
utviklingsmuligheter og konkurransekraft.

SATNINGSOMRÅDER
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4
Turisme

Flekkefjord vil sammen med Smaabyen i
årene som kommer utvikle nye tiltak slik at
kommunen blir en et attraktivt turistmål.
Blant de viktigste turistfyrtårnene er Hollenderbyen, jettegrytene på Brufjell, Hidra med
Hågåsen, skjærgårdssenter og den unike
kontrast mellom det ville Vestlandet og det
milde Sørlandet samt jernbaneområdet som et
levende jernbanemuseum og markedsføring
av Flekkefjordsbanen.
Slik vil vi ha det:
• Flekkefjord skal være en anerkjent nasjonal og
internasjonal turistvennlig og opplevelsesrik
kommune.

Slik gjør vi det:
• Knytte oss opp mot et regionalt destinasjonsselskap.
• Arbeide for flere gode overnattingsmuligheter
i kommunen.
• Bidra til utvikling av hotel- og konferansefasiliteter.
• Sette opp informasjonsskilt langs E39.
• Sammen med Smaabyen:
• Utvikle turistfyrtårnene.
• Bidra til at besøkende skal oppleve varme,
smil og god service i møte med Flekkefjord.
• Videreutvikling et småbymiljø med nisjebutikker og
attraktive serveringssteder omkranset av sørlandsidyll.
• Sette opp historiske informasjonsplaketter/skilt i
bykjernen.
• Tilby utleiekajakker (bykajakken) og sykler i sentrum.
• Videreutvikle kommunen som en festivalby.
• Legge til rette for utleieenheter for sjølhushold med
båtutleie.
• Videreutvikle Naturtriangelet – dresin til Flikkeid, båt
(eventuelt kajakk) på Lundevannet og Sirdalsvannet.
• Markedsføre Magma Geopark.
• Markedsføre og utvikle Grønnes.
• Regulerer attraktive og sjønære hyttetomter.
• Tilrettelegge for fritidsbåter og bobiler.
• Utvikle tilgjengelige gjestehavner flere steder
i kommunen.
• Tilrettelegge badeplasser i hele kommunen.

Foto © New Mans Land

Flekkefjord har i dag mye å by på når
det gjelder turisme. Med beliggenhet til
fjord, skjærgård, øyer, ferskvannsstrender
i innlandet, naturopplevelser, festivaler,
kulturliv, kulturminner, idrettsanlegg,
fritidsaktiviteter, handelssteder, hoteller,
kafeer og spisesteder.
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Byutvikling
Byutvikling handler ikke bare om bygninger
og politikk, men også om enkeltindividets
forhold til byen vi lever i. Det handler om
rom og plass – plass for å bo og plass for å
møtes. For at byen skal bli en god plass for
opplevelser er det viktig at den oppleves som
tiltrekkende og er et samlingssted.
I Flekkefjord er det plass til alle. Her er det
korte avstander og ingen kø. Flekkefjord er
som skapt for å leve det gode liv!
Slik vil vi ha det:

• Kultursenteret er byens «navle» og samlingspunkt fra morgen til kveld.
• Kommunedelplan for bykjernen må avklare:
• Parkering.
• Fordeling mellom handel, næring og bolig.
• Byrom og grønnstruktur.
• Gjeste-, småbåthavn og bobiloppstilling.
• Trafikkmønster.
• Videreføre Smaaby-prosjektet som jobber med:
• Revitalisering av Hollenderbyen.
• Støtte opp om og gjøre byen kjent som
festival- og sommerby.
• Stimulere til utvidede åpningstider og bidra til
åpningstider mer tilpasset kundenes behov.
• Rendyrke nisjetenkning og stille kvalitetskrav.
• Øke kompetansen og bevisstheten om service
i bysentrum som vårt fortrinn.
• I samarbeid med fylkeskommunen utvikle
byggeskikksenteret som byantikvar og veileder.
• Bygge gangbro for å binde bydelene sammen.
• Utvikle promenader mellomWahlsodden til
Raulibukta.

Foto © Avisen Agder

• Være Sør-Vestlandets best bevarte småby med
en moderne og urban egenart.
• Være attraktiv for småbarnsfamilier, innbyggere
i kommunen og besøkende med et yrende liv
fra morgen til kveld.
• Være en by hvor fjorden er en del av byopplevelsen med aktiviteter knyttet til sjø
og båtliv.

Slik gjør vi det:
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6
Kultur

Flekkefjord har opp gjennom historien hatt
et tradisjonsrik og mangfoldig kulturliv.
Dette gjenspeiles også i dag innen områder
som kunst, musikk, arkitektur og håndverk.
Med denne tradisjonen i bunnen skal kultur
være nyskapende og bidra som samfunnsutvikler i Flekkefjord.

Slik vil vi ha det:
• Flekkefjord skal med utgangspunkt i vår
egenart og våre tradisjoner være kulturkommunen mellom Kristiansand og Stavanger.

Slik gjør vi det:
• Utvikle Flekkefjord til et senter for byggeskikk
i samarbeid med Byggeskikksenteret og Vest Agder
museet.
• Etablere kultursenteret som byens naturlige
møteplass.
• Utvikle nye og eksisterende kulturarenaer
for barn og unge.
• Utvikle Hollenderbyen i samarbeid med Vest
Agder museum, Byggeskikksenteret og Smaabyen
til å bli et kunstnerisk senter i regionen.
• Utvikle Hollenderbyen og for å få den registert
på UNESCOs verdensarvliste.
• Bruke Fjellparken som kulturarena enda mer.
• Sørge for at arven etter Lars Kristian Gulbrandsen
«Tatjana»gis en mer fremtredende plass.
• Stimulere og legge til rette for nyskapende
kulturformidling.
• Legge til rette for museumsdrift på
Flekkefjordsbanen og utvikle jernbaneområdet.

Foto © Fjellparkfestivalen

Kultur er for alle og har stadig mer betydning
i samfunnet. Flere er utdannet innen kultur og
flere er sysselsatt i kulturnæringen. Innbyggere
har forventninger til kultur, ikke bare som
underholdning men også som tankevekker
og inspirasjonskilde, i tillegg til en arena for
læring.

SATNINGSOMRÅDER
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Oppvekst og kompetanse
FNs konvensjon om barns rettigheter ligger til
grunn for Flekkefjords barne- og ungdomspolitikk. Flekkefjord skal være et godt sted
å vokse opp. De unge skal føle seg trygge i
Flekkefjord. De skal på egne premisser være
med å utvikle kommunen gjennom deltakelse
og medvirkning. Oppvekstsvilkår for barn og
unge er den viktigste suksessfaktoren for et
samfunn. Derfor skal utviklingen til barn og
unge stå høyt på kommunens politiske dagsorden. Flekkefjord skal tilby barnehageplasser
av høy kvalitet og et dokumentert godt undervisnings- og læringsmiljø. Vi skal ha et bredt
tilbud innen idrett, kultur og andre fritidsaktiviteter for ulike grupper ungdom.
Et godt samspill mellom varme og tydelige voksne
og trygge, lærelystne og utforskende barn og unge
er viktig. Investeringer i barns og unges oppvekst,
læring og modning er kjerneverdier for hver nye
generasjon. Flekkefjord kommune ønsker å ha
kontinuitet i innsatsen for å oppfylle barnehagens
og skolens pedagogiske samfunnsmandat. Grunnleggende ferdigheter og tidlig innsats skal være en
tydelig og gjennomgående rød tråd i læringen fra
barnehage fram til videregående opplæring.
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Slik vil vi ha det:
• Kontinuerlig fokus på tidlig innsats og
grunnleggende ferdigheter.
• Ha et godt oppvekstmiljø hvor den enkelte
kan utvikle sine egenskaper.
• Ligge over landsgjennomsnittet på
læringsresultater, læringsmiljø og trivsel i skolen.
• Ha barnehageplass til alle som ønsker det og
innen tre måneder etter søknad.

Slik gjør vi det:
• Tilrettelegge for utdanning og kompetanseheving
livet gjennom, et bredt tilbud av desentraliserte
studier i Flekkefjord.
• Tilrettelegge og stimulere slik at barn og unge
opplever lærelyst, mestring og utvikling i tråd
med sine forutsetninger uansett nivå.
• Tilby velholdte og godt utrustede skoler
og barnehager.
• Sørge for at ansatte til enhver tid har god
og oppdatert kompetanse.
• Tydelig voksenrolle og fokus på god klasseledelse skal prioriteres.
• Ta ungdommens behov på alvor slik at de blir
positive bidragsytere i fremtidens Flekkefjord.
• Videreutvikle ungdomsrådets rolle i
lokaldemokratiet.
• Tett oppfølging av barn og unge for å forebygge
psykiske lidelser.
• Bevisst skole-hjem samarbeid generelt og spesielt
for å forebygge rusproblematikk i tidlig ungdom.
• Legge til rette for økt fysisk aktivitet i skole og
barnehage for å forebygge overvekt og stimulere
til god helse blant barn og unge.
• Jobbe aktivt for god integrering av fremmedspråklige i skole, barnehage og fritidsaktivitet.
• Styrke teknisk senter for å gi et tilbud til
ungdom som er teknisk interessert.
• Fokus på tilpasset opplæring for å minske
behov for spesialundervisning.
• Bidra til å sikre gode overganger mellom skoler
og mellom skole og arbeidsliv.
• Styrke det tverrfaglige samarbeidet rundt barn
og unge med sammensatte behov.
• Oppgradere eksisterende idrettsanlegg.
• Bygge nye idrettsanlegg.

SATNINGSOMRÅDER

Foto © Harald M. Valderhaug
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Helse og velferd
Helse, livskvalitet og gode levekår er samfunnets felles prosjekt. Kommunen skal legge
til rette for at den enkelte kan ta vare på egen
helse, samtidig som vi må ha kompetanse og
kapasitet til å gi nødvendige tjenester til dem
som har behov for det.
Flere overlever alvorlige sykdommer og flere
lever lengre med kroniske lidelser. De vanlige
kroniske lidelsene er i dag overvekt, kols, diabetes,
demens, kreft, nevrologiske og psykiske lidelser.
De siste årene har det vært en vekst i antall yngre
brukere med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne, samt en økning i antall personer med
rusavhengighet. Videre har samhandlingsreformen
gjennom overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten ført til
økt behov for kompetanse og press på tjenesten.
Antall pensjonister per person i arbeid vil gå fra
1:4 i 2014 til 1:2,5 i 2040.
Oppgavene kommunen står ovenfor oppgaver
vil kreve handlekraft og bevisst prioritering.
I denne sammenheng betyr handlekraft å definere
tydelige mål og tiltak for så å gjennomføre disse.
Prioritering handler om å gjøre mer av noe på
bekostning av noe annet.
Flekkefjord sykehus er den største kompetansearbeidsplassen i Flekkefjord. Sykehuset leverer
spesialiserte helsetjenester til innbyggerne i Lister
og Dalane regionen. Et godt samarbeid mellom
kommunene og helseforetak skal fortsatt være et
satsningsområde for Flekkefjord kommune.

Slik vil vi ha det:
• Til enhver tid ha et forsvarlig helse- og
omsorgstilbud som ivaretar innbyggernes
muligheter for deltakelse og mestring.
• Forebygge fremfor å reparere.
• Økt trygghet og selvstendighet ved bruk
av ny teknologi.
• Redusere sosiale helseforskjeller i befolkningen.
• Være et regionssenter for helsetilbudet til
innbyggerne i regionen.

Slik gjør vi det:
• Gjennom helse og omsorgsplanen og andre
delplaner klargjøre forventninger og tilby
differensierte tjenester som ivaretar innbyggernes
lovpålagte rettigheter.
• Utvikle dag- og aktivitetstilbud som bygger
opp om den enkeltes mestringsevne.
• Vektlegge boligsosialt arbeid og etablering av
nok tilrettelagte boliger, dvs regulere inntil 10 %
av tomter i nye byggefelt til boligsosiale formål.
• Utvide innsatsen knyttet til analyse og kartlegging, folkehelse og forebygging, rehabilitering
og andre aktiviteter som bidrar til å bygge opp
om den enkeltes evne til å mestre eget liv.
• Ta i bruk, prøve ut og aktivt utnytte mulighetene
som velferdsteknologi kan gi.
• Styrke samarbeidet med frivillig sektor,
pårørende og aktuelle private aktører.
• Satse på kompetanseutvikling og legge til rette for
etter- og videreutdanning, hospiteringsordninger
og deltakelse i utviklingsprosjekter mv.
• Målrette rekrutteringsinnsatsen for å sikre tilgang
på kompetent personale, herunder øke andelen
menn i omsorgsyrker.
• Jobbe med alternative turnusopplegg og arbeide
for å etablere en kultur for heltid.
• Implementere gode rutiner for kvalitetssikring
og -forbedring.
• Være et regionalt tyngdepunkt for samhandling
innen helse og omsorg.
• Tilrettelegge for helhetlig tenkning og økt
fleksibilitet innenfor tjenestens samlede
ressursrammer.
• Styrke antall årsverk innen rusforebygging
og rusomsorg.
• Arbeide aktivt for at så mange som mulig
skal kunne bo lenger i egen bolig.
• Ha særlig fokus på ungdom mellom 18 og 24 år
som står i fare for å bli uføre.
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21

9
Flekkefjord som bokommune
Flekkefjord har en vakker og variert natur
som gir en stor valgfrihet når det gjelder hvordan vi vil bruke fritiden vår. Vi har trygge og
gode bo- og oppvekstvilkår. Det er opp til oss
som innbyggere om vi greier å utnytte disse
kvalitetene. Et godt lokalsamfunn er summen
av alle som bor her.
Å være et attraktivt bosted er ikke bare avhengig av at kommunen evner å løse sin del av
oppgaven. Det er i minst like stor grad avhengig
av at kommunen, aktive lag, foreninger, næringsliv og engasjerte innbyggere greier å spille på
lag. Flekkefjord har i den senere tid hatt større
utflytting enn tilflytting. Mange flytter ut på
grunn av studier. Det vil derfor være viktig å
få denne gruppen tilbake etter endt utdanning.
Flekkefjord skal også være en god bokommune
for innvandrere og flyktninger.
Slik vil vi ha det:
•
•
•

Flekkefjord skal være regionens
prioriterte bokommune.
Kommunens innbyggere skal være stolte
ambassadører.
Flekkefjord skal videreutvikle seg som
innovasjonskommunen.

VISSTE DU AT …
Gyland var egen kommune fra
1895 til 1964?
Åna Sira kirke ble innviet i mars 1888
og har ca 150 sitteplasser.
Flekkefjordbanen ble åpnet
1. oktober 1904?
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Slik gjør vi det:
• Holde utflyttede flekkefjæringer «varme»
med informasjon om arbeid, bolig og kulturtilbud for å få de til å velge Flekkefjord som
den foretrukne kommunen å flytte tilbake til.
• Aktiv profilering av kommunen i ulike medier.
• Verne om akutt – og fødetilbudet ved Flekkefjord
sykehus.
• Utnytte kommunens beliggenhet ved fjorden:
• Regulere tilstrekkelig båtplasser/båtstøer.
• Etablere sentrumsnær husbåthavn.
• Bidra til å etablere et maritimt bomiljø nært
sentrum.
• Etablere gangstier fra de sjønære boligområdene
inn til sentrum.
• Utvikle sjønære tomter fra sentrum ut mot
Snerthammer.
• Ha differensierte botilbud i hele kommune.
• Videreutvikle levende grendesentrum.
• Legge til rette for å fradele store eneboligtomter
når dette ikke berører viktig landbruksjord
i distriktene.
• Kunne gi innbyggerne svar på sentrale
spørsmål 24/7.
• I samarbeid med lag og foreninger profilere
kommunens fortrinn som bokommune med
tilgang til fjell og fjord.
• Utfordre arkitektkontorer, designbyråer,
tomteutviklere, håndverker og byggefirmaer
til nytenkning og samarbeid.
• Tilrettelegging for pendling og hjem nr. 1
i Flekkefjord.
• Videreutvikle velkomstordning til nye innbyggere.
• Bidra til gjennomføring av Hidra landfast.
• Bidra til gjennomføring av Andabeløy landfast.
• I forbindelse med utbygging av Austad Sletthei
skal kommunen arbeide for veiforbindelse til
Kråketona.


En grønn kommune

Å forvalte en bærekraftig utvikling betyr at vi
skal ha en samfunnsutvikling som møter morgendagens behov uten å ødelegge mulighetene
for at kommende generasjoner skal få dekket
sine behov.
Flekkefjord kommune skal være en viktig aktør
for miljøvennlige løsninger innen energi, bygg,
transport, avfall og forbruk.
Slik vil vi ha det:
•

Flekkefjord kommune skal være en viktig
pågangsdriver for miljøvennlige løsninger
innen energi, bygg, transport, avfall og forbruk.

Slik gjør vi det:
• Flekkefjord skal vurdere muligheten for å oppføre
biobrenselanlegg.
• Flekkefjord skal vurdere muligheten for å oppføre
fjernvarmeanlegg.
• Kommunen bør være en pådriver for en utredning
og modernisering av strømnettet.
• Flest mulig offentlige bygg og alle offentlige nybygg
i kommunen bør være Miljøfyrtårn.
• Det skal gjennomføres flere ENØK- tiltak i
kommunens bygg.
• Arbeide for å styrke kollektivtilbudet og reduserte
priser.
• Kommunen bør kjøpe miljøvennlige biler neste gang.
• Skip som ankommer kommunale havner, bør
kunne tilkoble seg landstrøm.
• Kommunen skal i samarbeid med nabokommunene
jobbe for å lage et nettverk av sykkelveier.
• Kommunen skal samarbeide med næringsdrivene,
skoler, frivillige, lag og foreninger for å holde byen
søppelfri.

Foto © Rune Mortensen

Flekkefjord kommune vil bygge forvaltningen
av miljø og arealer på en bærekraftig måte.
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Foto © Torgrim Eide
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VISSTE DU AT …
Det er 17 tuneller på Flekkefjordsbanen
mellom Sira og Flekkefjord?
Egens camping ble startet opp
på 1930-tallet?
Katteraua er et stedsnavn på den
sydlige enden av Anabeløy?

Viktige dokumenter som utfyller samfunnsplanen
Nasjonale føringer
Plan- og bygningsloven, samt regjeringens nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging og statlige planretningslinjer.
Selv om ikke alle statlige mål og strategier fremkommer i kommuneplanens
samfunnsdel mener vi kommunen oppfyller forventningene gjennom
sine vedtatte kommunale og regionale handlingsplaner.

Regionale føringer
Regionalplan - Agder 2020, forventings- brev fra Fylkesmannen,
Rapport fra Agderforskning «Arbeid og Levekår i Lister» og «Utfordringsbilde for Lister 2012» (behandlet i Listerrådet 11.06. 2012) peker på
flere regionale utfordringer og samarbeidsprosjekter i regionen.
Utover dette har Flekkefjord kommune en egen samarbeidsavtale med Vest Agder
Fylkeskommune og deltar aktiv i regionalt samarbeid gjennom Listerrådet.

Kommunal planstrategi
I kommunal planstrategi fremkommer kommunale planer og rullering av disse.
Kommunal planstrategi er http://www.flekkefjord.kommune.no/phocadownload/
Planer/planstrategi%20for%20flekkefjord%20kommune%20vedtatt%20i%20
bystyret%2025%2010%202012.pdf
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