
Plandokument Status* Kommentar

Kommuneplanens samfunnsdel 2019-2035 Ikke revisjon

Vedtatt KOM-060/19. Sentrale tema er folkehelse, bærekraftig økonomi, attraktivitet, klima, samskaping og innovasjon. Samfunnsdelen vurderes forstatt å være 
gjeldende. Det er ikke behov for ytterligere planer på disse områdene, men samfunnsdelen må konkretiseres i måleinidkatorer for mål og strategier som grunnlag for å 
vurdere måloppnåelse og  identifisere nødvendige tiltak i kommuneplanens handlingsdel. Sistnevnte inngår i handlings- og økonomiplanen. Dette arbeidet planlegges 
ferdigstilt til årsrapport for 2020. 

Kommuneplanens arealdel Revisjon 2022

Dagens arealdel ble vedtatt i 2012 og vurderes utdatert. Områdeplaner som Jørpeland sentrum, Tau sentrum og Nordmarka innarbeides i arealdelen, samtidig som det 
grensejusterte området fra Forsand må hensyntas, hvor Preikestol- og Lysefjordenområdet spiller en viktig rolle. Revisjon av arealdelen er påbegynt i 2020 og 
ferdigstilles i 2022, planprogrammet definerer tema og områder for revisjon jfr. KOM-067/20. 

Overordnet ROS og Beredskapsplan Årlig
Vedtatt KOM-013/20. Årlig oppdatering av overordnet ROS og eventuelt beredskapsplan basert på dette. Full gjennomgang ROS  og beredskapsplan, samt plan for sivilt 
beredskap 2022. 

Handlings- og økonomiplan Årlig
Samfunnsdelens handlingsdel inngår i handlings- og økonomiplanen. Årlig oppdatering av IKT-strategi og investering- og vedlikeholdsplan inngår som konkretisering av 
handlings- og økonomiplanen.

Oversiktsdokument folkehelse Revisjon 2023 Folkehelsekartlegging ferdigstilt i begynnelsen av ny kommunestyreperiode

Anskaffelsesstrategi Ikke revisjon Vedtatt KOM-057/20
Eierskapsstrategi Ikke revisjon Vedtatt KOM-055/20

Oppvekstplan 2018-2030 Ikke revisjon Vedtatt KOM-037/18
Utviklingsplan for Strandaskolen 2016-2020 Revisjon 2020 Vedtatt KOM-15.06.2016
Strategi for barnehagedekning 2013-2020 Revisjon 2021 Vedtatt KOM- 19.06.2013. Revisjon basert på nye forventninger om utvikling av antall barn i barnehagealder

Plan for helse og omsorg 2020-2025 Ikke revisjon Vedtatt KOM-059/20

Plan for boligbehov og -utvikling Ny 2021

En konkretisering av plan for helse og omsorg knyttet til strategisk tema boformer, herunder inngår behov for omsorgsbolig versus institusjon, hjemmetjenester, 
rådgivning/anbefaling om tilrettelegging av egen bolig, finansieringsordninger og ulike målgruppers behov. Denne må sees i sammenheng med "boligsosial 
handlingsplan" under samfunn.

Strategisk kompetanseplan Revisjon 2021
Plan for helse og omsorg legger føringer for utvikling av tjenesteleveransen med fokus på 8 strategiske tema. Dette påvirker kompetansebehovet og en oppdatering av 
dagens strategiske kompetanseplan er nødvendig.

Pårørendestrategi Ny 2021
Pårørende er et av 8 strategiske tema i plan for helse og omsorg hvor det er lagt føringer for å utarbeide en pårørendestrategi/plan. Kommunen må ivareta pårørende, 
samtidig som disse må involveres og ansvarliggjøres med, blant annet gjennom å delta i omsorgsoppgaver, jfr. plan for helse og omsorg.

Plan for PUH-tjenester Ny 2020 Strategi for meningsfull aktivitet for brukerne inngår, jfr. vedtak KOM-032/19

Plan for legetjenester Revisjon 2020 Ny plan legges frem for politisk godkjenning høsten 2020.
Plan for fysio/ergoterapi 2016-2020 Revisjon 2021 Vedtatt KOM-055/16

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2017-2021 Revisjon 2020 Vedtatt KOM-082/17. Rullering i 2020 i tråd med verbalt forslag punkt 1 i budsjett for 2020, inkl evaluering av organisering av kommunens rusarbeid, jfr. KOM-108/19.
Handlingsplan for barn som lever i 
lavinntektsfamilier 2019-2022 Revisjon 2021 Vedtatt KOM-105/19, inkludert rullering i løpet av 2021 (tidligere handlingsplan mot barnefattigdom).
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2013-
2018 Revisjon 2022

Dagens handlingsplan vurderes fortsatt å være gjeldende og foreslås videreført til 2022. Revisjon i 2022 innebærer at ny oppdatert nasjonal handlingsplan mot vold i 
nære relasjoner, som er ventet i løpet av 2021, kan tas hensyn til i planarbeidet.

Hovedplan for vann 2015-2032 Ikke revisjon Vedtatt KOM - 17.06.2015
Hovedplan for avløp 2017-2033 Ikke revisjon Vedtatt KOM - 08.11.2017
Landbruksplan 2014-2022 Revisjon 2022 Vedtatt KOM - 18.06.2014

Plan for kultur, idrett og friluftsliv 2016-2026 Revisjon 2022 Vedtatt KOM-072/16. Oppdatert handlingsplan for 2018-2022 , samt vedtatt revisjon av handlingsplanen for 2023-2026 i 2022, jfr. KOM-051/18
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Kulturminneplan 2018-2022 Revisjon 2022 Vedtatt KOM-006/19.

Frivillighetserklæring 2019-2022 Revisjon 2023
Vedtatt KOM-028/19, anbefaler å videreføre frivillighetserklæringen til 2023 med revisjon i 2023. Frivillighetserklæringen anses å være gjeldende også for 2023. Dette vil 
samtidig spre arbeidsbelastningen for virksomheten. 

Plan for grønn mobilitet og trafikksikkerhet 2019-
2029 Ikke revisjon Vedtatt KOM-049/19

Boligsosial handlingsplan Revisjon 2021
Vedtatt KOM-047/09. Verbalt forslag punkt 11 boligsosial handlingsplan i budsjettvedtak for 2020, - eie for leie-, med utarbeidelse av en strategi for boligsosialt arbeid, 
KOM-108/19. Planarbeidet er forsinket til 2021. Må sees i sammenheng med "plan for boligbehov og -utvikling" under omsorg.

Strategisk næringsplan 2015-2025 Revisjon 2021 Vedtatt KOM - 17.06.2015. 
Reiselivsplan for Strand Revisjon 2021 Vedtatt KOM-045/19, med rullering i 2021

Reguleringsplan for Jørpelandsvassdraget 2020 Prioritert planoppgave, jfr. FVA-060/20. Sikre bro og turvei langs vassdraget
Reg. gang- og sykkelveg Tau Sentrum-
Nordmarka 2020 Prioritert planoppgave, jfr. FVA-060/20. Tilrettelegge for sykkel- og gangveg
Reguleringsplan for sjø- og havneområdet 
Nordmarka 2021 Prioritert planoppgave, jfr. FVA-060/20. Tilrettelegge for TAC og bruk av sjønært areal
Reguleringsplan Jørpelandsvågen 2020 Prioritert planoppgave, jfr. FVA-060/20. Tilrettelegging for småbåthavn, Fremad II, cruisehavn
Reguleringsplan for tilkomst Tau Mølle - del av 
Tauvågen 2020 Prioritert planoppgave, jfr. FVA-060/20. Avgrenset til tilkomst til Tau Mølle
* Tidspunkt angir 1. gangsbehandling politsk


