
Visjon: 
“Åmli kommune – bygda for alle”

Mål frå kommuneplan 
Åmli 2019 – 2031 



Korleis kommuneplanen er omsett til hovud- og delmål, og sett i verk gjennom årlege mål:

Hovudmål for Åmli kommune 2019 - 2031
Delmål for tenesteområdaHovudmåla er utforma i tett samarbeid mellom tenesteområda, leiargruppa og politikarar i kommunen. Måla 

har også vore diskutert i folkemøte, og er grupperte i tre hovudbolkar: «Berekraftig verdiskaping», «Gode 
tenester» og ein «Framtidsretta organisasjon». 

Berekraftig verdiskaping
• Samfunnsmessig vekst og utvikling
• God infrastruktur
• Gode bumiljø

Gode tenester
• Ta vare på heile mennesket
• Læringskultur
• Meistring og livskvalitet

Framtidsretta organisasjon
• Strategisk planlegging og styring
• God kommunikasjon og informasjon
• Omstilling- og tilpasningsdyktig organisasjon med rett kompetanse og kapasitet

Delmåla har vorte til gjennom arbeidsmøte i alle einingane før diskusjon med politikarar og i folkemøte. Delmå-
la er sett for kvart teneseteområde og ikkje einingar, for å vere robust for moglege organisatoriske endringar i 
perioden. Delmåla vil vere grunnlag for årlege handlingsplanar innan kvart tenesteområde.

Barnehage, skule og vaksenopplæring
• Nulltoleranse for krenkingar og mobbing 
• Fremme ein god kultur for læring
• Stimulere heile mennesket
• Alle skal bli sett og få utvikle eigne moglegheiter
• Alle skal få tilpassa opplæring og oppleve meistring og utvikling 
• Alle skal trivast og kjenne seg trygge 

Flyktningtenesta
• Sikre gode oppvekst- og levekår og gi moglegheiter til å utvikle eigne evner og interesser
• Bevisstgjering av plikter og rettar innanfor samfunnets normer og rammer
• Legge til rette for eit liv i kommunen på lik linje med andre innbyggarar
• Alle skal ut i arbeid eller vidare skulegang etter fullført introduksjonsprogram



Helsestasjon
• Arbeide for eit godt tverrfagleg samarbeid
• Sikre trygg og god oppvekst uansett bakgrunn

Kulturskule
• Sikre gode vilkår for musikk, kunst og kultur
• Gi eit variert og godt kulturskuletilbod for alle som ønskjer det
• Syte for eit godt samarbeid mellom kulturskulen og skule/SFO, barnehage, andre kommunale tenester og 

kulturlivet elles

Helsetenesta
• Rett kapasitet og bemanning for å tilby gode helsetenester
• Tilbod innanfor lovverkets rammer 
• Gode laboratoriumtenester
• God gjennomføring av samfunnsmedisinske oppgåver

Institusjon
• Meiningsfylt kvardag med aktivitet, omsorg og god livskvalitet
• Godt kosthald og ernæring med gode måltid
• Godt samspel med frivillige lag og organisasjonar
• Rett behandling gjennom tverrfagleg samarbeid
•	 Rett	kompetanse,	kapasitet	og	fleksibilitet
• God omsorg ved livets slutt

Heimebaserte tenester
• Leve heile livet med godt fagleg og sosialt tilbod
• Gode tenester for å bu heime lengst mogleg
• God bruk av digitale tenester og ny velferdsteknologi
• God infrastruktur for å ta i bruk tenester

Fysioterapi
• Funksjon og livskvalitet gjennom rett behandling til rett tid
• Gode lågterskeltilbod som fremmer bevegelseglede og fysisk aktivitet



Habilitering og ressurs
• Tverrfagleg samarbeid og tilgjengelege tenester
• Tilrettelegging for meistring og det å klare seg sjølv i kvardagen
• Medverknad frå tenestemottakar 
• Gode og varierte aktivitetstilbod
• Godt førebyggande og helsefremmande arbeid

Økonomi
• God økonomisk styring og kontroll
• God økonomisk handlefridom

Dokumentasjon og informasjon
• God intern og ekstern informasjon
• Gode interne og eksterne digitale tenester
• God dokumentasjon og kompetanse innanfor gjeldande lovverk

Folkehelse
• Fremme god helse for alle og redusere sosiale helseforskjellar
• Skape gode møteplassar på tvers av generasjonar, kulturar og funksjonsnivå
• God oversikt over folkehelsa i kommunen for prioritering av tiltak

Samfunnstryggleik
• Trygt og robust samfunn
• Trygge og gode arbeidsmiljø
• Vere i stand til å handtere uføresette hendingar og krisesituasjonar

Kultur
• Tilrettelegging for allsidig fritidstilbod, idrett og friluftsliv
• Tilrettelegging for kunst og litteratur
• God forvaltning og formidling av kulturarv
• Gode sosiale og kulturelle møteplassar

Teknisk
• God, sikker og klimatilpassa infrastruktur for vegar, data, drikkevatn, handtering av avfall, avløp og utslepp
• Sørge for vedlikehaldne og oppgraderte kommunale bygg og anlegg innanfor gjeldane lovverk
• Leggje til rette for nye næringsareal og bustadfelt
• Godt og oppdatert kartgrunnlag

Jordbruk
• God og miljøriktig utvikling av jordbruksnæringa
• Tilrettelegging for nye, og styrke eksisterande verksemder
• Tilrettelegging for god skjøtsel av kulturlandskap og hindre gjengroing

Skogbruk
• God forvaltning av skog- og utmarksressursar
• Pådrivar for ombygging og vedlikehald av private skogsbilvegar for å sikre tilgang til skogareal
• Næringsutvikling basert på skogressursane

Næring
• Tilrettelegging for nye, og utvikle eksisterande arbeidsplassar
• Satsing på reiseliv og tilrettelegging for hyttefelt
• Stimulere til miljø- og klimatilpassa energiproduksjon
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