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Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 

 
 

 
 
KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 - 2018 
 
SAMFUNNSDELEN  - Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig 
samfunnsutvikling i Nome 
 
 
Grunnleggende forutsetning: 
Nome kommune har sluttet seg til Fredrikstaderklæringen om LOKAL AGENDA 
21. Det forplikter nomesamfunnet til en utvikling rettet mot bærekraftige 
lokalsamfunn, både økologisk, økonomisk og sosialt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISJON 
 

Nome 
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 en kanal til  
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Hovedmål 1 
 

Levende 
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Hovedmål 1: Levende lokalsamfunn – et godt sted å bo 
Nome kommune ønsker en mer helhetlig kommune, og samtidig en positiv 
utvikling av de to tettstedenes identitet og mangfold. Det er viktig at 
innbyggerne i Nome har en positiv holdning til bostedet sitt, og Nome kommune 
skal profileres som ”et godt sted å bo”, både internt i organisasjonen, blant 
innbyggerne og utad. Videre skal kommunen synliggjøre kvalitet i det den står 
for, og Nome skal bli et navn i folks bevissthet.  
 
Satsingsområder 
Vi skal ha: 
 
1.1 kulturelle og sosiale møteplasser 
 
1.2 levende organisasjonsliv 

− ressurs og trivselsfaktor 
 
1.3 attraktive tettsteder 

− trivelige og tilrettelagte 
 
1.4 variert boligtilbud 

− tilgjengelig og attraktivt,  
 
1.5 gode kommunikasjonslinjer 

− livsnervene i samfunnet 
 
1.6 inkluderende samfunn 
 
Tiltak 
Vi vil nå målene ved å: 
 
- styrke og utvikle eksisterende møteplasser 

 
- øke satsingen på frivillige lag og foreninger 

 
- opprettholde og videreutvikle et variert tilbud ved tettstedene, gjøre dem 

tilgjengelig og legge til rette samt vedlikeholde omgivelser og fasiliteter 
 

- legge vekt på folkehelseaspektet og alle de faktorer som har betydning for 
en god folkehelse 
 

- gjøre en kommunal innsats for tomte- og boligutvikling med et bredt tilbud 
av boligformer, der tilgang til vann er et fortrinn 
 

- sikre vegnett, gang- og sykkelstier, øke kollektivtilbudet mellom 
tettstedene 
 



 3 

- sikre universell utforming 
 
- fortetting skal gjennomføres der det er hensiktsmessig 
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Hovedmål 2: Barn og ungdom – aktivitet og trygghet 
 
Satsingsområder: 
Vi skal ha: 
 
2.1 skoler og barnehager 

− kvalitet for alle 
 
2.2 aktiviteter for barn og unge 

− nært og tilrettelagt 
 
2.3 møteplasser for unge 

− attraktive og inkluderende 
 
2.4 barn og unges medvirkning 

− ansvar for egen fremtid 
 
2.5 lokal identitet 
 
2.6 Nome Kulturskole  

- ressurs i lokalsamfunnsutviklingen  
 
 
Tiltak: 
Vi vil nå målene ved å: 
 
- tilby gode barnehageplasser til alle som søker, barnehage og skoletilbud 

tilpasset barnas forutsetninger 
 

- sikre ferdsel til skole og aktiviteter 
 

- etablere og opprettholde aktiviteter og møteplasser for barn og unge ved de 
to tettstedene 
 

- prioritere barn og unge i forhold til spillemidler, kulturmidler osv 
 

- yte gode helsetjenester og bidra til daglig fysisk aktivitet og riktig kosthold 
 

- ha en god barnevernstjeneste og gode sosiale tjenester som driver godt 
forebyggende arbeid 
 

- øke det nasjonale og internasjonale samarbeidet i skolen for å styrke lokal 
identitet 
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Hovedmål 3: Helse og omsorg - kvalitet i tjenestene 
 
Satsingsområder: 
Vi skal ha: 
 
3.1 aktiviteter for eldre og funksjonshemmede 
 
3.2 sjukeheim og hjemmetjenester 

− kvalitet og utvikling 
 
3.3 trivsel og trygghet i alderdommen 
 
3.4 brukermedvirkning 
 
Tiltak: 
Vi vil nå målene ved å: 
 
- samarbeide med organisasjonsliv og frivillig arbeid om aktivitetstilbud for 

eldre og funksjonshemmede 
 

- legge til rette for å kunne bo hjemme så lenge som mulig eller ønskelig 
 

- bruke eldre som ressurser i lokalsamfunnet 
 
- etablere den ”kulturelle spaserstokken”, kulturtilbud til eldre 
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Hovedmål 4: Næringsutvikling – tradisjon og fornyelse 
Nome har som mål å være en næringsvennlig kommune ved å legge forholdene 
til rette både for vekst og utvikling i eksisterende næringsliv og for 
nyetableringer. Midt-Telemark Næringsutvikling AS er viktig samarbeidspartner 
i denne sammenheng. Videre skal kommunen bistå og tilrettelegge i forhold til 
private og eksterne initiativ. Det er viktig å skape flere arbeidsplasser i Nome. 
 
Satsingsområder: 
Vi skal ha: 
 
4.1 en næringsvennlig kommune 
 
4.2 kompetanseutvikling 
 
4.3 kulturbasert næringsutvikling 
 
4.4 lokal utvikling 
 
4.5 regionalt samarbeid 

− sammen er vi sterke 
 
4.6 inkluderende arbeidsliv 
 
4.7 miljøbevisste bedrifter 
 
 
Tiltak: 
Vi vil nå målene ved å: 
 
- jobbe for bedre vegstandard i kommunen 

 
- tilrettelegge for attraksjonsutvikling langs Telemarkskanalen 

 
- gjøre en innsats for å forhindre tomme forretningsbygg 

 
- stimulere til miljøsertifisering 

 
- samarbeide med Telemark fylkeskommune om å bevare og videreutvikle de 

videregående skolene i kommunen 
 

- økt satsing på turisme som næring 
 

- identitetsskaping 
 
- delta i tilflyttingsprosjekter og felles profileringsprogram for regionen 
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Hovedmål 5: Nome kommune – service og kvalitet 
I en velfungerende kommune er god dialog og kommunikasjon med innbyggerne 
av vesentlig betydning. Forespørsler fra innbyggerne skal ivaretas på en god 
måte. 
 
Satsingsområder: 
Vi skal ha: 
 
5.1 dialog og kommunikasjon 

− involverende samfunnsutvikling 
 
5.2 brukerorientert tjenestetilbud 

− fokus på innbyggernes behov 
 
5.3 dyktige ansatte og en effektiv organisasjon 
 
5.4 miljøbevissthet 

− fokus på forbruk og holdninger 
 
5.5 omstillingsevne 
 
 
Tiltak: 
Vi vil nå målene ved å: 
 
- utvikle et godt tjenestetilbud basert på innbyggernes behov og rettigheter, 

og  videreutvikle nettbaserte tjenester 
 

- utvikle og opprettholde en robust organisasjon med evne til omstilling og 
håndtering av ekstraordinære situasjoner 
 

- opprettholde og forbedre servicebegrepet i kommunen. Nome skal være en 
”Ja-kommune” 
 

- lage en plan for miljøarbeid i kommunen som også kan rettes mot bedrifter 
og private 

 
- følge opp vår klima - og energiplan 

 
- arbeide med rekruttering av dyktige medarbeidere og fagfolk, samt utvikle 

kompetansen blant de ansatte 
 

- opprettholde et godt arbeidsmiljø og arbeide for å bli oppfatte som en 
attraktiv arbeidsplass 
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- sørge for miljøvennlig energibruk 
 

- bruke risiko- og sårbarhetsanalyser i planarbeid 
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Utfyllende kommentarer til utkastets satsingsområder og 
strategier 
 
Visjon 
Nome er preget av mangfold – både mht historie, kultur, folk, næring og natur. 
Mangfold kan være en kime til konflikt, men gir samtidig robusthet, 
utviklingskraft og spennende samfunn. Kanalen både binder sammen 
mangfoldet og gir åpning for impulser fra omverden. 
 
Hovedmål 1: Levende lokalsamfunn – et godt sted å bo 
1.1 Sosiale møteplasser er viktig for egen befolkning og for raskt å integrere 

innflyttere. Grendehus fanger opp en større del av befolkningen. Slike 
møteplasser skal styrkes og videreutvikles. 

1.2 Kultur blir ofte kalt ”limet” i samfunnsbyggingen. Et mangfoldig og 
frodig kultur- og organisasjonsliv er derfor en kilde til trivsel og til helse 
for befolkningen, en faktor for nyetablering i næringsliv og for 
tilflytting. 

1.3 I en kommune med spredt befolkning er det viktig å ivareta, fremme og 
videreutvikle tettstedene som attraktive steder for bosetting og 
aktivitet. Dette opprettholder en lokal identitet og tilhørighet. 

1.4 Tomte- og boligtilbudet skal være allsidig både med hensyn til grad av 
spredning og boligalternativer, slik at det kan være attraktivt for mange 
grupper. Det skal være lett å få oversikt over tilbudet og raskt å 
etablere seg. Fortetting skal gjennomføres der det er hensiktsmessig. 

1.5 Fysiske kommunikasjonslinjer er ”livsnervene” i lokalsamfunnet. 
Tilfredsstillende standard og vedlikehold av vegnett, gang- og sykkelstier 
samt effektiv vare- og persontransport er derfor viktige forutsetning for 
bosetting og trivsel.  

1.6 Et inkluderende samfunn har rom og tilbud for alle. 
 
Hovedmål 2: Barn og unge – aktivitet og trygghet 
2.1 Skoler og barnehager er den viktigste arenaen for personlig og sosial 

utvikling. Omfanget og kvaliteten på tilbudet bør tilfredsstille den 
enkeltes behov. 

2.2 og 2.3 Barn og ungdom er framtida i ethvert lokalsamfunn. Trivsel og bolyst 
for denne gruppen er direkte koplet til aktivitetstilbud og møteplasser 
(både formelle og uformelle). 

2.4 Nome ønsker engasjerte barn og unge. Det skal skapes og videreutvikles 
arenaer for medvirkning, og de skal inviteres til å påvirke og ta ansvar 
for egen framtid. 

2.5 Identitet og tilhørighet er en forutsetning for samarbeid og en positiv 
samfunnsutvikling. 

2.6     Ved å videreutvikle kulturskolen til lokale ressurssentre for skoler og 
barnehager, kan alle barn få tilgang til kulturskolens aktiviteter. Dette 
er et viktig  kulturpolitisk mål. 

 



 10 

Hovedmål 3: Helse og omsorg – kvalitet i tjenestene 
3.1 Livskvalitet for eldre og funksjonshemmede skal opprettholdes og 

forbedres ved et godt og tilpasset aktivitetstilbud for disse gruppene. 
3.2 Faglig kompetanse og personlig tilpasning skal være nøkkelverdier i 

sykehjems- og hjemmetjenestetilbudet. 
3.3 Aktiviteter, møteplasser, tjenestetilbud og oppfølging skal bidra til 

trivsel og trygghet for kommunens eldre. 
3.4 Brukerne skal selv medvirke til å forme og utvikle tilbudet etter egne 

behov. 
 
Hovedmål 4: Næringsutvikling – tradisjon og fornyelse 
4.1 En næringsvennlig kommune skal fokusere på grunnleggende forhold som 

må til for å skape næringsutvikling, både mht infrastruktur, ulike 
bransjer og det offentlige tjenesteapparatet, og tilrettelegge for 
eksisterende bedrifter. Telemarkskanalen er kommunens fremste 
merkevare.  

4.2 Kompetanseutvikling skal fokusere både på videreutvikling av den 
videregående skole, unge som gründere og integrasjon av innvandrere i 
arbeidslivet. 

4.3 Det er fortsatt ønskelig å stimulere til næringsutvikling også basert på 
kultur i egen kommune. 

4.4 Identitet henger sammen med bevissthet og stolthet over egen kultur og 
region. ”Det gode bosted” er summen av faktorer knyttet til bokvalitet, 
oppvekstmiljø, tradisjon, kultur og natur. Alt dette forenes i et ønske 
om identitetsskaping. 

4.5 Det regionale samarbeidet i Midt-Telemark bør videreutvikles. I tillegg er 
Grenland naturlig samarbeidspartner for Nome i mange sammenhenger. 
Regiontenking og regionsamarbeid bør prioriteres der det er naturlig og 
tjenelig. 

4.6 Et inkluderende arbeidsliv bør utøve aktiv innsats rettet mot ulike 
grupper utsatt for å falle ut av eller ha problemer med å få innpass i 
arbeidslivet. 

4.7 Næringslivet i Nome skal stimuleres til og berømmes for miljøbevissthet. 
 
Hovedmål 5: Nome kommune – service og kvalitet 
5.1 Sentralt i Lokal Agenda 21 står en styrket dialog mellom kommune, 

næringsliv, organsiasjoner og befolkning, og vi ser at dette er en 
forutsetning for en ”involverende” samfunnsutvikling. Nome kommune 
skal aktivt ta initiativ til økt dialog og kommunikasjon. 

5.2 Den styrkede dialogen skal blant annet fokusere på og bidra til et 
brukerorientert tjenestetilbud i kommunen, basert på innbyggernes 
behov. 

5.3 Kommunens viktigste ressurs er kompetansen blant egne ansatte. Vi må 
ha fokus på utvikling av denne kompetansen og rekruttering av dyktige 
medarbeidere og fagfolk. Ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø, gis 
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utviklingsmuligheter og rammevilkår som gjør kommunen til en attraktiv 
arbeidsplass. 

5.4 Kommunen skal søke ”bærekraftig utvikling” i all virksomhet, mht 
aktiviteter, forbruk og holdninger, og samtidig mobilisere 
nomesamfunnet til miljøbevissthet. 

5.5 Kommunen må være i stand til å håndtere ekstraordinære situasjoner og 
ha evne til omstilling, både av hensyn til egen befolkning og ytre 
påvirkning. 


