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Bakgrunn 

 
Nes kommune vedtok høsten 2017 oppstart av et begrenset planvedlikehold av kommuneplanen. 
Planprogrammet for planvedlikeholdet ble vedtatt (fastsatt) av Formannskapet 11.9.18 i sak nr. 
132/18. Planvedlikeholdet innebærer en oppdatering av arealplankartet med tilhørende 
bestemmelser, i tillegg til en oppstramming av mål og strategier som er vedtatt i 
kommuneplanens samfunnsdel i 2013. Hensikten med denne oppstrammingen å tydeliggjøre 
innholdet, og også sikre en bedre kobling mot kommunens handlingsprogram. Det er ikke gjort 
vesentlige endringer i innhold, i hovedsak dreier dette seg om forenklinger og oppstramming av 
struktur og tekst (begrepsbruk/formuleringer).  
 
En viktig forutsetning for arbeidet har vært at innholdet og essensen i måldelen skal være det 
samme som tidligere, men at budskapet skal bli mer tydelig og konsist 
Mål (slik vil vi ha det) og strategier (slik gjør vi det) i samfunnsdelen er gjennomgått. 
For nærmere beskrivelser om hvordan arbeidet er utført vises det til saksframlegg ved utleggelse 
av kommuneplanen til offentlig ettersyn (jf. sak 187/18, behandlet i Formannskapet  den 
11.12.18).  
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Visjon, verdier og satsningsområder 

 
Visjon: Det gode liv der elvene møtes 

Verdier: Nærhet, Engasjement, Synlighet 

Satsingsområder: LEVE - LÆRE - SKAPE og EN ORGANISASJON I UTVIKLING  
 

Følgende ønsker vi å oppnå i Nes kommune: 

 Nes er en god kommune å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet, samt 
identitet og tilhørighet til eget nærmiljø 

 Nes er en åpen og inkluderende kommune som motiverer innbyggerne til engasjement og 
medvirkning  

 

 

Overordnede mål i kommuneplanens samfunnsdel: 

 

Slik vil vi ha det: 
Nes kommune har et balansert og bærekraftig bosettingsmønster. 70 % av veksten skal skje på 
Årnes  

 

Slik gjør vi det: 

 Nes kommune skal legge til rette for: 

o gode tettsteder 

o gode boligområder 

o framtidsrettet infrastruktur 

o god offentlig kommunikasjon til Årnes 

o god og helhetlig byggeskikk og arkitektur 

 Årnes skal være en attraktiv småby- med et unikt særpreg- og innbyggernes foretrukne 
sted for liv og lære, handel og hygge 

 Framtidig befolkningsvekst skjer hovedsakelig ved fortetting, transformasjon og utvikling i 
og rundt eksisterende tettsteder 

 Skolene skal utvikles og rehabiliteres i samsvar med utbyggingsstruktur 

 Nye skoler skal utvikles som nærmiljøsenter 

 Skoler og barnehager skal fungere som sosiale møteplasser også utenom dagtid 

 
 

Slik vil vi ha det:  
Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag 
 

 

Slik gjør vi det: 

 Nes kommune legger til rette for at befolkningen tar ansvar for egen helse og gir 
nødvendig hjelp ved behov 

 Nes kommune gir gode og kostnadseffektive tjenester gjennom tidlig innsats og 
ressursmobilisering 
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 Nes kommune legger til rette for at innbyggerne lever aktive liv 

 Nes kommune sørger for enkel og allmenn tilgjengelighet til aktivitets- og 
rekreasjonsområder i nærmiljøet  

 

 

Slik vil vi ha det:  
Innbyggere i Nes gis mulighet til et trygt og verdig liv i eget hjem 
 

 

Slik gjør vi det: 

 Nes kommune skal ha en fremtidig boligutbygging/-fremskaffelse tilpasset befolkningens 
behov 

 Ta i bruk ny velferdsteknologi som i større grad setter innbyggerne i stand til å hjelpe seg 
selv. 

 
 

Slik vil vi ha det:  
Nes kommune legger til rette for gode oppvekstforhold og gir god utdanning for framtida i et godt 
læringsmiljø 
 

 

Slik gjør vi det: 

 Nes kommune arbeider helhetlig og systematisk for at barn og unge utvikler kompetanse 
og ferdigheter som gjør dem i stand til å mestre livet sitt: 

o Læringsresultater og trivsel i Nes-skolen har en positiv utvikling 

o Barn og unge øker sin digitale kompetanse for å møte framtidens behov 

o Barn og unge utvikler sin sosiale kompetanse 

 
 

Slik vil vi ha det: 
Kulturkommunen Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og stimulerer til nyskaping og 
mangfold 
 

 

Slik gjør vi det: 

 Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen med fokus på 
integrering og forebygging av utenforskap  

 Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer i kommunen søkes bevart for 
framtidige generasjoner 

 
 
 

Slik vil vi ha det: 
Nes kommune spiller på lag med frivilligheten for sammen å løse nødvendige samfunnsoppgaver 
 

 

Slik gjør vi det: 

 Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivilligheten innen flere virksomheter og 
tenke frivillighet i kommunal planlegging 
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Slik vil vi ha det:  
Nes kommune er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetablering og næringsutvikling 
 

 

Slik gjør vi det: 

 Nes satser på utvikling av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar 
energi 

 Nes kommune legger til rette for økt verdiskaping, et mer mangfoldig næringsliv og flere 
lokale arbeidsplasser gjennom utvikling av: 

o attraktive næringsområder  

o innovativt landbruk  

o landbruksbaserte og grønne næringer  

o turisme og friluftsliv 

o gründervirksomhet 

 Kommunen bevarer og videreutvikler sine natur-, kultur og miljøkvaliteter 

 
 

Slik vil vi ha det:  
Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som skaper gode tjenestetilbud 
 

 

Slik gjør vi det: 

 Nes kommune har tilfredse brukere på de ulike tjenesteområdene 

 Nes kommune jobber systematisk og målrettet med samfunnssikkerhet og beredskap 

 Nes kommune har økonomisk handlingsrom gjennom kvalitet, effektiv ressursbruk, 
innovasjon og digitalisering 

 Nes kommune har godt arbeidsmiljø med høyt nærvær og god ledelse 

 Nes kommune er en attraktiv arbeidsgiver som legger til rette for gode 
rekrutteringsprosesser, kompetanseutvikling og på å beholde ansatte 

 Nes kommune ivaretar demokratiet med god dialog og samhandling mellom innbyggere, 
folkevalgte og administrasjon/medarbeidere 

 


