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HVORFOR KOMMUNEPLAN OG PLANPROGRAM? 

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og skal inneholde mål og 
retningsvalg for kommunens utvikling. Planen skal være grunnlag for tjenesteområdenes planlegging 
og virksomhet, og sikre en helhetlig og bærekraftig samfunnsutvikling.  Kommuneplanen består av en 
samfunnsdel og en arealdel.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal gjøre rede for langsiktige utfordringer, mål og strategier både for 
Strandasamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon. Viktige strategiske valg skal 
synliggjøres. Spesielt viktig er dette for sentrale samfunnsforhold som folkehelse, barn og unge, 
integrering og næringspolitikk. Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk. Den skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og 
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Arealdelen skal også vise hvilke 
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.  
 
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 
påfølgende år. Denne viser kommunens prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i løpet av 
de neste fire år eller mer. I Strand kommune inngår handlingsdelen i økonomiplanen. Dette er 
kommunens viktigste verktøy for å sikre god økonomisk planlegging og styring.  
 
Hvordan planprogrammet og kommuneplanen skal utarbeides og hva det skal inneholde er regulert i 
plan- og bygningsloven.  
 
Planprogrammet for kommuneplanen er en «oppskrift» for hvordan Strand har tenkt å lage 
kommuneplanen. Planprogrammet skal omfatte følgende hovedpunkter: 

 formålet med planarbeidet 
 beskrivelse av hvilke planalternativ som vil bli vurdert 
 behov for spesifikke utredninger  
 planprosessen med frister og deltakere 
 opplegg for medvirkning 

 
Planprogrammet er ikke en detaljert prosjektplan, men handler om hvilke utfordringer og muligheter 
kommunen står overfor og hvordan Strand tenker å jobbe med dette i utforming av ny samfunnsdel.  
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OVERORDNEDE FØRINGER 

Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver.  
 

NASJONALE FØRINGER 

For å fremme en bærekraftig utvikling legger regjeringen hvert fjerde år frem nasjonale 
forventninger til regional- og kommunal planlegging.  
 
De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser regjeringen forventer at 
kommunene og fylkeskommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. 
Forventningene er retningsgivende for kommunal og regional planlegging. Kommunen har ansvar for 
å finne helhetlige løsninger, der lokale forhold og lokalpolitiske interesser og hensyn ivaretas, 
sammen med nasjonale og regionale interesser. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
De nasjonale forventningene for 2015-2019, vedtatt ved kongelige resolusjon 12.06.2015, har tre 
fokusområder som omtales nedenfor.   

GODE OG EFFEKTIVE PLANPROSESSER 

Økt lokalt selvstyre krever økt ansvar. Det forventes at kommunen ikke planlegger mer omfattende 
enn nødvendig og benytter seg av mulighetene for forenkling som ligger i loven. Kommunen skal i 
tillegg sikre et godt kunnskapsgrunnlag og tidlig interesseavklaring gjennom gode prosesser med 
berørte parter, blant annet via aktiv bruk av planforum. Det forventes videre at kommunen tar i bruk 
digitale planverktøy. 
 
Hvordan gjør vi det i Strand?  
Det er en utfordring å sikre tilstrekkelig medvirkning fra berørte parter, på riktig nivå og til rett tid i 
ulike plan- og beslutningsprosesser. I større planprosesser har Strand kommune tett dialog med 
berørte myndigheter, blant annet gjennom regionalt planforum. Strand har etablert råd for ungdom, 
eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Disse rådene fungerer som høringsorgan. Kommunen 
har et forbedringspotensialet i tidlig innbyggerinvolvering og –dialog. 
 
Strand har fokus på effektivisering av planprosessene ved hjelp av digitale verktøy, blant annet via 
digitalt planarkiv hvor historisk arkiv inngår, digitalt kartinnsyn og dokumentinnsyn i plan- og 
byggesaker. I 2017 blir også elektronisk plan- og byggesaksdialog tatt i bruk.  
 
  

«Det viktigste er å få til raskere plan- og 
byggeprosesser, at vi sikrer bærekraftig 
utvikling av byer og tettsteder og reduserer 
klimagassutslipp». 

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 
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BÆREKRAFTIG AREAL- OG SAMFUNNSUTVIKLING 

For å sikre en bærekraftig utvikling skal kommunen gjennom plan og lokalisering redusere 
klimagassutslipp og energibruk. Det forventes videre at kommunen forebygger risiko og sårbarhet i 
samfunns- og arealplan og byggesak, med særlig vekt på klima. Samtidig som kommunen legger til 
rette for vekstkraft og verdiskaping gjennom kompetanse, innovasjon og arealer, der viktige natur- 
og kulturminneverdier ivaretas. 
 
Hvordan gjør vi det i Strand?  
Utfordringer knyttet til klima, energi, samfunnssikkerhet, naturmangfold, friluftsliv og landskap er 
sentrale tema i planleggingen i kommunen. Planstrategien legger opp til revisjon og utarbeidelse av 
nye planer og strategier knyttet til klima, kulturminner, grøntstrategi. Overordnet risiko- og 
sårbarhetsanalyse og beredskapsplan revideres årlig. 
 
Kommunen deltar i nettverk som Greater Stavanger og Skape.no hvor blant annet bærekraftig 
næringsutvikling og innovasjon er tema. Kommunen har tilgjengelige næringsarealer med unntak av 
areal til sjøbasert virksomhet. Behovet blir ivaretatt i kommunedelplan for Nordmarka. Strategisk 
næringsplan er nylig revidert. Strand deltar i utarbeidelsen av regionalplan for Jæren. 

ATTRAKTIVE OG KLIMAVENNLIGE BY- OG TETTSTEDSOMRÅDER 

Kommunen skal også sikre effektiv arealutnyttelse, utvikle velfungerende knutepunkter og legge til 
rette for kollektivtransport, sykkel og gange. Det skal sikres tilstrekkelig og variert boligbygging, og 
trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljø, grønnstruktur og områder for lek, idrett og 
nærfriluftsliv. Det forventes videre at kommunen utvikler levende by- og tettstedssentre gjennom 
varierte funksjoner og sosiale møteplasser.  
 
Hvordan gjør vi det i Strand? 

Attraktive og klimavennlige by- og 
tettstedsområder står høyt på 
dagsorden i samfunnsdebatten og 
overordnet planlegging i kommunen. 
Strand er en kommune med høy 
utpendling og med både urbane og 
rurale områder. Planlegging av blant 
annet kollektivtraseer og gang- og 
sykkelvei må ta høyde for dette. Det er 
viktig at ønske om fortetting ikke går på 
bekostning av gode bomiljø. Kommunen 
skal eller har utarbeidet en rekke planer 
og strategier som inngår her, blant 
annet, områdeplan for Jørpeland 
sentrum, Tau sentrum og Alsvik, Fiskå, 
og Vervik, plan for grønn mobilitet og 
trafikksikkerhet, kartlegging av 
friluftslivsområder, helse- og 
omsorgsplan og oppvektsplan. 
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REGIONALE FØRINGER 

Regional planstrategi for Rogaland 2017-2020 har fokus på strategiske utviklingsmuligheter innenfor 
følgende prioriterte utfordringsområder: attraktive steder, næringsutvikling, utdanning og 
kompetanse, internasjonalisering, areal og transport, utvikling og oppfølging av regionale planer.  
 
Nedenfor gjengis hovedelementene fra noen av de viktigste regionalplanene og hvordan Strand 
forholder seg til og jobber med disse. I tillegg gir regionalplan for energi og klima viktige føringer for 
Strand sitt arbeid med klimapåvirkning og –tilpasning, mens regionalplan for næringsutvikling er 
sentral for utvikling av næringslivet i Strand kommune. Også andre regionale planer og strategier er 
relevante for planprosessen, blant annet regionalplan for vannforvaltning, regionalplan for landbruk, 
regionalplan for sjøareal/havbruk, akvakulturstrategi og reiselivsstrategi.   

REGIONALPLAN FOR SAMORDNA AREALBRUK OG TRANSPORT I RYFYLKE 2017-2030 

Et viktig mål for planen er å sikre samlokalisering og tilgjengelighet til viktige funksjoner som handel, 
arbeidsplasser og tjenestetilbud i sentrumsområdene og tettstedene og skal motvirke utfordringer 
som økt mobilitet, netthandel og sentralisering kan gi.  
 
Videre ivaretas mål om en by- og 
tettstedsutvikling med aktive, attraktive og 
levende nærmiljø, som gir gode muligheter 
for friluftsliv og rekreasjon, minsker presset 
på naturen og gir minst mulig støy og 
luftforurensning. Det er et mål at flest mulig 
skal kunne oppleve natur og drive friluftsliv i 
tilknytning til eget nærmiljø. Trygg 
tilgjengelighet til handel, tjenester, 
servicefunksjoner, parker, nære fri områder, 
elver og vann skal sikres for alle 
brukergrupper. 
 
Hvordan gjør vi det i Strand? 
Sentrums- og tettstedsutvikling står sentralt 
i arbeidet i Strand kommune. Det er fokus på videreutvikling av de to største bosettingsområdene i 
kommunen, Jørpeland som regionsenter for handel og kultur og Tau som sentrum. Områdeplanene 
for disse områdene legger føringer for blant annet bolig, handel og friområder. Formålet er å oppnå 
aktive, attraktive og levende nærmiljø og ikke utarme sentrumsområdene for handel og aktivitet. 
Plan for grønn mobilitet og trafikksikkerhet vil også være viktig for å oppnå en ønsket utvikling. 
Områdeplaner for Alsvik, Vervik og Fiskå er viktige i tettstedsutviklingen av disse stedene.  

REGIONALPLAN FOR FOLKEHELSE I ROGALAND 2013-2017 

Planens hovedmål er å fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller, styrke politisk og 
administrativ forankring av folkehelsearbeidet og sikre at folkehelsearbeidet er mer 
kunnskapsbasert. Det skal synliggjøres at folkehelsearbeid er samfunnsutvikling og at alle sektorer 
må ta ansvar for å fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller.  
 
Hvordan gjør vi det i Strand? 
De siste årene har Strand kommune hatt fokus på kartlegging av folkehelsetilstanden og etablere 
rutiner for oversiktsarbeidet. Oversiktsdokumentet ble ferdigstilt i begynnelsen av 2017 og dannet 
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grunnlaget for kommunens strategiplan for folkehelsearbeidet. Strategiområdene til Strand 
sammenfaller i stor grad med strategiene i regionalplan for folkehelse i Rogaland. Folkehelse er en 
naturlig del av hele kommunens tjenesteleveranse og skal fortsette slik. Det blir viktig å synliggjøre 
omfanget og rekkevidden av folkehelsearbeidet som allerede utføres i kommunens virksomheter. 
Det jobbes aktivt for å sikre at folkehelseperspektivet ivaretas ved revisjon av eksisterende planer og 
ved utarbeidelse av nye planer hvor fokus er på forebygging for å fremme folkehelse og redusere 
sosial ulikhet i helse.  

REGIONALPLAN FOR FRILUFTSLIV OG NATURFORVALTNING 2017-2024  

Planen har fokus på friluftsliv for alle og naturen som grunnlag for liv, utvikling og opplevelse. 
Satsingsområdene er gode tettsteder, kystfriluftsliv, klimatilpasning og kunnskap og formidling.  
 
Hvordan gjør vi det i Strand? 
Plan for kultur, friluftsliv og idrett, sammen med sentrumsplanen for Jørpeland og Tau er viktige 
planer for å bidra til å realisere de regionale føringene. Strand satser på nærfriluftsområder som 
Jørpelandsholmen og Mølleparken. Kommunen prioriterer adkomstfasiliteter ved innfallsportene for 
friluftslivsområder som er mindre sentrumsnære. I samarbeid med blant annet Ryfylke friluftsråd 
sikrer kommunen merking av turstier. Arbeidet med plan for grønn mobilitet og trafikksikkerhet hvor 
et av formålene er å vri transportbehovet fra bil til gange og sykkel, deretter kollektiv, er påbegynt. 
Her vil Strand identifisere viktige offentlige målpunkt, blant annet friluftslivsområder, som vil danne 
grunnlaget for hvor kommunen fremover vil prioritere å legge til rette for gange og sykkel.       
 

LOKALE FØRINGER 

Kommunal planstrategi 2016-2020 for Strand kommune ble vedtatt 22.01.2017, jfr. KOM-006/17.  
Kommuneplanens samfunnsdel ble utarbeidet i 2011/2012 og synes foreldet ut i fra dagens 
utfordringer. En revisjon av kommuneplanens samfunnsdel i lys av folkehelsekartleggingen og Strand 
2050 skal utarbeides. Planprogrammet skal avklare hvor omfattende revisjonen skal være. 
 
I kommuneplanens arealdel er de langsiktige og umiddelbare arealbehov for utbyggingsformål 
dekket opp. Strand kommune har tilstrekkelig med bolig- og næringsareal, med unntak av 
næringsareal til sjøbasert næringsvirksomhet. Dette blir håndtert i kommunedelplan for Nordmarka 
som er under utarbeidelse. Rammer for utvikling av Jørpeland sentrum er avklart i vedtatt 
områdeplan. Ny områdeplan for Tau sentrum vil utarbeides når bruk av havneområdet er avklart. 
Kommunestyret skal i 2018 vurdere om kommuneplanens arealdel skal revideres.    
 
Det er viktig å sikre god sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 
Samfunnsdelen vil beskrive behov som følges opp i arealdelen. 
 
Andre kommunale føringer er alle gjeldende kommunale planer; sektor- og temaplaner, 
virksomhetsplaner og budsjett og økonomiplan. Videre er flere planer under arbeid som vil gi viktige 
føringer. Dette gjelder blant annet oppvekstplanen og helse- og omsorgsplanen.   
 
Kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse skal revideres i 2018. Oppdatert analyse vil 
være en viktig føring for kommunens planlegging av samfunnssikkerhet og beredskap. Resultatet av 
analysen vil inngå i arbeidet med samfunnsdelen. Risiko for naturkatastrofer som følge av 
klimaendringene vil for eksempel være viktig for fokusområde klimapåvirkning og –miljø.  
Kommunen må kunne håndtere store ulykker, men dette vil ikke nødvendigvis slå inn i den daglige 
forvaltningen av kommunen.  
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EN KOMMUNE I ENDRING? 

De fleste «strandbuer» lever gode liv med god helse. I takt med økt innvandring, øker det kulturelle 
mangfoldet i kommunen. Vel 10% av kommunens innbyggere er første og andre generasjons 
innvandrere. Dette kan utfordre tradisjonelle verdier og gi andre sosiale utfordringer enn de vi ser i 
dag. Kommunen er veldrevet og leverer jevnt over nøkterne, men gode tjenester. 
 
Strand har vært inne i en periode med høy vekst både økonomisk og befolkningsmessig.  

Befolkningsveksten er gitt av et 
generelt høyt fødselsoverskudd 
og tidvis høy netto innflytting. 
Som følge av 
konjunkturnedgangen for 
oljesektoren har deler av 
regionen opplevd netto 
fraflytting. Strand er foreløpig 
ikke like berørt av fraflytting som 
andre kommuner i regionen.  
 
Kommunen har en god, men 
presset økonomi drevet av 
omfattende tjenestebehov og et 

stort investeringsbehov innen skole, helse og omsorg. Det er også planer om å realisere et kulturhus 
på Jørpeland. Kommunen har til nå ikke opplevd svikt i skatteinntektene som følge av 
konjunkturnedgangen i oljesektoren, men redusert aktivitetsnivå gir høyere arbeidsledighet i Strand. 
Det er usikkerhet knyttet til den fremtidige økonomiske utviklingen for Strand kommune. 
 
Den fremtidige befolkningsveksten grunnet fremtidig sysselsettingsutvikling i regionen og netto 
innflytting blant annet som følge av Ryfast er også usikker. Usikker befolkningsutvikling påvirker 
hvordan kommunen planlegger for fremtiden. Det blir vanskeligere å forutsi hvor mange som flytter 
inn og ut av kommunen, hvor i kommunen folk vil bosette seg, og hvor boliger eventuelt blir stående 
tomme. Denne usikkerheten gjør det vanskeligere å dimensjonere kommunens tjenestetilbud.  
 
Vi vet at 
befolkningssammensetningen vil få 
en vridning fra dagens unge 
befolkning til en eldre befolkning. 
SSB sine befolkningsframskrivinger 
tilsier at Strand kommune i 2035 har 
60% flere over 67 år enn i dag, hvor 
antallet over 80 år forventes å bli det 
dobbelte av i dag. Dette skyldes først 
og fremst store fødselskull i perioden 
1946-1975 og en betydelig økning i 
levealder. Veksten blant innbyggere i 
yrkesaktiv alder vil ikke harmonere 
med denne utviklingen. Det 
forventes omtrent like mange 
innbyggere i alderen 0-19 år som i 
dag.  
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Vesentlig flere eldre vil legge press på kommunens helse og omsorgstilbud. Dette kommer i tillegg til 
dagens utfordringer med blant annet flere brukere med sammensatte hjelpebehov og lovfestede 
individuelle rettigheter. Fremtidens pensjonister vil sannsynligvis ha endrede behov for helse- og 
omsorgstjenester. Tekniske løsninger kan være en løsning på enkelte utfordringer. Hvis dagens helse- 
og omsorgstjenester skal opprettholdes uten endringer vil både personell og økonomi bli en 
knapphetsfaktor. Andre aktører som pårørende og frivillige må i større grad enn i dag aktivt 
involveres i omsorgsoppgavene.  
 
Frivillige i form av fotballtrener, speiderleder, svømmeinstruktør med mer er allerede i dag en del av 
omsorgspersonene for barn og unge. De frivillige møter de samme barna og de samme utfordringene 
som barnehagen og skolen, men har ikke de samme ressursene til å håndtere dem. Dette kan gi 
utfordringer for å opprettholde en aktiv langsiktig frivillig sektor.     
 
Strand er en del av et regionalt næringsliv og arbeidsmarked hvor nesten 40% av sysselsatte 
innbyggere pendler ut av kommunen for å arbeide. Befolkningsutviklingen i Strand kommune er i stor 
grad avhengig av veksten i det regionale arbeidsmarkedet. Aktiviteten i olje- og gassektoren er de 
siste år redusert som følge av lav oljepris. Dette gir høyere arbeidsledighet enn tidligere. Man er 
oftest villig til å flytte på seg i ung alder. Hvis mange i arbeidsfør alder flytter ut av kommunen for å 
finne jobb andre steder, vil andelen eldre relativt sett øke og forsterke effekten av «eldrebølgen».  
 
Folkehelsekartleggingen viser at en av kommunens viktigste folkehelseutfordringer er utenforskap. 
Det vil si personer som helt eller delvis faller utenfor samfunnet hvor viktige arenaer for deltakelse er 
skole, arbeid og fritid. I Strand ser vi dette blant annet i forbindelse med frafall fra skolen, 
arbeidsledighet, uførhet, sosialhjelp, lavinntekt, psykisk helse og ensomhet, rus/psykiatri og 
integrering. Gjennomsnittlig lavt mestringsnivå i lesing og regning blant elevene på 5. trinn peker seg 
også ut som en viktig utfordring for kommunen. Mestring er viktig for elevenes motivasjon for læring 
og for å fullføre utdanningsløpet, og er en viktig predikator for utvikling i sosial ulikhet i helse. Strand 

står også overfor 
livsstilsrelaterte utfordringer 
som overvekt/fedme og 
kreft, samt bruk av 
reseptbelagte 
smertestillende 
medikamenter. Kommunens 
identifiserte 
folkehelseressurser er en 
aktiv frivillig sektor, tilgang 
til friluftslivsområder for 
rekreasjon og fysisk 
aktivitet, lav kriminalitet og 
en ung befolkning hvor 
stadig flere gjennomfører 
videregående skole.  
 
Sosiale ulikheter i helse er i 
stor grad relatert til 
sosioøkonomisk status hvor 

utdanning- og inntektsnivå står sentralt. I tillegg regenereres ofte utfordringene gjennom 
generasjoner. Mange innbyggere i Strand har godt betalt arbeid i oljesektoren som ikke nødvendigvis 
harmonerer med utdanningsnivået. Redusert aktivitet i oljesektoren synes å vedvare fremover og 
utdanning blir viktigere enn tidligere for å sikre seg arbeid og en tilstrekkelig inntekt. Å løfte det 
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generelle utdanningsnivået blant innbyggerne i kommunen vil være sentralt for å bedre folkehelsen i 
Strand. 
 
Utfordringene for næringslivet i Strand er i stor grad knyttet til omstillingen olje- og gasssektoren går 
igjennom som følge av en halvering av oljeprisen. Næringslivet må vurdere nye markedsmuligheter 
som for eksempel havbruk som er forventet en betydelig vekst framover. Nordmarka med tilhørende 
sjønære næringsarealer kan bli et samlepunkt for en slik utvikling. Landbruk er i dag en viktig næring 
for kommunen. Næringslivet må også ta i bruk ny teknologi for å opprettholde og styrke 
konkurranseevnen. Digitalisering og robotisering vil skape utfordringer, men også muligheter 
innenfor de fleste sektorer, inkludert offentlig sektor.  
 
Rundt 300 000 besøker Preikestolen i året. Strand kommune er således inngangsporten til en av 
Norges største turistmagneter. Både nærings- og kulturlivet i Strand har et stort uutnyttet potensiale 
i omfanget av turister som i for stor grad kun er på gjennomreise i kommunen. Det er igangsatt flere 
prosesser for å tilrettelegge for at flere turister velger å oppholde seg lengre i Strand; 
mulighetsstudie av Preikestolen-området, tilrettelegge for flere opplevelser, utvikling av et 
opplevelsessenter og etablering av en transport-hub på Jørpeland.   
 
Arbeidet med kommunereformen er avsluttet og Strand fortsetter som egen kommune. Fra 2020 vil 
Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommuner slå seg sammen. Det samme vil Forsand og Sandnes. De 
øvrige Ryfylkekommunene fortsetter som egne kommuner. Det er usikkert om Ryfylkesamarbeidet 
vil være like sterkt i fremtiden. Fremover kan det bli aktuelt å samarbeide mer med kommuner i 
Stavanger-regionen.  

Strand skal være en attraktiv kommune å bo, besøke og drive næring i. Jørpeland og Tau er de største 
bosettingsområdene. Begge stedene skal vokse og ha sitt særpreg. Jørpeland markedsføres i dag 
blant annet som Ryfylkebyen, Preikestolen village og Juletrebyen. Dette kan være forvirrende for 
flere. 

Ryfast representerer en stor mulighet for kommunens utvikling. Strand har areal både til næring og 
bolig som Nord-Jæren har behov for, men det er usikkert hvor stor effekt Ryfast vil ha for 
befolkningsutviklingen i kommunen, spesielt i begynnelsen. Rennesøy opplevde til sammenligning 
den største befolkningsveksten etter at Rennfast var nedbetalt. Ryfast vil gjøre reiseveien kortere og 
knytte Strand enda tettere til det regionale bo- og arbeidsmarkedet Nord-Jæren representerer, hvor 
folk bor og arbeider på tvers av kommunegrensen. Jørpeland skal være et regionsenter for handel og 
kultur. Økt tilgang til regionen kan være en utfordring for å realisere dette, og betinger bevisste og 
langsiktige beslutninger for å utnytte mulighetsrommet.  
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HVOR VIL VI? 

 
Det overordnede målet for Strand videreføres fra dagens kommuneplan: 
 
«Strandasamfunnet skal være et levende lokalmiljø som preges av trygghet i hverdagen, optimisme, 
romslighet og respekt for ulike kulturverdier, holdninger og behov. Strand kommune skal kjennes som 
den gode bostedskommunen med gode oppvekstsvilkår for barn og unge, tilgang til grønne 
omgivelser, høy livskvalitet for alle 
prioriteres. Kultur- og fritidstilbudene 
skal være varierte og tilbys både 
innbyggere og andre som besøker 
oss.» 
 
Kommunen kan ikke alene løse 
fremtidens utfordringer. Endringer i 
spesielt befolkningssammensetningen 
vil kreve at kommunen for å fortsatt 
levere gode tjenester, tar i bruk nye 
måter å arbeide på, både internt og i 
samspill med innbyggere, næringsliv 
og frivillige. For å skape et godt 
lokalsamfunn for alle, må aktørene i 
fellesskap utvikle faglige, økonomiske 
og sosialt bærekraftige løsninger. I 
dette arbeidet vil kommunens visjon 
være sentral og mer treffende for 
kommunens arbeid enn noen gang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strand2050 er en prosess kommunen har gjennomført for å være bedre i stand til å møte de 
langsiktige utviklingsutfordringene for Strand. Gjennom utvikling av fremtidsbilder, involvering av 
innbyggerne og drøfting av kommunens styringsutfordringer har Strand fått et bedre grunnlag for 
langsiktig styring, tydelig lokal handlekraft og helhetlig planlegging for å sikre at kommunen utvikler 
gode og trygge lokalsamfunn i framtida, også i en tid med sterkere vekstimpulser og en nærmere 
tilknytning til byområdene på Nord-Jæren.   
 
Arbeidet med innbyggerinvolvering viser et sterkt engasjement i befolkningen for å bevare og foredle 
de viktigste kvalitetene i lokalsamfunnet med sterk vektlegging av tilgangen til naturkvaliteter, 
utvikling av levende og sterke sentrumsområder og gode oppvekstforhold. Innbyggerne etterspør 
styring og handlekraft og ønsker «politikere som er faste i fisken».   
 

Visjon: 
Sammen om trivsel 
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Arbeidet med styringsutfordringene viser at framtida skapes av de mange små og store beslutninger 
som tas løpende og at den enkelte avgjørelse må settes inn i en langsiktig og helhetlig vurdering for å 
bidra til gode framtidsløsninger. Behovet for å holde fast ved vedtatte planer, tenke langsiktig og 
opptre med fasthet og forutsigbarhet er vektlagt.    
 
 
 

 
 
 
Prosjektet har utarbeidet fire fremtidsbilder 
for Strandasamfunnet. Disse er nært knyttet 
til hvilken styring og handlekraft kommunen 
utviser og den fremtidige utviklingen i 
aktiviteten i olje- og gassektoren, jfr. figuren 
ovenfor. Disse fremtidsbildene har fokus ikke 
bare på befolkningsvekst, men også viktige 
grep kommunen har gjort for å styre 
utviklingen i ønsket retning. 
 
Strand kommune er en del av et regionalt 
næringsliv og arbeidsmarked som er nært 
knyttet til olje- og gassektoren. 
Aktivitetsnivået i denne sektoren påvirker 
noen av rammebetingelsene for utviklingen av 
Strand. Kommunen har imidlertid liten 
påvirkning på aktivitetsnivået til sektoren. 
Derimot har Strand kommune full råderett 
over om samfunnsutviklingen styres av 
tilfeldig utvikling og ad hoc beslutninger, eller 
om samfunnsutviklingen er basert på helhetlig 
og langsiktig utvikling. Kommunens evne og 
vilje til lokal styring og handlekraft fastsettes i 
og av kommunens politiske organer.   
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For å møte dagens og fremtidens utfordringer er det avgjørende at Strand kommune er en aktiv 
samfunnsutvikler hvor helhetlig og langsiktig utvikling er styrende for kommunens nåtid og fremtid. I 
kommuneplanens samfunnsdel vil Strand sette mål for kommunens utvikling og vise løsninger for å 
nå målene.  

 
Av fremtidsbildene i Strand 2050 vil «eplehekk» være foretrukket utviklingsmønster for kommunen. 
Også fremtidsbilde «spirende såkorn» innehar viktige og gode utviklingstrender for kommunen, gitt 
lav aktivitet i olje- og gassektoren.  
Prosjekt Strand2050 legger følgende anbefalinger til grunn for kommunens arbeid med kommunal 
planstrategi, kommuneplan og øvrige plan og forvaltningssaker  

 ta vare på og foredle natur og kulturhistorie   
 bruk vannet som ressurs  
 bygg tettere i tettstedene  
 tillat noe spredt bebyggelse på utvalgte steder  
 sikre god kollektivdekning med Solbakk som hovedknutepunkt  
 sikre gang og sykkelveg langs sjøen mellom Tau og Jørpeland  
 lag en områdeplan for hvert tettsted for å sikre:  

o særegenhet i eksisterende bebyggelse, natur og kulturhistorie  
o at nye utbyggingsprosjekt bidrar til å utvikle og styrke tettstedet  
o høy kvalitet og sammenheng i arkitektur og uterom  
o romslige blå/grønne korridorer som rekreasjonsområder og flomveger  
o begrenset bilbruk, gang- og sykkelavstand mellom boligområder, skole, 

barnehage og sentrumsfunksjoner  
o kollektivknutepunkt for buss    

 
 
  

Eplehekk 
Høy oljeaktivitet bidrar til en eventyrlig og bærekraftig vekst og et handlekraftig 
lokalsamfunn. Ryfast har bidratt til en krevende vekstperiode, men tidlig 
forståelse for krevende veivalg og prioritering har sikret at viktige beslutninger 
ble tatt i tide. 
 
Spirende såkorn 
I en periode hvor oljeaktiviteten synker skaper kommunen nye muligheter, styrer 
veksten og gjennomfører fremadrettede tiltak til gode for kommunens 
innbyggere. En aktiv og innovativ næringsutvikling har vært en viktig bidragsyter 
for kommunens utvikling, men Ryfast gir ikke nødvendigvis så høy vekst som 
forutsatt. 
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HVORDAN KOMMER VI DIT? 

Følgende elementer vil være viktige for kommunens arbeid fremover og vil være i fokus i revisjonen 
av kommuneplanens samfunnsdel 

- bærekraftig økonomi 
- helse i alt vi gjør 
- samskaping og innbyggerdialog 
- attraktivitet 
- smart-satsing 
- klimapåvirkning og -tilpasning 

 
Disse områdene fanger opp utfordringer som er sektorovergripende og som ikke i tilstrekkelig grad 
fanges opp av den daglige driften/eksisterende planer. Områdene blir nærmere omtalt nedenfor.  
 
Utredningsbehov blir kommentert under hvert område. Utredningsbehov er definert vidt til å 
omfatte blant annet analyser, kartlegginger og strategidokumenter. Sistnevnte skal bidra til å avklare 
overordnede mål og ambisjonsnivå for aktuelt tema. Resultatet av utredningsaktiviteten definert i 
planprogrammet vil inngå i kommuneplanens samfunnsdel.  
 

BÆREKRAFTIG ØKONOMI 

Regionen har de siste årene opplevd en kraftig konjunkturnedgang med tilhørende lavere økonomisk 
vekst. Ringvirkningene av lav oljepris og nedbemanning i oljesektoren er fortsatt tydelige og vil med 
stor sannsynlighet vedvare fremover.  
 
Bærekraftig økonomi legger rammen for kommunens arbeid. Det er avgjørende for videre økonomisk 
bærekraft at kommunen tilpasser aktivitetene i tråd med de økonomiske rammebetingelsene og 
usikker befolkningsutvikling. Også tilpasning til endringer i befolkningsutviklingen er viktig. Både 
store investeringsbehov og økte krav i tjenesteproduksjonen legger press på økonomien. Kommunen 
skal gi gode velferdstjenester også i fremtiden.  
 
Økonomisk bærekraftig utvikling defineres som «en utvikling som imøtekommer behovene til dagens 
innbyggere uten å redusere mulighet for kommende generasjoner til å dekke sine behov». 
 
Kommunen har i dag retningsgivende økonomiske nøkkeltall knyttet til blant annet netto 
driftsresultat, disposisjonsfond, egenfinansieringsandel og gjeldsgrad. Disse skal gi grunnlag for å 
opprettholde en bærekraftig økonomi på lang sikt, ivareta handlefrihet, videreføre et godt 
tjenestetilbud, samt unngå at det over tid avsettes for lite til formuesbevaring.  
 
For å sikre økonomisk bærekraftig utvikling er koblingen mellom kommuneplanen som 
styringsverktøy og økonomi- og handlingsplan viktig. Dette fungerer i dag ikke optimalt. Koblingen 
mot andre planer er heller ikke god nok. Det er et mål at ny kommuneplan skal fungere som det 
styringsverktøyet det er tenkt å være. Det vil medføre behov for tydelige mål og strategier som kan 
brukes som utgangspunkt for prioritering og rapportering. I planprosessen skal det avklares hvordan 
Strand kommune skal arbeide med utarbeidelse av kommuneplanens handlingsdel og hvordan denne 
skal sikre at samfunnsdelens føringer blir ivaretatt.  
 
  



Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035   
   

15 
 

HELSE I ALT VI GJØR 

God helse er for de fleste en viktig forutsetning for å kunne leve det livet man ønsker. Folkehelse 
handler om befolkningens helsetilstand og hvordan den fordeler seg i befolkningen, og det som 
direkte eller indirekte påvirker folks helse. 
Generelt viser forskning at personer fra høyere sosiale lag, målt ved utdanning, yrke og inntekt, både 
lever lenger og har bedre helse enn personer i lavere sosiale lag. En viktig oppgave for kommunen er 
å bidra til en samfunnsutvikling som utjevner sosiale helseforskjeller. Det viktigste folkehelsearbeidet 
skjer utenfor helsesektoren. Folkehelse må være en rettesnor og indikator for alle som jobber i 
kommunen under mottoet «helse i alt vi gjør». 
 
Kommunen er gjennom folkehelseloven pålagt å ta i bruk alle tilgjengelige virkemidler for å bedre 
befolkningens helse. Det er en rekke ulike faktorer som påvirker helsen. Alt fra medfødte egenskaper 
knyttet til kjønn, alder og biologi, til ytre påvirkningsfaktorer som nettverk, bolig, arbeidsmuligheter 
og fysisk miljø. Folkehelseloven pålegger også kommunen å ha oversikt over faktorer som fremmer 
eller hemmer god fysisk og psykisk helse. Kvalitet og trivsel i skole og barnehage, tilgang til arbeid, 
fravær av forurensning, helserelatert adferd og muligheter for fysisk aktivitet er eksempel på slike 
faktorer. Gjennom overvåkning av slike faktorer kan kommunen identifisere områder der det er 
behov for ekstra innsats.   
 
Strands oversiktsdokument var ferdigstilt i begynnelsen av 2017 og danner grunnlaget for løpende 
oversiktsarbeid de neste årene. Strategi for folkehelsearbeid vil inngå i ny kommuneplan, sammen 
med en presisering av folkehelseutfordringene kommunen står overfor. Folkehelseperspektivet skal 
inngå i utarbeiding av alle strategiske planer. Formålet er å definere og innarbeide 
folkehelseperspektivet i hele kommunens virksomhet og ikke som et eget område. Kommuneplanen 
skal gi føringer for Strands retning i folkehelsearbeidet, hvor fokuset vil være å redusere sosial ulikhet 
i helse. 
 
 

 

SAMSKAPING OG INNBYGGERDIALOG 

Kommuneorganisasjonen har et særlig ansvar og en sentral rolle i utviklingen av kommunen som sted 
å bo og legge til rette for arbeidsliv og fritid. Samtidig som kommunene har omfattende oppgaver og 
skal levere et vidt spekter av tjenester til kommunens innbyggere, utsettes de for komplekse 
utfordringer hvor endringene skjer raskere og raskere.  
 
Framtidens utfordringer kan ikke løses av kommunen alene. Det er heller ikke gitt at 
kommuneorganisasjonen og politikken alene kan definere fellesskapets problemer og utfordringer. 
Fremtidens velferd er derfor et felles ansvar der både kommunen og innbyggerne må delta. For å 
skape et godt lokalsamfunn er det nødvendig med samarbeid mellom kommunen og innbyggerne og 
mellom innbyggerne.  
 

Utredningsbehov 
Hvordan kan Strand kommune via 
samfunnsutviklingen bidra til å fremme folkehelsen 
og redusere sosial ulikhet i helse? 
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Samskaping handler ikke om hva kommunen skal gjøre for innbyggerne, men om hva kommunen skal 
gjøre sammen med innbyggerne. Kommunen må i større og mer systematisk grad invitere til og 
bygge opp under initiativ fra innbyggerne. Samskaping kan også skje sammen med andre aktører som 
næringslivet, frivillige sektor og utdannings/forskningsmiljø.  
 
Dette får konsekvenser for måten kommunen jobber på, både internt og i møte med eksterne. Skillet 
mellom de som bor i kommunen og de som jobber i kommunen må bygges ned. Kommunens 
medarbeidere spiller en viktig rolle for at arbeidet lykkes. Medarbeiderne må få tillit og rom til å 
kunne samskape. Lederne må bidra til tverrfaglig samarbeid og skape nettverk mellom ulike aktører, 
både internt og eksternt. Det vil også ha konsekvenser for innbyggerrollen.  
 
I stedet for å anse innbyggerne som brukere må disse i større grad anses som medansvarlige i 
samfunnsutviklingen og tjenesteleveransen.  
 
”Bruker”-perspektivet tilsier en ”funksjonell organisering” av kommunens tilbud med en tydelig 
arbeidsdeling mellom ulike funksjoner (utdanning, omsorg, helse, teknisk osv.) som igjen retter seg 
inn mot å betjene velavgrensede brukergrupper. Profesjonene trer fram som 
kommuneorganisasjonens bærebjelker – de kompetente pedagogene, medisinerne, ingeniørene og 
økonomene som tar seg av sine respektive mål- og brukergrupper.  
 
Ser vi på innbyggerne som medansvarlige er fokuset rettet mot kommunesamfunnet og dets 
innbyggeres sammensatte og kollektive behov. Innad i kommunesamfunnet vil oppgaver og 
funksjoner delvis overlappe. Det vil være behov for kompetanse både på̊ tvers av faglige skiller og 
kompetanse som bygger på̊ innbyggernes unike lokalkunnskap og deres aktive medvirkning, i og 
utenfor politikken. Profesjonskunnskap bærer da bare et stykke på̊ vei i møte med sammensatte 
problemer, der innbyggerne selv bringer med seg ikke bare innflytelse, men også̊ kunnskap i form av 
lokale erfaringer og egne vurderinger.  
 
Utfordringen for kommunen vil ikke være å velge det ene perspektivet fremfor det andre, men 
optimalisere balansen mellom dem og andre hensyn kommunen må forholde seg til for å sikre best 
mulige tjenester til sine innbyggere.  
 
Disse prosessene tar tid og Strand kommune vil bruke kommuneplanprosessen til å bli bedre på 
samskaping, medvirkning og innbyggerdialog. Som en del av prosessen vil kommunen teste ulike 
metoder for medvirkning, innbyggerdialog og samskaping. Erfaringene vil brukes i kommunens videre 
arbeid med temaet. 
 

Samskaping:  
Når to eller flere offentlige og private parter inngår i et likeverdig 
samarbeid, med hensikt å definere problemer og designe og 
implementere nye og bedre løsninger.  
 
Det er ikke samskaping når kommunen  

- Sender nesten ferdige løsninger på høring 
- Involverer innbyggerne i forprogrammerte prosesser 
- Flytter oppgaver til private aktører for å spare penger 
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Strand har i dag en aktiv frivillig sektor som også står overfor økte krav og utfordringer. Den frivillige 
sektoren er bærebjelken i kommunens fritidstilbud, spesielt for barn og unge og eldre, og vil fortsatt 
være en viktig samarbeidspartner for Strand kommune. Grensedragningen mellom samskaping og 
frivillighet må etableres. Det samme må forholdet mellom samskaping og pårørende i en helse- og 
omsorgssituasjon.   
 

 

 

ATTRAKTIVITET  

Attraktivitet er det som kan påvirkes lokalt eller som er unikt ved det enkelte sted, og som påvirker 
flyttestrømmen til eller fra.  
 
Telemarksforskning har definert tre dimensjoner for hva som legges i attraktivitetsbegrepet 

- Bedriftsattraktivitet 
- Besøksattraktivitet 
- Bostedsattraktivitet 

 
 
 
 
 
 
 

Utredningsbehov: 
Opplegg for medvirkning, innbyggerdialog og 
samskaping  
-Hva betyr dette for Strand og hvordan skal vi 
jobbe med medvirkning, innbyggerdialog og 
samskaping?  
- Utvikle en langsiktig forpliktende 
frivillighetspolitikk 
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Nedenfor vises en tabell over attraktivitetsfaktorer for de ulike begrepene.  
 

 
 
Dette fokusområdet vil være sentralt i revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Attraktivitet er 
essensielt for å tiltrekke seg og beholde på innbyggere, samt tiltrekke seg turister og næringsliv.  
 
Strand er allerede i dag en del av et regionalt næringsliv og arbeidsmarked med høy utpendling. 
Fastlandsforbindelsen til Stavanger-regionen, Ryfast, representerer en stor mulighet for utviklingen 
av Strand kommune.  Strand skal være en attraktiv kommune å bo, besøke og drive næring i. Hvilken 
rolle tar Strand kommune for å oppnå dette?  
 
Dette fokusområdet er allerede i stor grad berørt i andre planer som helse- og omsorgsplan, 
oppvekstplan, strategisk næringsplan, plan for kultur, idrett og friluftsliv, samt areal- og 
reguleringsplaner. For kommuneplanprosessen vil fokuset være rettet mot problemstillinger som 
hva betyr dette for Strand i dag og fremover, hva er Strand allerede gode på, hva må kommunen bli 
bedre på og hva skal vi satse på fremover. Sentrale spørsmål vil være hvilken rolle skal Strand ha i 
regionen, hvordan kan Strand forsterke Jørpeland som regionssenter, hvordan kommunen sammen 
med næringslivet kan stimulere til etablering av flere lokale arbeidsplasser, hvordan kan kommunen, 
næringslivet og Strand videregående skole gjøre hverandre gode, hvor aktiv skal Strand kommune 
være for å tilrettelegge for reiseliv og næringsliv, hva må til for å gjøre Tau og Jørpeland attraktive 
som reisemål, hva er kommunens identitet og særpreg. I vurderingene blir det viktig å se på alle 
sidene ved kommunens virksomhet – kommunen som tjenesteyter, samfunnsutvikler og 
organisasjon.  
 

Attraktivitet Bedrift Besøk Bosted
Omdømme Omdømme som sted å drive næring Omdømme som sted å besøk Omdømme som sted å bo
Areal Næringsarealer

Lokale næringshager
Areal til hytter
Eksisterende hytter
Overnattingskapasitet

Tomteareal
Boliger
Tilgjengelighet

Fasiliteter Tilgang til forretningstjenester
Service i kommunen
FOU og kompetanseinstitusjoner
Infrastruktur

Naturherligheter
Tilrettelegging
Kulturtilbud
Sport og fritidstilbud

Kommunens tjenester, barnehage, 
skoler
Tilrettelegging friluftsliv, kultur, 
sport og fritidstilbud

Identitet og stedlig kultur Nettverk mellom bedrifter
Klynger
Innovasjonsklima
Samarbeid mellom kommune og 
Næring

Gjestfrihet
Serviceholdning
Samarbeid mellom 
besøksnæringene
Destinasjonsutvikling

Lokal identitet
Gjestfrihet
Toleranse
Samarbeidsånd
Utviklingskultur

Samarbeid- og endringskultur Evne til å mobilisere, samarbeid og skape endringer

Attraktivitet er et steds tiltrekningskraft for bedrifter, besøkende og 
bosetting utover det som kan forventes av strukturelle forhold. 
 
Strukturelle forhold er egenskaper med steder som har en 
sympatisk og empirisk effekt på flytting eller næringsutvikling - og 
som steder i liten grad kan påvirke selv.  
 
Attraktiviteten er altså resultat av noe skapt på stedet eller knyttet 
til unike stedsspesifikke egenskaper. 

Telemarksforskning 



Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035   
   

19 
 

 

 

SMART-SATSING 

Strand kommune tar i økende grad i bruk ny teknologi som verktøy for å forenkle arbeidsprosesser 
og tjenester. Tjenestene blir dermed sikrere, mer tilgjengelige og mindre avhengige av åpningstider 
og personlig oppmøte. Frem til nå har denne utviklingen skjedd ut fra de ulike tjenesteområdenes 
eget behov for effektive og robuste løsninger. Det er behov for å systematisere dette arbeidet i 
Strand.  
 
En satsing på smart-teknologi fokuserer på innbyggernes og brukernes behov hvor formålet er å 
gjøre Strand kommune til et bedre sted å leve, bo og arbeide. Ny teknologi bidrar til å forenkle og 
forbedre. Det kan handle om å benytte mulighetene som ligger i digitalisering, automatisering, store 
og åpne data, sensorteknologi eller «internet of things»-teknologi. Økt digital kommunikasjon i 
samhandlingen med innbyggerne og i kommunens tjenesteleveranse er viktige områder for smart-
satsingen. Brukerinvolvering i utviklingen står sentralt. Utviklingen gjøres i samarbeid med andre 
kommuner, næringsliv, organisasjoner og utdannings/forskningsmiljø. Dette innebærer stor grad av 
samskaping for å lykkes. 
 
 

 

KLIMAPÅVIRKNING OG –TILPASNING 

Klimaendringene forårsaket av utslipp av drivhusgasser, er en av de største utfordringene verden står 
overfor i dag. Uavhengig av hvor de «synlige» klimaendringene inntreffer, bidrar både innbyggere, 
næringsliv, turister og kommuneorganisasjonen i Strand til utslipp som påvirker klimaet. Strand 
kommune er på lik linje med andre kommuner bundet av nasjonale og internasjonale klimaavtaler.  
 
CO2-utslipp fra bil er kanskje den største miljøsynderen hvor arealplanlegging i stor grad danner 
grunnlaget for omfanget av bilbruken. Tettere lokalisering mellom hjem, jobb/skole og fritid 
begrenser behovet for den daglige bilbruken. Også satsing på grønn mobilitet (gående, syklende og 
kollektiv) fremfor privat bilbruk vil bidra til å redusere utslipp. Den kommende fastlandsforbindelsen 
til Nord Jæren er bilbasert og kan representere en utfordring i klimasammenheng. Elektrifisering av 
bilparken vil bidra til å redusere utslipp. Kommunen har som en stor innkjøper mulighet til å påvirke 
at leverandørsektoren blir mer klimavennlig. Strand har en generell utfordring knyttet til håndtering 
av overvann i bebygde områder. Også flomsikring er et viktig element i klimatilpasningen. 

Utredningsbehov: 
Avklare mål og rammer for Strand kommunes 
smart-satsing 

Utredningsbehov: 
Kartlegge status på Strand sin attraktivitet i dag og 
definere hvordan Strand kommune skal arbeide 
med attraktivitet? 
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I løpet av planperioden innføres det en nullvisjon for bruk av engangsartikler av plast i Strand 
kommunes organisasjon. 
 
Kommuneplanprosessen skal avklare hvordan Strand kommune påvirker klimaendringene og 
hvordan Strand tilpasser seg disse endringene.  
 

 
  

Utredningsbehov: 
Hvordan påvirker og tilpasser Strand kommune 
seg klimaendringene  



Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035   
   

21 
 

ORGANISERING AV KOMMUNEPLANARBEIDET 

PROSJEKTORGANISASJON 

Politisk styringsgruppe: Formannskapet 
Politisk referansegruppe; Formannskapet, 1 representant fra politiske parti som ikke er representert i 
formannskapet, 1 representant fra hvert politisk utvalg og råd  
Administrativ styringsgruppe: Rådmann, kommunalsjef teknisk, kommunalsjef helse og omsorg, 
kommunalsjef oppvekst og levekår, næringssjef og plansjef 
Prosjektleder: Plan- og utredningsleder 
 
Det blir opprettet arbeidsgrupper/prosjektgrupper knyttet til utredninger/kartlegginger etter behov.  
 

MEDVIRKNING 

Medvirkning både internt og eksternt er viktig for å sikre at planen dekker behovene, og for å sikre 
koordinering og eierskap med tanke på oppfølging og implementering. Samskaping mellom 
innbyggerne og kommunen kan være nyttig for å utvikle nye retninger og løsninger.  
 
For å sikre tett dialog med berørte myndigheter vil kommunen både ved utarbeidelse av 
planprogrammet og kommuneplanens samfunnsdel benytte regionalt planforum.  
 
Kommunen har etablert et ungdomsråd, et seniorråd og et råd for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Disse vil inngå som høringsorgan i planprosessen og vil i tillegg bli trukket inn i 
planarbeidet avhengig av tema.  
 
Et av fokusområdene for revisjon av samfunnsdelen er innbyggerinvolvering og samskaping. Som en 
del av dette arbeidet vil Strand i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel teste ut ulike 
medvirkningsmetoder og former for innbyggerinvolvering. Det kan være gjestebud, innbyggerpanel, 
oppgaveutvalg. Hvilke metoder som skal testes ut vil defineres nærmere i kommuneplanprosessen. 
Både Strand kommunes og andre kommuners erfaringer vil være viktige for valg av metoder. 
Erfaringene fra planprosessen vil brukes for å utvikle og implementere strategi for samskaping og 
innbyggerinvolvering i Strand kommune.  
 
Kommunen vil også benytte digitale verktøy, som hjemmeside og sosiale medier, hvor innbyggerne 
kan påvirke kommuneplanen.  

TIDSPLAN 

Aktivitet
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

Utarbeide planprogram
Produksjonsperiode
Høringsperiode
Vedtak av planprogram

Utarbeide kommuneplanens samfunnsdel
Produksjonsperiode
1. gangs behandling
Høringsperiode
2. gangs behandling

2017 2018 2019


