Vedlegg 1 Oversikt over planer Drangedal kommune for perioden 2020 - 2024
Plan/dokument
Overordna planer
Samfunnsdelen (20192029)

Handlingsprogram
(2019-2023)
/økonomiplan

Kommuneplanens
arealdel (2015-2026)
KDP Toke (2019-2029)

KDP Gautefallheia
(2006-2015)

KDP-Drangedal
Sentrum

Drangedal kommune

Omtale av planen
Formål og innhold

Sist behandlet/vedtatt

Prosessomtale

Ansvarlig sektor

Kommuneplanens
Samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige
utfordringer, mål og
Strategier for kommunesamfunnet som helhet
og kommunens som organisasjon.
Handlingsdelen revideres årlig.
Handlingsprogrammet
Inneholder budsjett for det kommende året,
økonomiplanen for de påfølgende 3 år. Samt
samlet mål kommunen skal arbeide mot i
fireårsperioden.

Kommunestyret
19.09.2019, sak 55/19

Handlingsdelen
revideres årlig.
Samfunnsdelen bør
revideres i inneværende
kommunestyreperiode.

Samfunn og
kommunikasjon

Kommunestyret
19.09.2019, sak 55/19
Økonomiplan 20202023. Kommunestyret
12.12.2019, sak 83/19
Revidert i
kommunestyret
18.06.2020, sak 63/20

Økonomi og utvikling

Kommunen skal ha en arealplan for hele
kommunen som viser sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk (jf. Pbl
§ 11-5)
Kommunedelplan for Toke med Oseidvann
bidrar til å utvikle områdene langs Toke. Den er
et overordnet styringsredskap i forhold til planog bygningsloven. Planen legger til rette for økt
bolig og fritidsbolig bygging langs og rundt Toke.
Kommunen startet arbeidet med ny/revidert
kommunedelplan for Gautefallheia i 2014.
Planforslaget ble lagt på is pga arbeidet med
kommuneplanens arealdel. Per i dag foreligger
det innsigelser til revidert utgave pga manglende
VA utslippstillatelse for Gautefallheia.
Arbeidet med ny kommunedelplan for Drangedal
sentrum er startet opp.

Kommunestyret
17.11.2016
Sak 82/16

Bør vurderes samordnet
med handlingsdelen til
kommuneplanens
samfunnsdel.
Kommunestyret har
vedtatt i møte
18.06.2020, sak 63/20
at økonomiplan skal
revideres i juni hvert år.
Kommuneplanens
arealdel bør revideres i
løpet av inneværende
kommunestyreperiode.

Saks-/løpenr.: 20/00332-2

Dato: 03.02.2020

Kommunestyret
Planen er sist revidert
12.12.2019, sak 84/19

Samfunn og
kommunikasjon
Samfunn og
kommunikasjon

Hovedutvalg for plan,
teknikk, næring. Miljø,
Varslet oppstart
15.02.2018, sak 6/18
1.gangsbehandling

Forventes vedtatt i løpet
av 2020.

Samfunn og
kommunikasjon

Planprogram for KDPDrangedal sentrum
vedtatt i kommunestyret
13.12.2018, sak 93/18

Forventes vedtatt i løpet
av 2020-tidlig 2021

Samfunn og
kommunikasjon
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Oppdatering av helhetlig
Risiko og sårbarhetsanalyse for Drangedal
kommune (ROS)
Overordnet
Beredskapsplan for
Drangedal kommune
Plan for
samfunnssikkerhet og
beredskap 2018-2021
Kompetanseplan
Samfunnssikkerhet og
beredskap 2018-2021
Trafikksikkerhetsplan for
Drangedal kommune
med handlingsplan
2019-2022

Målet med ROS- analysen for Drangedal
kommune er å gi en overordnet oversikt over
risiko og sårbarhet i kommunen (lokalt)

Kommunestyret
14.06.2018, sak 48/18

Revideres 2021

Samfunn og
kommunikasjon

En overordnet beredskapsplan er et nødvendig
hjelpemiddel for rask å kunne reagere rasjonelt
og effektivt i kritiske situasjoner
Kommunen skal utarbeide langsiktige mål,
strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av
samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet.
Sikre at kommunens ansatte til enhver tid ar
tilstrekkelig kompetanse til å håndtere uønskede
hendelser på en faglig forsvarlig og oppdatert
måte.
Målet med en kommunal trafikksikkerhetsplan er
å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet

Kommunestyret
08.09.2016, sak 70/16

Revideres årlig.
Ny plan forventes
vedtatt i 2021
Revideres i 2021 etter
ny godkjent risiko og
sårbarhetsanalyse
Revideres årlig

Samfunn og
kommunikasjon

Vedtatt i
Kommunestyret,
19.09.2019, sak 53/19

Handlingsdelen
revideres årlig

Samfunn og
kommunikasjon

Planprogram vedtatt i
kommunestyret
25.10.2018, sak 49/18

Forventes vedtatt i løpet
av 2020 – tidlig 2021.

Samfunn og
kommunikasjon

Ny plan er under
revidering.

Forventes vedtatt i løpet
av 2020

Samfunn og
kommunikasjon

Aktuelle reguleringsplaner
Områdeplan
Områdeplan for Neslandsvatn sentrum er under
Neslandsvatn sentrum
revidering.
Farlig skolevei langs fylkesvei uten G/S-veg eller
fortau der barna i dag blir frakta med buss,
gjelder Neslandsvatn sørvest.
Detaljregulering
Gjeldende plan er fra 1967. Hovedproblemet er
Stemmen
spørsmål om adkomst
Industriområde
Toke Promenade
Formålet med planen er universelt utformet G/S
veg mellom rundkjøringa og Kjeåsbrua.
Sjømannsbyen

Motorsport område i
Fjerdingsmyrsdalen.

Drangedal kommune

Dette boligområde er ikke omfattet av
reguleringsplan i dag. Området bør reguleres
samtidig som det bør vurderes å legge til rette
for flere tomter i området
Det er satt av et område i kommuneplanens
arealdel. Dette er et aktuelt tema og bør
utarbeides i samarbeid med interesserte/aktive
innen motorsport

Saks-/løpenr.: 20/00332-2

Dato: 03.02.2020

Vedtatt i Rådmannens
ledergruppe 18.12.2017
Vedtatt i Rådmannens
ledergruppe 18.12.2017

Varslet oppstart i 2015.
Bør prioriteres.
Er prioritert i
samfunnsdelen
Sjømannbyen inngår i
ny KDP- for Drangedal
sentrum
Området er avsatt i
kommuneplanens
arealdel
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Samfunn og
kommunikasjon
Samfunn og
kommunikasjon

Samfunn og
kommunikasjon
Forventes vedtatt i
slutten av 2020 – tidlig
2021

Samfunn og
kommunikasjon
Samfunn og
kommunikasjon

Kommunikasjonsstrategi
2018-2021

Brukes av alle som kommuniserer eller
informerer på vegne av Drangedal kommune

Vedtatt i Kommunestyret
02.10.2018, sak 73/18

Revideres 2021

Samfunn og
kommunikasjon

Digitaliseringsstrategi
Drangedal kommune
2018 – 2021

En plan for Drangedal kommunes ledelse for å
styre virksomhetens bruk av informasjon og
kommunikasjonsteknologi

Vedtatt i Kommunestyret
02.10.2018, Sak 75/18

Revideres 2021

IT-avdelingen

Mål for planen:
1. Det boligsosiale arbeidet skal medvirke til egnede
boliger for innbyggerne
2. Det boligsosiale arbeidet skal være effektivt,
brukervennlig og tilpasses den enkeltes behov og
livsfase.
3. Det boligsosiale arbeidet skal administreres med
klare ansvarslinjer og gode rutiner
Drangedal kommunes overordna mål med
alkoholpolitisk handlingsplan for salg og skjenking
av alkoholholdige drikker er at omsetningen skal
skje i ryddige og kontrollerte former i samsvar med
alkoholloven.

Vedtatt av
kommunestyret
1.10.2015

Følges opp fortløpende
med handlingsplaner og
tiltak

Helse og Velferd

Vedtatt av
kommunestyret
9.6.2016

Revideres 2020

Kommunedirektøren

Mål med planen:
 Bedre tverrfaglig samarbeid
 Mer / bedre rusforebygging
 Kunnskap/ opplæring i egen organisasjon
Kommunale eller interkommunale handlingsplaner
mot vold i nære relasjoner skal bidra til at
kommunene har fokus på vold og overgrep og at
berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud
Alle kommuner er pliktige etter loven å ha en helse
og sosial beredskap. Formålet med beredskapen er
å verne liv og helse og bidra til at alle som bor eller
oppholder seg i kommunen får nødvendig helsehjelp
og sosiale tjenester også ved kriser og katastrofer
Handlingsplanen mot barnefattigdom har omtalt
tiltak som allerede eksisterer i kommunale og
statlige virksomheter. Planen foreslår ulike nye tiltak
for å bedre hverdagen for fattige barn i kommunen
Kommunen er etter loven pliktig til å ha en plan for

Nedfelt i helse og
velferdsplan 2018 2027

Må ses i sammenheng
med omstillingsprosess
og strukturendringer i
helse og velferd.
Sterk anbefaling at
denne planen lages.
Oppstart 2021

Helse og velferd

Vedtatt i Kommunestyret
15.03.2018, sak 14/18

Bør revideres i løpet av
perioden

Helse og velferd

Vedtatt i Kommunestyret
15.03.2012, sak 13/12

Videreføres ikke som
egen plan, men
implementeres i
Folkehelseplan.
Hele planen revideres i

Kunnskap, mangfold
og kultur

Sektorplaner
Boligsosial
handlingsplan
Drangedal
kommune perioden
2015-2020

Alkoholpolitiske
handlingsplan for
salg og skjenking av
alkohol i Drangedal
kommune 20162020
Temaplan for
psykisk helse og
rusomsorg
Handlingsplan mot
vold i nære
relasjoner
Plan for helse og
sosial beredskap

Handlingsplan for å
forebygge
barnefattigdom
Helse og

Drangedal kommune

Saks-/løpenr.: 20/00332-2

Dato: 03.02.2020

Revideres i 2020

Vedtatt i Kommunestyret
Side 3 av 7

Tverrsektoriell

Helse og velferd

velferdsplan 20182027

Re/Habiliteringsplan
2018-2022
Veteranplan

sine helse – og velferdstjenester. Gjennom
forvaltningsrevisjonen av pleie- og
omsorgstjenestene i Drangedal kommune 2017, ble
dette spesielt påpekt av revisjonen. Kommunestyret
anmodet rådmannen om å få utarbeidet en
overordnet plan for helse og velferdsområdet, og
dette er også nedfelt som en prioritert temaplan i
kommunal planstrategi 2016-2020
Overordna plan for re-/habilitering.
Skal være førende for kommunens satsning innenfor
Re-/habiliteringsområdet i årene fremover.
Hensikten med planen er anerkjennelse,
ivaretakelse og oppfølging av veteraner fra tjeneste i
internasjonale operasjoner. Planen bør følge
anbefalinger i Forsvarets grunnlag for utvikling av
kommunale veteranplaner.

Plan for
kompetanseprofil
helse og velferd
Temaplan for
demensomsorg
Temaplan for
oppfølging av
stortingsmelding
«leve hele livet»
Plan for anlegg og
områder for idrett og
fysisk aktivitet, inkl.
frilufts plan og
handlingsdel

Hensikten med planen er å fastsette
kompetansekrav innenfor helse og velferd

Barnehage og skole
politisk plattform

Viktig for å samle Drangedals barnehager og skoler
innenfor en plan og plattform for å sikre likeverdighet
og høy kvalitet.

Drangedal kommune

15.11.2018, sak 87/18

Handlingsplanen
evalueres og revideres
årlig.

Vedtatt i Kommunestyret
03.05.2018, sak 32/18

Revideres i løpet av
perioden

Helse og velferd

Arbeid startet opp.

Forventes politisk
vedtak i 2020

Helse og velferd

Vedtatt i
administrasjonsutvalget
22.12.2013, sak 2/13

Ferdig evaluert og
revidert i 2020

Helse og velferd

Ferdig i 2021

Helse og velferd

Ferdig 2020

Helse og velferd

Kommunedelplan for
idrett og fysisk aktivitet
2012-2024 vedtatt i
kommunestyret
25.10.2012, sak 83/12
handlingsdel revidert
10.12.2015.
Barnehagepolitisk
plattform 2019-2022
vedtatt i kommunestyret
13.06.2019, sak 30/19

Handlingsdelen skal
revideres årlig.
Krav om årlig revisjon
for å søke om
spillemidler.
Planen bør revideres i
perioden
Evalueres årlig

Kunnskap, mangfold
og kultur

Skolepolitisk plattform
2017-2020, vedtatt i
kommunestyret

Revideres 2020

Nedfelt i helse og velferdsplan 2018 – 2027 at dette
skal utarbeides
Krav i forbindelse med reformen «Leve hele livet» at
kommunen skal ha en plan for reformarbeidet.
Drangedal har et mangfold av anlegg i kommunen
som gir innbyggerne mange forskjellige tilbud innen
idrett og fysisk aktivitet. En kommunal plan for idrett
og fysisk aktivitet er et politisk vedtatt dokument og
ment å være en langsiktig plan og et
styringsredskap for å nå kommunens mål.

Saks-/løpenr.: 20/00332-2

Dato: 03.02.2020

neste planperiode.
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Kunnskap, mangfold
og kultur

Overordna
kulturplan

En overordna kulturplan bør inneholde tiltak og
strategier innenfor disse områdene/tema:
 Ungdom
 Eldre
 Kulturskole
 Grunnskole
 Barnehage
 Frivillig arbeid
 Kulturminner
 Kultursal
 Bibliotek
 Scenekunst

15.06.17, sak, 31/17,
Skulle vært påbegynt i
2018

Kulturminneplan

Overordna
Folkehelseplan
ROS og
beredskapsanalyse
Energi og klimaplan
(2010-2020)
Retningslinjer for
tilskudd innenfor
landbrukssektoren,
SMIL, NMSK, RMP
og andre
tilskuddsordninger
Landbruks og
næringsplan

Drangedal kommune

Oppstart i løpet av 2020

Kunnskap, mangfold
og kultur

Kunnskap, mangfold
og kultur / bygg,
eiendom og
kommunalteknikk

Grenland Brann og
Redning IKS
(Bygg, eiendom og
kommunalteknikk)
Sektor for bygg,
eiendom og
kommunalteknikk
Bygg, eiendom og
kommunalteknikk

Skal gi en oversikt over faktorer som påvirker
folkehelsa, samt prioriterte strategier og
folkehelsetiltak.
Felles risiko og sårbarhetsanalyse med tilhørende
beredskapsanalyse for brannvesenet i Bamble,
Drangedal og Porsgrunn

Arbeid startet opp

Innarbeides i overordnet
kulturplan.
Se punkt over.
Bør også inneholde
vurdering av verneverdi
og en eventuell
prioriteringsliste.
Forslått oppstart i
planperioden.
Ferdig 2020.

Ferdig 2019

Revideres ved behov

Hovedformålet med planen er å få et redskap som
viser en helhetlig oversikt i saker som berører energi
og klima i kommunen
Retningslinjene skal gi en felles forståelse av
hvordan tilskuddene prioriteres.

Revidert i
kommunestyret
02.05.2013
Vedtatt i Hovedutvalg for
plan, teknikk, næring og
miljø 23.04.2020, sak
10/20

Revideres 2020

Den storstilte satsingen som er innenfor landbruk,
mat og opplevelser bør samles i en overordnet
landbruks og næringsplan.
Saks-/løpenr.: 20/00332-2

Dato: 03.02.2020

Vedtatt 2020

Oppstart 2022
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Kunnskap, mangfold
og kultur

Bygg, eiendom og
kommunalteknikk /
næring

Overordna plan for
kommunale veier
Overordna plan for
kommunale bygg

Hovedplan for vann
og avløp
Tiltaksplan VA

VA-norm

Strategi og
tilsynsplan,
Byggesaker 2020
Plan for friluftslivets
ferdselsårer i hele
Vestfold og
Telemark
Arkivplan

Drangedal kommune

Hensikten med planen er å skaffe kommunen et
helhetlig styringsverktøy og en samlet oversikt over
kommunale veier.
Målet med en vedlikeholdsplan er å avdekke:
- Strakstiltak
- Behov for periodisk vedlikehold
- Behov for utbedringer for å imøtekomme
nye forskriftskrav
- Oppgradering på grunn av endrede behov
- Behov for rivning av bygningsmasse
Sikker vann- og avløpshåndtering for begrensning
av forurensning av sjø og vassdrag er svært viktig
for ivaretakelse av menneskers helse, trivsel,
sikkerhet og et godt miljø.
Planen bør utarbeides for å gi politisk og
administrativ ledelse et overordnet styringsverktøy
som skal kunne danne grunnlag for å prioritere
drifts- og investeringstiltak innenfor vann- og
avløpssektoren på kort og lang sikt. Sektorene
reguleres av flere lover, forskrifter, pålegg og
målsettinger. Planen skal bidra til at disse
overholdes. Kostnadene med drift og investering av
vann- og avløpssektoren dekkes av abonnentene
(selvkost). Planen vil kunne danne grunnlag for
beregning av framtidige totalkostnader og
derigjennom beregninger av gebyrer.
En vann- og avløpsnorm gjør det forutsigbart for
prosjektering og vil gi en høyere gjennomgående
kvalitet av vann- og avløpsanlegg i kommunen. En
slik norm vil være en klar standard og gi enhetlige
retningslinjer for vann- og avløpsanlegg samt et
grunnlag for kontinuerlig forbedring.
Kommunen skal lage en strategi og tilsynsplan for
byggesaker

Under revidering

Forventes vedtatt 2020

Bygg, eiendom og
kommunalteknikk

Under revidering

Forventes vedtatt 2020

Bygg, eiendom og
kommunalteknikk

Under revidering

Forventa ferdig 2021

Bygg, eiendom og
kommunalteknikk

Under revidering

Forventa ferdig 2021

Bygg, eiendom og
kommunalteknikk

Under arbeid

Forventa ferdig 2020

Bygg, eiendom og
kommunalteknikk

Vedtatt 2020
12/3 2020

Revideres årlig

Bygg, eiendom og
kommunalteknikk

Oppstart høsten 2020

Samfunn og
kommunikasjon

Løpende arbeid

Økonomi og
utvikling/
Tverrsektorielt

Pågående arbeid i regi av Vestfold og Telemark
Fylkeskommune. Oppstart høsten 2020
Arkivplanen skal være et verktøy til internkontroll og
kvalitetssikring av kommunens dokumenthåndtering.
Dokumenthåndteringsrutiner er under utarbeidelse
Saks-/løpenr.: 20/00332-2

Dato: 03.02.2020

Vedtatt i
kommunestyret,
19.09.2019 sak 59/19
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Plan for ivaretagelse
av fritidsinnbyggere

Drangedal kommune

og må håndteres av kommunalområdene.
Plan for ivaretakelse av fritidsinnbyggere i forhold til
kapasitet for lokalt helsevesen. Felles hytteområde
med Nissedal kommune på Gautefallheia gjør at det
bør vurderes en felles plan.

Saks-/løpenr.: 20/00332-2

Dato: 03.02.2020

Ny plan som følge av
Covid-19 utbruddet i
2020
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Forventa ferdig 2021

Samfunn og
kommunikasjon

