Kommuneplanens
samfunnsdel 2020-2030

FNs

«

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling
til langsiktige utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen
som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse
og vurdering av alternative strategier for
utviklingen i kommunen.
— PLA N OG BY GN IN GS L OVE N , § 1 1-2

Kommuneplanens samfunnsdel er grunnlag for kommunens andre planer og
aktiviteter. Den inneholder mål og strategier som skal gjennomføres i medvirkning
med andre. Hvert år utarbeides det en handlingsdel som viser hvordan planen
skal følges opp i den neste fireårsperioden.
FNS BÆREKRAFTSMÅL OG KOMMUNEPLANEN

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe
ulikhet og stoppe klimaendringene. Målene forplikter medlemslandene og
er derfor et naturlig utgangspunkt for å utvikle nasjonale, regionale og lokale
strategier for bærekraftig utvikling.
Basert på en vurdering av hvilke mål som representerer både utfordringer og
store muligheter lokalt, har Arendal kommune valgt å fokusere på disse ti målene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

God helse
God utdanning
Likestilling mellom kjønnene
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Stoppe klimaendringene
Liv under vann
Fred og rettferdighet
Samarbeid for å nå målene

For hvert mål presenteres kommunens visjon for målet og hvordan vi ønsker at
visjonen skal oppleves for innbyggerne. For å illustrere noe av det innbyggerne
har gitt av innspill har vi tatt med enkelte uttalelser fra folkemøter og sosiale
medier. For hvert mål er det beskrevet hvilke strategier og planer som skal bidra
til at målet nås. Spesielle utfordringer for kommunen er kort oppsummert
under hvert mål.
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Kommuneplanen gir føringer for kommunens økonomistyring. Fireårig
handlings- og økonomiplan med prioriteringer rulleres årlig og følges opp
av enhetenes virksomhetsplaner. Andre tiltaks- og handlingsplaner for ulike
områder og målgrupper utarbeides i fagsektorene. I dette arbeidet legges
delmålene under hvert bærekraftsmål til grunn. For hver valgperiode vil det
utarbeides en overordnet oversikt over planer og strategier som rulleres i perioden
(planstrategi).
FNS BARNEKONVENSJON

FNs barnekonvensjon beskriver hvordan alle barn i verden skal ha det. Norge
har underskrevet barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov.
Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole,
helsehjelp, lek og fritid. En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som
gjelder dem.
Arendal kommune legger barnekonvensjonen til grunn i alt arbeid som omfatter
barn. Noen viktige punkter i barnekonvensjonen er tatt med i kommuneplanen
der det er spesielt relevant.
FN-KONVENSJONEN OM RETTIGHETER TIL MENNESKER MED NEDSATT
FUNKSJONSEVNE

Rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en form for funksjonshemming,
ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Dette gjør personer med nedsatt
funksjonsevne til verdens klart største minoritet. Arendal kommune skal jobbe
for muligheter og rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne og legger
FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne til
grunn for dette arbeidet.
SAMSKAPING SOM ARBEIDSMETODE

Kommuneplanens samfunnsdel er resultat av samskaping mellom innbyggere,
næringsliv, organisasjoner, frivillighet og kommunen. Representanter fra
næringsliv og frivillighet har deltatt i styringsgruppen for planarbeidet sammen
med politikere og ansatte i kommunen.
I arbeidet med planen har det vært arrangert en rekke møter i regi av
frivilligsentralene, Med hjerte for Arendal og kommunen. Det har vært
folkemøter og arbeidsmøter på skoler, i institusjon for eldre, i biblioteket, hos
voksenopplæringen og i bydelene. I tillegg har det vært egne arrangementer for
barn og unge. Barnas representant i kommunen har vært med i vurderingen av
innspillene fra barn og ungdom. Mange har gitt innspill via e-post og sosiale
medier. Alle innspill er samlet i «Det digitale folkemøtet».
En analyse av innspillene i det digitale folkemøtet viser at innbyggerne er
spesielt opptatt av temaene: oppvekst, inkludering på arbeidsmarkedet, ferdsel
og kollektivtilbud, det sosiale livet, naturen som ressurs og ulike organisasjoners
rolle i arbeidet med å gjøre Arendal mer bærekraftig.
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Sikre og fremme god helse og livskvalitet for alle, uansett alder

GOD
HELSE

God helse
At flest mulig kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å
oppnå bærekraftig utvikling. Et godt liv gir bedre helse. Samtidig er
god helse, basert på den enkeltes forutsetninger, viktig for å kunne
leve gode liv. Opplevelse av mestring i eget liv og av å tilhøre et
fellesskap er grunnleggende for god helse.

VÅR VISJON

At alle innbyggere har
• en funksjonell og trygg bolig med håndterbar husleie.
• en jobb, aktivitet eller skole-/studieplass hvor de opplever mestring og
arbeidsglede.
• en fysisk eller mental aktiv og meningsfull fritid tilpasset den enkeltes
forutsetninger.
• et sosialt og inkluderende fellesskap rundt seg i hverdagen.
Alle barn og unge skal ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden.
Innbyggere med helseproblemer har tilpasset oppfølging gjennom offentlige
tilrettelagte tjenestetilbud. Innbyggerne bidrar aktivt til egen helse og velferd.
HVA BETYR VISJONEN FOR INNBYGGERNE?

• Innbyggerne opplever en trygg velferdskommune der det legges vekt på og
gis muligheter for helsefremmende aktiviteter og tjenester.
• Alle opplever mulighet til å delta i fellesskapet.
• Kommunens tjenester tar hensyn til den enkeltes behov og ressurser for å
oppleve mestring. I møte med innbyggerne stiller kommunen spørsmålet:
Hva er viktig for deg?
HVILKE STRATEGIER ER VIKTIGE FOR Å OPPNÅ GOD HELSE?

Ȅ Strategi for helse- og omsorgstjenester
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Raet nasjonalpark gir gode muligheter for aktivitet og en god prat. Begge deler er viktig for god helse. Foto: Mona
Hauglid

Helse- og omsorgstjenester gis med utgangspunkt i faktisk hjelpebehov, ikke
alder, diagnose eller funksjonsnivå. Tjenestene skal bygges rundt helhetlige
og koordinerte forløp, der innbyggernes ressurser, mål og mestringsevne er i
fokus. Det er den enkelte som er ekspert på eget liv. Økt brukermedvirkning og
brukertilfredshet er sentrale mål.
Velferdsteknologi skal styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen
til tross for sykdom eller sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.
Alle skal ha en bolig/boform som er tilpasset deres behov. Det skal legges til
rette for at alle kan bo i eget hjem lengst mulig. Arendal kommune skal tilby
boliger/institusjoner med og uten heldøgns omsorg.
Det skal være lav terskel for å få psykisk helsehjelp.
Ȅ Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge
Tjenester til barn og unge skal være tverrfaglige og koordinerte. Bedre tverrfaglig
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GOD
HELSE

innsats (BTI) brukes som modell for å sikre systematisk og helhetlig arbeid for barn,
unge og gravide. Dette skal sikre tidlig innsats, koordinerte tjenester og god dialog.
Ȅ Psykisk helse blant barn og unge
Arendal kommune skal arbeide godt med å styrke barn og unges psykiske helse
og livskvalitet. Kommunens deltakelse i «programmet for folkehelsearbeid», og
satsingen på bedre tverrfaglig innsats (BTI) bidrar til tidlig innsats og forbedrer
samordning av tjenester til barn og unge. Kunnskapsgrunnlaget fra UngData og
elevundersøkelsen brukes systematisk i tjenestene.
Ȅ Boligstrategi
En god bolig er viktig og har stor betydning for helse, deltakelse i arbeidsliv og for
utjevning av levekårsproblemer. Kommunens innbyggere skal ha et godt boligtilbud
uavhengig av økonomisk handlingsrom og funksjonsevne. Nærmiljøene skal
fremme fysisk og psykisk helse gjennom gode friluftsområder, møteplasser og
infrastruktur. Arendal kommune vil ha flere gode og fremtidsrettede boliger for
barnefamilier, eldre og innbyggere med særlige boligbehov.
Ȅ Tidlig innsats for bedre levekår
Folkehelsearbeidet i kommunen er tverrfaglig forankret og skal fremme
innbyggernes helse og mestring i eget liv. Det legges vekt på betydningen av
psykososiale faktorer som personlig verdighet, eget handlingsrom og tilhørighet til
et fellesskap. Kommunen skal bidra til å forebygge særlige alvorlige konsekvenser
av utenforskap som selvskading og selvmord.
Ȅ Satsing på helsehus
Befolkningssammensetningen i kommunen er i endring. Flere personer vil
etterspørre helsehjelp. Derfor er det viktig å utvikle omsorgstjenestene, både
dagtilbudet, de hjemmebaserte tjenestene og bygge et nytt helsehus. Nye helsehus
skal ha en tilpasset kapasitet som ivaretar kommunens behov for dagtilbud,
omsorgsboliger og sykehjemsplasser.
Ȅ Sikre innbyggerne rent vann

INNSPILL FRA INNBYGGERNE

God helse er det som gjør livet godt, det som får meg over på
plussida: En tur i skogen med ski på beina eller i strålende
sommersol, å kunne gå trygt til jobb, å vite at barna mine kan gå
eller sykle trygt til og fra skole og fritidsaktiviteter.
Ingen er A4. Viktig å tilby tjenester som passer og å ha god dialog
om helse og omsorg. Ikke vedtaksstyre.
6

Arendal kommune skal sørge for at drikkevannskvaliteten tilfredsstiller de
strenge kravene i drikkevannsforskriften.
Ȅ Strategi for kultur og fritid
Deltakelse i kultur, idrett og aktiviteter henger sammen med god helse.
Arendal kommune samarbeider med lag og foreninger sånn at alle kan delta i
fritidsaktiviteter. Kommunen skal fremme et inkluderende og mangfoldig kulturliv.
Barn og unge skal få gode kulturtilbud og tilgang til kultur- og idrettsanlegg som
gir mulighet for å dyrke et mangfold av interesser.
Ȅ Samskaping i Arendal (sivilsamfunnsstrategi)
Arendal kommune inviterer innbyggere, næringsliv og lag og foreninger til å
være med å utvikle sine nærmiljø og bydelssentre. Målet er å skape en «bry degkultur» hvor alle utfordres til å skape gode nærmiljø og et varmere samfunn.
Ȅ Kommunedelplan for trafikksikkerhet
Arendal kommune skal sertifiseres som trafikksikker kommune og være en god
og trygg sykkelby.
Ȅ Sørlandet sykehus Arendal
Samarbeidet mellom kommunen og sykehuset skal utvikles sånn at pasientene
får et mest mulig sammenhengende tilbud. Arendal bystyres sykehusutvalg
følger med på rammebetingelsene for sykehuset. Det er et mål å videreføre og
videreutvikle sykehuset i Arendal som et stort akuttsykehus med et bredt spekter
av helsetjenester.
UTFORDRINGER FOR ARENDAL

•
•
•
•
•

Utflating av befolkningsvekst og økning i antall eldre.
Mange unge uføre.
Flere i aldersgruppen 15-29 år har psykiske symptomer og lidelser.
Barn i lavinntektshusholdninger er høyere enn i landet som helhet.
Gravide som røyker i begynnelsen av svangerskapet er høyere enn i
landet som helhet.

FNS DELMÅL
• Fremme mental helse og livskvalitet, og redusere dødsfall forårsaket av ikkesmittsomme sykdommer ved forebygging og behandling.
• Styrke forebygging og behandling av misbruk av narkotika og alkohol.
• Redusere dødsfall og skader forårsaket av trafikkulykker.
• Oppnå allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester.

FNS BARNEKONVENSJON
Følgende artikler i FNs barnekonvensjon er viktige:
•
•
•
•

23: Funksjonshemmede barn.
24: Helse.
26: Sosial sikkerhet.
27: Levestandard.
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GOD
UTDANNING

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

God
utdanning
God utdanning er grunnlaget for å forbedre innbyggernes
livskvalitet. Alle skal ha mulighet til livslang læring gjennom
barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring,
etter- og videreutdanning og læring på arbeidsplassen.

VÅR VISJON

• Gjennom tidlig innsats og god oppfølging sikrer vi at flest mulig fullfører
utdanning og opplever mestring. Alle skal kvalifiseres slik at de kan bidra og
delta i fellesskapet med sine ressurser.
• Alle barn og unge skal ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden.
• Sikre gode lese- og skriveferdigheter for alle barn, ungdom og voksne.
• Et supplerende tilbud til høyere utdanning i og for regionen i Arendal.
HVA BETYR VISJONEN FOR INNBYGGERNE?

• Barnehager og skoler i Arendal er trygge og gode læringsarenaer der barna
har det bra og opplever mestring ut fra sine forutsetninger.
• De spesialpedagogiske tjenestene tar utgangspunkt i den enkeltes behov og
ressurser.
• Alle elever på yrkesfaglig utdanning får lærlingplass.
• Alle som er i et omskolerings- eller tilbakeføringsløp i samarbeid med NAV
får nødvendig praksis for å komme tilbake i jobb.
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Eirin, Hanna, Oskar, Miriam og Magnus går til skolen i Arendal. Foto: Mona Hauglid

• Sammen med Agder fylkeskommune samarbeider kommunen med næringslivet
og Universitetet i Agder om fremtidens kompetansebehov.
• Arendal kommune samarbeider med Universitetet i Agder og legger til rette
for studentpraksis og forskning.
HVILKE STRATEGIER ER VIKTIGE FOR Å GI GOD UTDANNING?

Ȅ Plan for barnehager og skoler
Det skal utarbeides en helhetlig plan for kvalitet i barnehage-, SFO og skolesektoren.
Ȅ Barnehage- og skolebruksplan
Planen viser hvordan kommunen skal ivareta et godt barnehage- og skoletilbud
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GOD
UTDANNING

INNSPILL FRA INNBYGGERNE

”
”
”

Viktig med opplæring i grunnleggende ferdigheter. Dette henger
sammen med drop-out.
Vi vil ha leksefri skole NÅ!
Yrkesfag er like viktig som akademia.

med utgangspunkt i fysiske forhold som bygninger og lokalisering.
Ȅ Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge
Tjenester til barn og unge skal være tverrfaglige og koordinerte. Bedre tverrfaglig
innsats (BTI) brukes som modell og skal tas i bruk av alle som yter tjenester
til barn og unge, herunder barnehager, skoler, spesialpedagogiske tjenester,
forebyggende tjenester og barnevern.
Ȅ Lærlingsatsingen
Arendal kommune skal sikre at ungdommer som starter utdanning med fagbrev
får lærlingplass. Kommunen skal øke antall kommunale lærlingplasser og
samarbeider med opplæringskontorene for å stimulere andre virksomheter til
å tilby tilstrekkelig antall lærlingplasser.
Ȅ Strategi for kultur og fritid
Veien til kunnskap er mangfoldig. Å lære og å skape henger sammen. Kreativitet,
fantasi og nysgjerrighet er gode veier til læring og nytenkning, både for barn
og voksne. Deltakelse i kulturaktiviteter er en form for læring som skal fungere
som et supplement både i det ordinære utdanningstilbudet og i fritidstilbudet.
Ȅ Voksenopplæringen
Arendal voksenopplæring er et fvsrettet ressurssenter preget av mangfold i
brukergruppene, og i arbeidsmetoder og voksenpedagogikk. Voksenopplæringen
har fokus på kvalifisering, utdanning, hverdagsintegrering, retten til å leve
frie liv og arbeider aktivt for at nyankomne flyktninger og innvandrere skal
delta i demokratiske prosesser i kommunen. Innvandrere og flyktninger får
språkkunnskaper på et godt nivå slik at de lettere og raskere kan komme i lønnet
arbeid. Skolen skal tilrettelegge for tilpassede arbeids- og utdanningsrettede løp.
Ȅ Regionplan Agder 2030
Arendal kommune støtter regionplanens fremtidsbilde og målsettinger for god
utdanning i regionen.
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Ȅ Næringspolitisk handlingsplan
Gjennom samarbeid med næringsliv og akademia skal vi styrke kompetanse og
muligheter for innovasjon i kommunen og regionen.
Kunnskap om bærekraft, grønn vekst og sirkulær økonomi er satsingsområder
for å øke regionens konkurransekraft.
Kommunens lærlingsatsing er viktig for høy fagkompetanse i håndverks- og
industribedrifter.
UTFORDRINGER FOR ARENDAL

• Unge voksne flytter fra kommunen.
• Andelen innbyggere med høyere utdanning er 7-10%-poeng lavere enn i
landet som helhet.
• Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet.
• Manglende utdanningstilbud på høyskole/universitetsnivå.

FNS DELMÅL
• Sikre at alle jenter og gutter fullfører grunnskole og videregående opplæring av
høy kvalitet som kan gi dem relevant og reelt læringsutbytte.
• Sikre alle barn tilgang til god og tidlig omsorg og førskole, slik at de er forberedt på
å begynne i grunnskolen.
• Sikre at alle har tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere
utdanning, herunder universitetsutdanning.
• Oppnå en økning i antall unge og voksne med kompetanse som er relevant for
sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap.
• Sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning for sårbare personer, deriblant
personer med nedsatt funksjonsevne, og barn i utsatte grupper.
• Sikre at alle elever tilegner seg kunnskap om bærekraftig utvikling og livsstil,
menneskerettigheter, likestilling, fremme av fred og ikkevold, globalt borgerskap
og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.

FNS BARNEKONVENSJON
Følgende artikler i FNs barnekonvensjon er viktige:
•
•
•
•

28: Utdanning.
29: Utdanningens formål.
30: Kulturelle, religiøse og språklige rettigheter.
31: Hvile og fritid.
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Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

Likestilling
mellom
kjønnene
Likestilling er en menneskerett. Det handler om like rettigheter
og muligheter til å bestemme over eget liv uavhengig av kjønn og
kjønnsidentitet. Kvinners tilgang til utdanning, helsetjenester,
arbeid og juridiske rettigheter er nødvendig for å skape utvikling.

VÅR VISJON

Alle, uansett kjønn og kjønnsidentitet, har like muligheter, lik lønn for likt arbeid
og mulighet til fullstendig og reell deltakelse i hele samfunnet.

”
”
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INNSPILL FRA INNBYGGERNE

Jeg er bekymret for andelen kvinner som velger å jobbe deltid og
konsekvensene det får for pensjon, karriere og lønn.
Lønnen til mann og kvinne skal være lik. Det skal ikke være vanskeligere for en alenemor enn for en alenefar å ha god økonomi.

HVA BETYR VISJONEN FOR INNBYGGERNE?

• Flere kvinner har faste hele stillinger og like muligheter i utdanning, arbeidsog organisasjonsliv.
• Vi har mange kvinner i topplederstillinger både i offentlig og privat sektor,
og høy andel kvinner som har politiske og offentlige verv.
• Kvinnelige innvandrere integreres i arbeid og utdanning.
• Alle arenaer og aktiviteter i kommunen skal være like tilgjengelige og naturlige
å benytte seg av uavhengig av kjønn.
HVILKE STRATEGIER ER VIKTIGE FOR Å OPPNÅ LIKESTILLING?

Ȅ Heltid
Arendal kommune skal være en heltidskommune. Dette betyr at flere medarbeidere
får økt stillingsstørrelse eller hele stillinger. Hovedregelen skal være å tilby 100%
stilling. Målet er at minst 60% av de ansatte jobber fulltid.
Ȅ Regionplan Agder 2030
Likestilling er et gjennomgående perspektiv i regionplanen. Arendal kommune skal
jobbe aktivt for å øke likestilling i regionen gjennom regionale satsingsområder,
prosjekter og samarbeid. Det legges vekt på kunnskapsformidling gjennom bruk av
verktøy, modeller og resultater fra forskning.
Ȅ Kommunen som organisasjon
Arendal kommune skal ha en arbeidsgiverpolitikk som fremmer likeverdige
arbeids-, lønns- og utviklingsmuligheter uavhengig av kjønn, funksjonsevne,
seksuell orientering, alder, etnisitet og religion. Kommunen skal sertifiseres
under ordningen «Likestilt arbeidsliv».
Ȅ Kontinuerlig holdningsarbeid
Barnehager, skoler, kultur og fritid skal tilrettelegge for og oppmuntre til å bryte
med tradisjonelle kjønnsroller.
Ȅ Forhindre negativ sosial kontroll
Kommunen er bevisst og arbeider for å redusere negativ sosial kontroll som
forhindrer deltakelse i arbeid og fritidsaktiviteter.
UTFORDRINGER FOR ARENDAL

• Lav andel kvinner i lederstillinger.
• Høy andel kvinner i deltidsstillinger.

FNS DELMÅL
• Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner.
• Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger.
på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.
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Bjørn er en av stadig flere menn som jobber i barnehagene i Arendal. Foto: Mona Hauglid

14

15

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting
og anstendig arbeid for alle

Anstendig
arbeid og
økonomisk
vekst
Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig
arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Å skape
arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for
alle land fram mot 2030.
VÅR VISJON

• Det er høy deltakelse i arbeidslivet. Flere jobber heltid, flere innvandrere og
mennesker med nedsatt funksjonsevne er i jobb. Det er svært få arbeidsledige
og unge uføre. Andelen unge utenfor arbeidsliv og utdanning er lav.
• Trepartssamarbeidet mellom lovgiver, arbeidsgivere og organisasjonene er
bærebjelken for å sike et anstendig og seriøst arbeidsliv for alle.
• Det er økning i antall arbeidsplasser som utvikler lokale produkter, fremmer
turisme og lokal kultur og kommunen tiltrekker seg bedrifter som arbeider for
bærekraftsmålene, skaper grønn vekst og baserer seg på sirkulær økonomi.
• Offentlige og private virksomheter i Arendal kjennetegnes av entreprenørskap,
kreativitet og innovasjon.
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HVA BETYR VISJONEN FOR INNBYGGERNE?

• Innbyggerne har et variert arbeidstilbud og som hovedregel et tilbud om faste
heltidsstillinger. Alle som er kvalifisert får tilbud om lærlingplass.
• Innbyggere som trenger det skal oppleve at det er tilstrekkelig med plasser for
varig tilrettelagt arbeid (VTA) i regi av kommunen, frivillig og privat sektor.
• Familier som flytter til Arendal som følge av jobb opplever at det er enkelt for
ektefelle/samboer å finne relevant arbeid.
• Næringslivet i kommunen har god tilgang på kompetent arbeidskraft og tilbyr
stillinger med krav om høyere utdanning.
• Alle som ønsker å starte egen virksomhet får gode råd og veiledning og har tilgang
på arbeidsfellesskap gjennom ulike co-working-miljøer.
• I samarbeid med frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv tester kommunen
ut alternative møte- og arbeidsplasser der folk utenfor arbeid kan bidra etter evne
og ønske, med mål om at flere skal komme i lønnet arbeid.
HVILKE STRATEGIER ER VIKTIGE FOR Å SKAPE ANSTENDIG ARBEID OG
ØKONOMISK VEKST?

Ȅ Næringspolitisk handlingsplan
Arendal kommune prioriterer arbeidet med næringsutvikling på Agder og
kommunen skal være et attraktivt lokaliseringssted for ulike typer bedrifter,
organisasjoner og offentlige virksomheter.
Arendal kommune skal regulere nye næringsarealer og næringsbygg som tar
høyde for økning i antall arbeidsplasser. Det er en målsetting at netto økning i
nye arbeidsplasser er minimum 500 pr. år fra 2023.
Ȅ Arendal havn Eydehavn
Havna er en viktig partner for næringslivet i regionen. Det er et mål å oppnå

INNSPILL FRA INNBYGGERNE
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Jeg ønsker at vi skal få etablert et koordinerende ledd mellom
NAV og næringslivet, hvor man blant annet gjennom samarbeid
mellom kommune, næringsliv, NAV og lag og organisasjoner,
etablerer en småjobbsentral. Der kan mindre oppdrag fra ulike
næringsaktører legges inn og danne grunnlag for arbeidstrening,
arbeidspraksis, språkpraksis og inkludering og større mangfold
i arbeidslivet.
Bedrifter og handel må skape opplevelser for å demme opp for
netthandel.
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Lærlingeplasser er avgjørende for at mange får fullført utdanningen. Henriksen snekkeri er en av mange bedrifter
som tar samfunnsoppgaven på alvor. Foto: Mona Hauglid

status som stamnetthavn. Dette skal sikre god infrastruktur, slik at mer gods kan
overføres fra vei til sjø, i tråd med nasjonale føringer.
Ȅ Regionplan 2030
Arendal kommune vil tenke regionalt i sitt næringsarbeid, og samarbeide godt
med andre kommuner, regionale og statlige myndigheter, forskningsmiljøer og
akademia, klyngene på Agder, Arendal næringsforening, bransjeorganisasjoner,
bedrifter, frivillige organisasjoner og resten av det offentlige virkemiddelapparatet.
Arendal kommune vil bidra til at vedtatte regionale planer og strategier for
Agder blir realisert.
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Ȅ Næringssamarbeid Østre Agder
Arendal kommune vil forsterke det gode næringssamarbeidet med kommunene
i Østre Agder.
Ȅ Klima- og energiplan
Arendal kommune ønsker at næringslivet i kommunen utvikles i tråd med FNs
bærekraftsmål. Arendal skal være en nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent
klima- og miljøby som andre kommuner ønsker å lære av.
Ȅ Raet nasjonalpark som nasjonal spydspiss for bærekraftig turisme og
forskning
Agderkysten har både naturressurser, næringsmiljø og kompetanseinstitusjoner
som gjør marin vekst mulig. Gjennom satsingen «Blått kompetansesenter Sør»
skal forsknings- og undervisningsmiljøene på Sørlandet kobles sammen med
annen forvaltning og næringsliv. Kompetansesenteret vil gi mulighet til å teste
ut nye forretningsområder, salgskanaler, og nye markeder knyttet til hav og kyst.
Arendal kommune skal bruke statusen som nasjonalparkkommune for å bidra
til økt verdiskaping og bedre vern.
UTFORDRINGER FOR ARENDAL

• Unge voksne flytter fra kommunen for å ta utdanning.
• Andelen innbyggere med høyere utdanning er 7-10%-poeng lavere enn i landet
som helhet.
• Økende sentralisering kan føre til at offentlige og private arbeidsplasser flyttes
tettere på Kristiansand.
• Mange med innvandrerbakgrunn står utenfor arbeidsmarkedet.

FNS DELMÅL
• Øke den økonomiske produktiviteten gjennom modernisering og innovasjon.
• Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktiv virksomhet, opprettelse
av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon.
• Bedre utnyttelsen av ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å
oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser.
• Full sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom
og personer med nedsatt funksjonsevne, og lik lønn for likt arbeid.
• Betydelig redusere andelen unge som verken er i utdanning eller arbeid.
• Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle
arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere.
• Iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper
arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.
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MINDRE
ULIKHET

Redusere ulikhet i og mellom land

Mindre
ulikhet
En rettferdig fordeling av et lands ressurser er nødvendig for
å redusere fattigdom og skape stabile samfunn. Samtidig øker
forskjellene mellom innbyggerne både i rike og fattige land. Det
gjelder både ulikhet i inntekt og formue, og i tilgang til skole,
helsehjelp og muligheter.
VÅR VISJON

• Alle har like muligheter til utdanning og arbeid og en meningsfull fritid.
• Alle barn får dekket et beløp til fritidsaktiviteter innenfor rammene av
fritidskortet.
• Alle opplever at de bidrar og deltar i fellesskapet med sine ressurser.
• Alle barn og unge skal ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden.
• Med hjerte for Arendal favner om hele kommunen og er et omdreiningspunkt
for samarbeid mellom kommunen, lag og foreninger og frivillighet.
HVA BETYR VISJONEN FOR INNBYGGERNE?

• Arbeids- og organisasjonsliv i Arendal anser mangfold som en viktig ressurs for
kultur og verdiskaping.
• Alle barn blir møtt med respekt i barnehager, skoler og lag og foreninger.
• Barnehager og skoler formidler verdien av mangfold og betydningen av inkludering,
uavhengig av kulturell, politisk eller religiøs tilhørighet og/eller funksjonsevne.
• Alle skal ha mulighet til å delta i aktiviteter eller lag og foreninger som fremmer
helse og sosialt fellesskap.
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Arendal kommune — Samfunnsplan

Folk møter folk er en metode som bygger byen, bygda og broer mellom mennesker. Bildet er fra folk møter folk under
Arendalsuka. Foto: Mona Hauglid

HVILKE STRATEGIER ER VIKTIGE FOR Å REDUSERE ULIKHET?

Ȅ Handlingsplan mot fattigdom
Kommunen skal sikre deltakelse i arbeidslivet og tilhørighet for alle. Det skal
utarbeides en handlingsplan mot fattigdom.
Ȅ Mangfoldsstrategi
Mangfold er en ressurs for bedrifter, organisasjoner og samfunnet som helhet.
Gjennom kompetanseutvikling og holdningsarbeid skal kommunen bidra til
at ressursene mangfoldet representerer forvaltes på en god måte i barnehager,
skoler, lag og foreninger og på arbeidsplasser.
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MINDRE
ULIKHET

INNSPILL FRA INNBYGGERNE
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Lekser skaper ulikhet.
Flere med funksjonshemming må i arbeid.
Det er ikke et mål å være like, men alle skal ha like muligheter.
Da må vi bruke mangfoldet bedre!
Vi trenger et videre normalitetsbegrep. Dette er de voksnes ansvar.

Ȅ Fra flyktning til innbygger
Alle som bor i Arendal skal få mulighet til å bruke ressursene sine og bidra til
fellesskapet. For flyktninger er norskkunnskaper og arbeid de to viktigste nøklene
til å bli en del av det norske samfunnet.
Ȅ Med hjerte for Arendal
Nettverkssatsingen Med hjerte for Arendal skal styrke samhandlingen mellom
det offentlige, næringslivet, frivillige organisasjoner og lag/foreninger. Satsingen
skal bidra til å styrke det store frivillige engasjementet som er i kommunen i dag
og legge til rette for at flere, på en enkel måte, kan være med å gjøre Arendal til
en god by å bo i for alle.
Det er et mål at by- og samfunnsutvikling legger til rette for at alle skal kunne
delta i utvikling av sitt lokalsamfunn uavhengig av kulturell, politisk eller religiøs
tilhørighet og/eller funksjonsevne.
Ȅ Kvalifiseringsprogram
Gjennom NAVs kvalifiseringsprogram skal alle i yrkesaktiv alder med nedsatt
arbeids- og inntektsevne få oppfølging for å komme i arbeid eller aktivitet.
Ȅ Folk møter folk
Metoden Folk møter folk har som mål å bygge broer mellom mennesker.
Kommunen tilrettelegger for møter mellom folk som kan ha glede av å møte
hverandre. Metoden bidrar til at flyktninger og innvandrere kommer i kontakt
med andre innbyggere og er nå i ferd med å spre seg til andre kommuner og
virksomheter.
Ȅ Innvandrerrådet
Innvandrerrådet løfter fram innvandrernes perspektiv i samfunnsmessige
spørsmål. Rådet gir kommunen råd i saker som angår befolkningen med
minoritetsbakgrunn. Rådet er et samarbeidsorgan og har som funksjon å være
en brobygger som fremmer mangfold og integrering.
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UTFORDRINGER FOR ARENDAL

• Levekårsutfordringer fører til at en del mennesker faller utenfor arbeidsmarkedet
og mangler et aktivt sosialt liv.
• Lav andel innvandrere i arbeid.
• Inntektsulikhetene på Agder og andelen barn som lever i familier med
vedvarende lavinntekt har økt.
• Ulikheter i digital kompetanse.

FNS DELMÅL
• Oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosent av
befolkningen.
• Myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering,
uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse,
religion eller økonomisk eller annen status.
• Sikre like muligheter og redusere forskjellsbehandling.
• Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og ytelser, med sikte
på å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller.

FNS BARNEKONVENSJON
Følgende artikler i FNs barnekonvensjon er viktige:
•
•
•
•

2: Ikke-diskriminering.
26: Sosial sikkerhet.
27: Levestandard.
31: Hvile og fritid.
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BÆREKRAFTIGE
BYER OG SAMFUNN

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

Bærekraftige
byer og
samfunn
Urbanisering skaper store muligheter. På sitt beste sørger byer
for at mennesker kan leve gode liv og utvikle seg både økonomisk
og sosialt, men de skaper også utfordringer for miljø og sosiale
fellesskap.

VÅR VISJON

• Innbyggerne i Arendal lever gode liv både sosialt og økonomisk uten å skape
problemer for natur, klima og miljø.
• Sammen sikrer vi en bærekraftig kommune og region som tar vare på
naturgrunnlag, ressurser og kulturhistorie slik at kommende generasjoner
kan oppnå minst like god livskvalitet som oss.
• Samskaping i Arendal skal ligge til grunn for alle planprosesser. Ansatte i
kommunen vet at samskaping er viktig for å bygge et demokratisk bærekraftig
samfunn.
• Arendal sentrum er en attraktiv etableringsarena for handel og service. Det
er ingen tomme lokaler på gateplan. Tilbudet av varer og tjenester skal kunne
brukes av alle, uansett funksjonsevne.
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HVA BETYR VISJONEN FOR INNBYGGERNE?

• Alle innbyggere bor i et nærmiljø som fremmer fysisk og psykisk helse gjennom
gode møteplasser og infrastruktur.
• Innbyggerne opplever at deres initiativ, ressurser og bidrag blir håndtert
konstruktivt og at de reelt opplever at de er med å prege samfunnsutviklingen i
Arendal kommune.
• Innbyggerne har tilgang på trygg og bærekraftig transport som sikrer god
forbindelse mellom sosiale møteplasser, tjenester, rekreasjonsområder, bolig
og arbeid.
HVILKE STRATEGIER ER VIKTIGE FOR Å SKAPE BÆREKRAFTIGE BYER OG
SAMFUNN?

Ȅ Sosial bærekraft
Innføre sjekklister for sosial bærekraft i reguleringsplanlegging og
utbyggingsprosjekter.
Ȅ Langsiktig investeringsplanlegging og handlingsprogram
Sikre økonomisk bærekraft gjennom langsiktig investeringsplanlegging
(10-årsprogram) og balanserte økonomiske handlingsplaner med årlige overskudd.
Ȅ Kommuneplanens arealdel
Gjennom kommuneplanens arealdel skal kommunen arbeide for løsninger i
by- og arealutvikling som reduserer transportbehov og bidrar til at innbyggerne
i større grad opplever fysisk nærhet til sine daglige behov.
Ȅ Markagrenser
I kommuneplanens arealdel er det vedtatt markaområder for Hisøy, Åsbieskogen
og Bymarka Øst, samt «kjerneområde friluftsliv» for Heimarnes. Disse er markert
med hensynssone friluftsliv, som bevarer mot ny utbygging i et langsiktig
perspektiv og som gir forutsigbarhet for både grunneiere og allmennheten.
Det er også et viktig folkehelsetiltak som gir muligheter for turer og friluftsliv i
nærheten av der folk bor.
Ȅ Areal- og transportplan
Kommunen legger til grunn planprinsippene i areal- og transportplan for
Arendalsregionen. Kommunnen samarbeider med Agder fylkeskommune og

”
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INNSPILL FRA INNBYGGERNE

Blande generasjoner i boligkomplekser. Kontakten mellom barn
og eldre er en ressurs og kan forhindre ensomhet. Legg til rette
for flerbruk av arealer.
Halvparten så store busser, dobbelt så mange avganger.
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BÆREKRAFTIGE
BYER OG SAMFUNN

Agder Kollektivtrafikk AS om driftsopplegg for byferger og busser. Grønn
mobilitet, i form av bedre kollektivtilbud, skal redusere ulikheter og fremme
muligheten for et sosialt liv og deltakelse i fritidsaktiviteter for innbyggerne.
Ȅ Plan for folkehelse
Tilrettelegge for at befolkningen tar vare på sin egen helse gjennom fysisk
aktivitet og gode sosiale relasjoner.
Ȅ Beredskapsplaner
Det skal være kontinuerlig fokus på samfunnssikkerhet og beredskap
i samfunnsplanleggingen. Det vil i fremtiden være utfordringer knyttet til
klima, kritisk infrastruktur, kommunikasjon, terror, ulykker og pandemier.
Gjennom regelmessige risiko- og sårbarhetsanalyser og øvelser sammen med
nødetater, næringsliv, organisasjoner og innbyggere søker man å redusere
fare for, og konsekvensene av slike hendelser. Kommunen skal ta initiativ til at
man på statlig, regionalt og lokalt nivå har et beredskapslager av nødvendig
smittevernutstyr, medisinsk teknisk utstyr og legemidler for å sikre ansatte
og befolkning i en krisesituasjon.
Ȅ Innovasjonsstrategi for Arendal kommune
Innføre smarte løsninger som tar utgangspunkt i innbyggernes behov og
tar i bruk ny teknologi for å gjøre byer og lokalsamfunn til bedre steder å
leve, bo og arbeide. Smarte løsninger forutsetter samarbeid mellom det
offentlige, sivilsamfunnet, næringslivet og akademia.
Ȅ Digitalisering
For å takle utfordringene vi står ovenfor i fremtiden skal Arendal
kommune arbeide med digitalisering og bruk av ny teknologi. Digitalisering
skal bidra til bedre og mer brukervennlige tjenester for innbyggerne og til
en mer effektiv kommunal forvaltning.
Ȅ Kommunedelplan for kulturminner
Kulturminner og kulturarv skal gjøres synlig og tilgjengelig, og å bidra til at
vår lokale historie blir gjort levende for innbyggerne.
Ȅ Plan for biologisk mangfold
Det skal utarbeides en plan for biologisk mangfold for å avklare hvordan
Arendal kommune lokalt kan håndtere de globale naturutfordringene FNs
naturpanel har pekt på.
Ȅ Plan for grønnstruktur
Revidere plan for grønnstruktur.
Ȅ Stedsledelse
For å sikre tilstedeværelse og helhetlig oppmerksomhet rundt
utvikling av nærmiljøene vil vi teste ut ulike former for stedsledelse i
form av f.eks. nærmiljøutvalg, Pådrivmetoden og erfaringer fra
samskapingsprosesser i ulike deler av kommunen.
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Ȅ Byer og steder som attraktive opplevelsesarenaer
Det skal legges til rette for at innbyggere og besøkende opplever
sentrum og områdene rundt som attraktive for fysisk aktivitet og
opplevelser. Som nasjonalparkkommune ønsker Arendal kommune å
bruke Raet nasjonalpark som en lærings- og opplevelsesarena for kysten,
livet under vann og maritime utfordringer og muligheter.
Ȅ Østre Agder-samarbeidet
Arendal kommune deltar aktivt i kommunesamarbeidet Østre Agder.
Kommunene har gjensidig nytte av gode løsninger. Grunntanken er at det
som er bra for byområdet Arendal-Grimstad også er bra for de mindre
kommunene i østregionen, og motsatt.
Ȅ Sørlandet sykehus Arendal
Det gode forskningsmiljøet ved Sørlandet Sykehus Arendal (SSA) skal
videreutvikles. Det skal være mangfold av aktivitet og i arbeidsplasser ved
sykehuset i Arendal.
UTFORDRINGER FOR ARENDAL

•
•
•
•
•

Attraktive boliger for barnefamilier.
Bruk av bil fremfor å gå/sykle/kjøre kollektivt.
Kollektivtilbudet utenfor kollektivaksene.
Lav befolkningstetthet i tettstedene.
Netthandel og handel utenfor sentrum.

FNS DELMÅL
• Sørge for at alle har tilgang til trygg, lett tilgjengelig og bærekraftig transport til en
overkommelig pris .
• Oppnå en mer inkluderende og bærekraftig by- og stedsutvikling .
• Styrke innsatsen for å verne om og sikre kultur- og naturarv.
• Sørge for allmenn tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige
grøntområder og offentlige rom.
• Støtte positive økonomiske, sosiale og miljømessige forbindelser mellom
byområder og omland.
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Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

Stoppe klimaendringene
Forskerne i FNs klimapanel mener at to graders temperaturøkning
er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn
det vil klimaendringene bli ukontrollerbare.
VÅR VISJON

• Arendal skal være en nasjonalt ledende og internasjonalt anerkjent klima- og
miljøkommune, og en læringspartner for andre kommuner.
• I forståelse med næringsliv og befolkning fastsetter vi ambisiøse klimamål
som vi følger opp gjennom praktiske handlinger.
• Arendal er en 1,5-graders by i 2040. Det betyr at innbyggere og virksomheter
skal begrense sitt klimafotavtrykk i tråd med FNs klimaavtale, slik at Arendal
kommune ikke overstiger sin klimakvote på 1 tonn utslipp pr. innbygger.
• Satsingen på grønn mobilitet skal gi bedre kollektivtilbud, redusere utslipp
fra transport og gjøre fritidsaktiviteter mer tilgjengelig for alle.
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INNSPILL FRA INNBYGGERNE

De voksne må huske på at de også påvirkes av klimaendringene
og at de må ta mer miljøvennlige valg.
Vi kan bruke takene i byen til å dyrke mat og ha solceller på.

Vilde og Ann Marlen jobber i hjemmesykepleien og kjører kommunal el-bil. Foto: Mona Hauglid

HVA BETYR VISJONEN FOR INNBYGGERNE?

• Innbyggerne skal oppleve at klimatiltakene bidrar til å gjøre Arendal til et godt
sted å bo.
• Innbyggerne skal oppleve at det er lettere å velge klimavennlig transport.
• Innbyggerne gis mulighet til å gjøre smarte valg for et bedre klima. De får god
informasjon og det er lett å bidra.
• Innbyggerne føler seg trygge på at kommunen tar riktige valg for å bli en 1,5-graders
by og for å unngå risiko for naturkatastrofer som følge av klimaendringene.
• Innbyggerne får informasjon om beredskap.
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STOPPE
KLIMAENDRINGENE

INNSPILL FRA INNBYGGERNE
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Vi ønsker å bidra på en eller annen måte, men det må være enklere
å la bilen stå.

HVILKE STRATEGIER ER VIKTIGE FOR Å STOPPE KLIMAENDRINGENE?

Ȅ Klima- og energiplan
Arendal skal være Norges mest klimavennlige kommune av sin størrelse. Vi
skal bruke klimasatsingen til å fylle Arendal sentrum med liv og til å tiltrekke
oss barnefamilier. Hverdagsreisen skal bli smidigere og bidra til at folk er fysisk
aktive. Vi skal tiltrekke oss bedrifter og få nye spennende bedrifter til å spire, til
å promotere jord- og skogbruket og til å tiltrekke oss kunnskap fra UiA.
Ȅ Beredskap
Vi skal forebygge mot farer fra ekstremvær. Det gjennomføres regelmessige
øvelser i ulike krisescenarioer, samt risiko- og sårbarhetsanalyser.
Ȅ Planleggingsprosesser
Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp i all virksomhet og planlegging.
Det skal være lett å leve miljø- og klimavennlig i Arendal. Konsekvenser for
klimaet skal belyses i alle politiske saksfremlegg.
Ȅ Energi- og arealbruk
For å få ned utslippene skal vi bygge tettere og grønnere. Dette bidrar også til
sosial bærekraft. Effektiv energi- og arealbruk og gode samferdselsløsninger
gir en bærekraftig kommune. Vi legger til rette for redusert transportbehov og
langt mer bruk av kollektive løsninger, sykkel og gange. Vi legger til rette for en
rask overgang til utslippsfri transport.
UTFORDRINGER FOR ARENDAL

• Transport står for mest klimagassutslipp i Agder. Samtidig er økt mobilitet
sentralt i arbeidet med å forbedre levekår, skape et godt bo- og arbeidsmarked
og tilrettelegge for verdiskaping.

FNS DELMÅL
• Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer.
• Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging.
• Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og
redusere konsekvensene av klimaendringer.
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Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som
fremmer bærekraftig utvikling

LIV UNDER
VANN

Liv under
vann
Verdenshavene driver de globale systemene som gjør det mulig for
mennesker å leve på jorda. Regn, drikkevann, været, klimaet, mye
av maten vår og til og med lufta vi puster inn er til syvende og sist
regulert av havet. Marine næringer er viktige for å dekke økende
etterspørsel etter mat, energi og medisin i fremtiden. Slik byr havet
også på muligheter for nye arbeidsplasser og økonomisk vekst.
VÅR VISJON

• I samarbeid med næringsliv og organisasjoner forvalter vi kysten og livet i
havet på en bærekraftig måte og utnytter potensialet for arbeidsplasser og
forskning tilknyttet kyst og hav.
• Arendal skal være en plastsmart kommune, ved å øke kunnskapen om
plastforurensning og skape smarte løsninger som forhindrer at plast kommer
på avveie.
• Det drives aktiv kunnskapsformidling om livet under vann.
• Kommunen samarbeider med næringsliv og organisasjoner for å ivareta
tilgjengelighet til hav og vann og sikre muligheter for aktiviteter og ferdsel i
tilknytning til vann.
HVA BETYR VISJONEN FOR INNBYGGERNE?

• Kommunens innbyggere og besøkende får gode opplevelser langs kysten, på
sjøen og langs vassdrag. De får god informasjon om bærekraftig forvaltning
og fritidsbruk av kyst og hav.
• Alle barn i Arendal lærer å svømme.
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Med reketråleren Frøken Walbergh holder Atle Nilsen liv i en av de eldste næringene vi har på Sørlandet. Foto: Birte Runde

• Næringslivet bidrar til grønn vekst gjennom å utvikle blå næring.
• Kommunens ansatte, innbyggere, bedrifter og organisasjoner er bevisst
miljøutfordringene plast og plastbruk skaper. Plastbruken går ned, og hav,
vann og strender ryddes for plast.
• Det er tilrettelagt for fri ferdsel i tilknytning til hav og vann.
HVILKE STRATEGIER ER VIKTIGE FOR Å FORVALTE LIV UNDER VANN?

Ȅ Blå vekst
Bærekraftig havbruk er et voksende marked. Kommunen legger til rette for å
belyse innovasjons- og forretningsmuligheter for næringslivet rundt kunnskapen
Havforskningsinstituttet, NIVA, Grid Arendal og UiA har. Kommunen fortsetter
som pådriver i utviklingen av partnerskapet Blå vekst Agder.
Kommunen skal aktivt veilede og motivere gründere til utvikling og innovasjon
for større utnyttelse av marine ressurser på en måte som reduserer risiko for
negative miljøkonsekvenser.
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Reduser lydforurensing under vann. Høye motordrønn
forstyrrer dyrene og fiskenes normale adferd. Vi trenger
stillesoner i havet.
Havet er ingen søppelplass, men har et stort potensial for å skape
nye arbeidsplasser. Rent hav er viktig for Norge, og spesielt for
Arendal.
Sørg
for friske sjøørretbekker.
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Ȅ Fri ferdsel, aktiviteter og folkehelse
100-metersbeltet i kystområdene med strandsonen og skjærgården er under
sterkt press. Det er viktig med kunnskap og ivaretakelse av forskjellige aktiviteter,
hensyn til fri ferdsel og tilrettelegging av kyststier.
Ȅ Sjøørret
Arendal har mange viktige sjøørretbekker som er viktige for reproduksjon av sjøørret.
Sjøørreten utgjør et uutnyttet potensial for friluftsliv og opplevelsesnæringen.
Kommunen skal forvalte sjøørretens habitat på en bærekraftig måte.
Ȅ Norges nasjonalparker – Raet
Arendal kommune skal som nasjonalparkkommune forankre sin status som
aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker».
Arendal kommune skal bruke Raet nasjonalpark som en lærings- og opplevelsesarena for kysten, livet under vann og maritime utfordringer og muligheter.
Ȅ Saneringsplan for avløp
Følge opp saneringsplanen for avløp for å redusere antall urensede kloakkutslipp
i kommunen.
UTFORDRINGER FOR ARENDAL

• Nedbygging av strandsonen.
• Temperaturøkning påvirker livet i sjøen.
• Fiskebestander er utfordret.

FNS DELMÅL
•
•
•
•

Redusere alle former for havforurensning.
Forvalte økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig måte.
Styrke vitenskapelig kunnskap, bygge opp forskningskapasitet.
Gi fiskere som driver småskala fiske tilgang til ressurser og markeder.
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FRED OG
RETTFERDIGHET

Fremme fredelige og inkluderende samfunn
med sikte på bærekraftig utvikling. Sørge
for tilgang til rettsvern for alle og bygge
velfungerende, ansvarlige og inkluderende
institusjoner på alle nivåer

Fred og
rettferdighet
Svake institusjoner gjør det vanskeligere å stoppe korrupsjon,
bestikkelser og skatteunndragelser. Dette hemmer den økonomiske
veksten i et land og frarøver mennesker retten til grunnleggende
velferdstjenester.

VÅR VISJON

• I Arendal er vi åpne og inkluderende. Arendal kommune skal være antirasistisk
sone og et livssynsåpent samfunn.
• Offentlige og private bedrifter etterlever prinsipper om meroffentlighet og
følger regelverk. Ansatte i Arendal kommune har sterk bevissthet rundt etiske
dilemmaer og ledelsen jobber systematisk med etisk refleksjon.
HVA BETYR VISJONEN FOR INNBYGGERNE?

• Alle bidrar til fellesskapet gjennom et rettferdig skattesystem og brukerbetalinger.
• Innbyggerne er sikret lik behandling, tas med på råd og blir lyttet til.
• Innbyggerne har innsyn i kommunens virksomhet, beslutninger og korrespondanse.
HVILKE STRATEGIER ER VIKTIGE FOR Å STYRKE FRED OG RETTFERDIGHET?

Ȅ Lokal strategi mot arbeidslivskriminalitet
Med utgangspunkt i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet vil Arendal
kommune i samarbeid med myndigheter og arbeidslivets parter utarbeide en
lokal/regional strategi mot arbeidslivskriminalitet og skatteunndragelser.
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Ungdommens bystyre ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal.

Ȅ Handlingsplan mot rasisme og diskriminering
Det skal utarbeides en handlingsplan mot rasisme og diskriminering.
Ȅ Arbeidsgiverstrategien
Ansatte, ledere og folkevalgte skal være bevisst på at det vi gjør danner grunnlaget
for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Alle må kunne stå for egne
handlinger og vurderinger. Vårt arbeid skal være i samsvar med lover, regler,
retningslinjer og vedtak. Arbeidet skal tåle offentlig oppmerksomhet og utføres
slik at alle som blir berørt blir behandlet på en god måte.
Ȅ Samskaping i Arendal (sivilsamfunnsstrategi)
En viktig del av arbeidet med samskaping er å styrke tilliten mellom kommunen
og innbyggerne. Samskaping forutsetter tillit mellom alle involverte og tillit fra
omverdenen. For at reell samskaping skal skje er det nødvendig med så stor
likeverdighet mellom aktørene som mulig. I noen sammenhenger vil kommunens
handlingsrom være styrt av lover, regler og politiske beslutningsprosesser. Det
er viktig at alle som deltar gjøres kjent med de reglene som må følges og hvilket
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INNSPILL FRA INNBYGGERNE

En åpen kommune er viktig for å skape tillit til lokalpolitikere og

handlingsrom som finnes for samskaping.
UTFORDRINGER FOR ARENDAL

• Enkelte grupper opplever at de ikke er inkludert i samfunnsutviklingen.
• Bearbeidet informasjon, lav kildekritikk («fake news») og hets i samfunnsdebatten.
• Mange informasjonskanaler gjør det vanskelig å orientere seg om offentlige
tilbud.
• Omfanget av arbeidslivskriminalitet og skatteunndragelser er omfattende i
regionen.
• Lav valgdeltagelse.

FNS DELMÅL
• Arbeide for å unngå alle former for korrupsjon og bestikkelser.
• Utvikle velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer.
• Sikre lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative
beslutningsprosesser på alle nivåer.

FNS BARNEKONVENSJON
Følgende artikler i FNs barnekonvensjon er viktig: :
•
•
•
•
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14: Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.
15: Organisasjonsfrihet.
16: Privatliv, ære og omdømme.
17: Massemedia.

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

Samarbeid
for å nå
målene

Arendal kommune — Samfunnsplan

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale
partnerskap for bærekraftig utvikling

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke
partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må
samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.
VÅR VISJON

Fremtidens Arendal skapes gjennom tett samarbeid med innbyggere, næringsliv,
frivillighet og organisasjoner. Gjennom samskaping ønsker Arendal kommune
å bidra til at lokalsamfunnets ressurser forvaltes til det beste for fellesskapet.
HVA BETYR VISJONEN FOR INNBYGGERNE?
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Samfunnsplan

• Politikere, ledere og ansatte i Arendal kommune er åpne og positive til
henvendelser, initiativ og forslag.
• Kommunen lytter til henvendelser og vurderer muligheter for samskaping.
Kommunen samarbeider tett med Med hjerte for Arendal, Arendal
næringsforening og andre organisasjoner om initiativer som berører
organisasjons- og næringsliv.
• Kommunen legger vekt på hva som er viktig for deg som innbygger i din
situasjon.
• Kommunen bruker «Samskaping i Arendal» som plattform for å involvere og
engasjere i plan- og utviklingsarbeid.

I Torvgata 7 møtes næringsdrivende og innbyggere med engasjement for et bærekraftig Arendal. Foto: Mona Hauglid

HVILKE STRATEGIER ER VIKTIGE FOR Å SAMARBEIDE OM Å NÅ MÅLENE?

Ȅ Strategi for samskaping i Arendal
Samskaping er når kommunen utvikler og gjennomfører løsninger sammen med
innbyggerne, næringsliv, organisasjoner og foreninger. Samskaping bygger på
viten, ressurser og kompetanse fra innbyggere, frivillige lag og foreninger, bedrifter,
sosiale entreprenører og representanter fra kommunen. Kommunen går fra å utvikle
løsninger og tjenester for noen til å utvikle løsninger og tjenester sammen med
noen (sivilsamfunnet).
Ȅ Utprøving av nye metoder for å styrke innbyggerdialog
Arendal kommune skal kontinuerlig utvikle nye metoder for innbyggerdialog
basert på innbyggernes innspill og ønsker. Reell samskaping må skje i samspill
med innbyggerne og være basert på felles læring og erfaring. Det skal etableres et
system eller en infrastruktur for innbyggerdialog. I løpet av kommuneplanperioden
ønsker kommunen å prøve ut mulighetene for å etablere innbyggerpanel eller
ulike former for nærmiljøutvalg for å sikre lokalt engasjement og kompetanse
i saker som angår ulike nærmiljø.
Ȅ Fagbevegelsen som samfunnsaktør
Det skal legges til rette for at tillitsvalgte alltid er aktive medspillere når kommunale
tjenester og planer skal utvikles.
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Når vi kommer sammen skjer det noe, på tvers av aldersgrupper
og interesser.
Arendal alene har ikke nok ressurser til å løse alle problemer.
Viktig med samarbeid mellom byer.
Samarbeid kan føre til bedre samtale som fører til mer forståelse
mellom mennesker.

Ȅ Arendal som arrangementsby
Arendals posisjon som arrangementsby er viktig. Arendalsuka, TEDx og
Fremtidens kommuner videreutvikles.
Ȅ Innovasjonsstrategi for Arendal kommune
Innbyggere, næringsliv og organisasjoner er viktige samarbeidspartnere for
kommunen. God dialog og godt samarbeidsklima kan bidra til mer demokratisk
deltagelse og styring, legitimitet og nærhet. Nye modeller for samarbeid kjennetegnes
av at frivillige foreninger, offentlige organisasjoner og private virksomheter arbeider
sammen på langt mer likeverdige måter enn hva som har vært vanlig.
Nyskapning skjer når det samarbeides på tvers av fag, og det er derfor viktig å
legge til rette for dette. Det er et viktig prinsipp at tjenester skal gis og utvikles i
samarbeid med de som mottar tjenestene.
Ȅ Årlig møteplass
Det etableres en årlig møteplass i regi av kommunen, ungdommens bystyre og
Med hjerte for Arendal der næringsliv, organisasjoner og innbyggere inviteres
til å drøfte status, utfordringer og behov rundt målene i kommuneplanens
samfunnsdel.
UTFORDRINGER FOR ARENDAL

• Få med hele kommunen i samskaping og samarbeidsprosesser. En del
innbyggere opplever at de ikke er involvert i samfunnsutviklingen.
• Kommunens tjenester er ulike. Dette gjør at samskaping må praktiseres på
ulike måter og at ansatte må involveres i arbeidet på en positiv måte for at
samskaping skal bli en del av kulturen i hele kommuneorganisasjonen.

FNS DELMÅL
• Få til en samstemt politikk for bærekraftig utvikling.
• Utvikle gode partnerskap.

39

Innoventi 2020
Forsidefoto: Mona Hauglid

Vår kommune – vårt fellesskap
Denne planen er laget for kommunen, sammen med ansatte,
næringsliv, organisasjoner og innbyggere.
Takk for alle gode innspill og stort engasjement i arbeidet for
fremtidens Arendal.

