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1. Innledning
Planstrategi – en kort forklaring 
En kommunal planstrategi er et strategisk dokument som gir føringer for en periode på fire år. Planstrategien 
skal forholde seg til nasjonale føringer, regionale føringer og lokale føringer. Sammenlagt skal det være et 
dokument som drøfter og vurderer hvordan vi skal planlegge og jobbe med planer de kommende fire årene. 

Planstrategien henger også nøye sammen med kommuneplanen. Planstrategien skal definere behov for 
revisjon av kommuneplanen, som er det mest overordnede strategiske og styrende dokumentet i kommunen. 
Planstrategien skal derfor også svare på om kommuneplanen skal revideres i den kommende fireårsperioden 
eller ikke. Konklusjonen i denne planstrategien er at kommuneplanen skal revideres, med særlig henblikk på 
arealdelen. Disse konkrete endringsforslagene kan leses om i kapittel 5. 

I kapittel 3 og 4 kan du lese om utviklingstrekk og utfordringsbildet i Sola kommune, og hvordan det legger 
føringer for hvordan vi skal og må planlegge i tiden som kommer. I kapittel 6 finner du en oversikt over alle 
planer.

Planstrategi – en utdypning 
Kommunen har en plikt til å vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret 
er konstituert. Den kommunale planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i 
valgperioden for å møte kommunens behov og utfordringer i tiden fremover. Et viktig siktemål er å styrke 
den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Kommunen kan revidere planstrategien i 
kommunestyreperioden om det er behov for det. 

Planstrategien er oppbygd etter Miljøverndepartementets veileder om Kommunal planstrategi. og skal 
inneholde vurderinger for hvordan planbehovet skal jobbes med. Denne vurderingen skal begrunnes ut 
fra utviklingstrekk og utfordringer kommunen har, både som samfunn og som organisasjon. Ytterligere 
bakgrunnsinformasjon kan leses mer om i disse kommunale dokumentene: Kunnskap om Sola 2019 
, Folkehelseprofil 2019-2022 kunnskapsgrunnlag, Folkehelseprofil 2019-2022 diskusjonsnotat og 
Utfordringsbilde for Sola kommune 2020-2023. 

Kommunal planstrategi skal utarbeides i samsvar med overordnede føringer som er nasjonale og regionale. 
Regjeringen har også bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår 
tids største utfordringer. Bærekraftig utvikling er inndelt i tre dimensjoner, sosial, økonomisk og miljømessig 
bærekraft. Samarbeid er en forutsetning for å lykkes med de tre dimensjonene. Dette gjelder samarbeid 
mellom forvaltningsnivåer og sektorer, frivillige organisasjoner, næringsliv, opplæringsaktører og selve 
befolkningen. 

Utfordringsbildet og drøfting av utfordringene er i denne planstrategien lagt inn i rammeverket til FNs 
bærekraftsmål. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, og i 
fremtiden. 

I arbeidet med kommunal planstrategi skal det innhentes synspunkter fra nabokommuner og overordnende 
myndigheter. Dette gir mulighet for samordnede planer og tiltak på tvers av kommunegrensene å innarbeide 
synspunkter fra stat og fylkeskommune. Planstrategien skal ikke legges ut til offentlig ettersyn, men skal gjøres 
offentlig kjent minst 30 dager før kommunestyret sin behandling. Det er avholdt et samordningsmøte om 
kommunal planstrategi mellom kommunene i regionen.

Figuren på side 5 gir en oversikt over planene som inngår i kommunenes plansystem. 

Kommunal planstrategi 2020-2023 ble godkjent av kommunestyret 15. oktober 2020 i sak 86/2020. 

Planer som inngår i kommunens plansystem 

Figur: Oversikt over planer i kommunenes plansystem

https://www.sola.kommune.no/_f/p1/i74c30f3f-7e27-4f01-b29e-e5cf0916396a/kunnskap-om-sola-2019-003.pdf
https://www.sola.kommune.no/_f/p1/i2291adb6-85f2-412c-80f2-b4ad5a9aaa66/folkehelseprofil-2019-2022-kunnskapsgrunnlag.pdf
https://www.sola.kommune.no/_f/p1/i19a3a5b4-c831-4a40-b7dd-1b6211ac8ef2/folkehelseprofil-2019-2022-droftingsnotat.pdf
https://www.sola.kommune.no/_f/p1/i0fe9598d-f795-44ac-9edc-8d89765dbfbd/utfordringsbilde-for-sola-kommune.pdf
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
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Det fremgår av loven at kommunen i arbeidet med kommunal planstrategi, innhenter synspunkter fra statlige 
og regionale organer og nabokommuner. Det vises for øvrig til veileder T-1494 Kommunal planstrategi. 

2.1. Nasjonale føringer
2.1.1. Nasjonale forventninger 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 ble vedtatt ved kongelig resolusjon 
14. mai 2019. Nasjonale forventninger må forstås i den kommunale sammenhengen når planer utarbeides og 
gjennomføres. Disse omhandler: 

• Planer som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling. 
• Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet. 
• Bærekraftige areal- og transportplanlegging.
• Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve.

De nasjonale forventningene skal følges opp i kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og skal 
legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planlegging. Samtidig styrker regjeringen det lokale 
selvstyret i planleggingen. Fylkeskommunen og kommunene får økt ansvar for å sikre nasjonale og viktige 
regionale interesser. Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:  

• Å skape bærekraftig velferdssamfunn. 
• Å skape et økologisk samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig 

ressursforvaltning. 
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn. 
• Å skape et trygt samfunn for alle. 

I planstrategien skal kommunestyret som et minimum ta stilling til om kommuneplanen skal revideres i 
valgperioden, eller om den skal videreføres uten endringer. Planstrategien bør også omfatte en drøfting av 
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling. Dette omfatter blant annet langsiktig arealbruk. 

2.1.2.  FNs bærekrafsmål
 
FNs 17 bærekrafstmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer. Det er 
viktig at bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. I 2015 vedtok FNs 
generalforsamling 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Agendaen har 17 utviklingsmål for å fremme sosial, 
miljømessig og økonomisk bærekraft. FNs bærekraftsmål legges til grunn for planarbeidet i Sola i samsvar 
med nasjonale forventninger. 

• Bærekraftig utvikling inndeles i tre dimensjoner: miljø, sosiale forhold og økonomi. 
• Samarbeid er en forutsetning for å lykkes med de tre dimensjonene.
• Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, og i fremtiden, uten 

å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner.

2. Føringer for planstrategien

 

• Sola kommune vil legge FN’s bærekraftsmål til grunn for all planlegging.

Foto: Elisabeth Tønnessen

https://www.sola.kommune.no/_f/p1/i74c30f3f-7e27-4f01-b29e-e5cf0916396a/kunnskap-om-sola-2019-003.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
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https://solsia.skad1.local/Kommunikasjon/Documents/Felles%20dokumenter/Planstrategi%202020-2023/
FNS%20bærekraftsmål.png

2.2. Regionale føringer 
Fylkeskommunen utarbeider en regional planstrategi samtidig med den kommunale planstrategien. 
Samfunnsutviklingen i Rogaland skal være bærekraftig. Vi skal leve på en måte som ikke ødelegger 
mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. FNs bærekraftsmål hjelper oss å 
huske vårt trefoldige ansvar; for den miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraften. De minner også om at 
samarbeid mellom samfunnsaktører er navet i all samfunnsutvikling. Vi må trekke i lag.
Regional planstrategi har fire målsettinger:

1. Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø 
2. Konkurransedyktig region 
3. Helsefremmende inkluderende samfunn 
4. Attraktive lokalsamfunn, byer og tettsteder

2.3. Kommunale føringer
Sola kommunes visjon, Ansvar for hverandre, ligger til grunn som en kommunal føring. Kommunens tre 
verdier “raushet, mestring og mot” skal også tas i betraktning til kommunens planlegging. Sola kommunes 
visjon, verdier og disse fire strategiske målene, vedtatt i kommuneplan 2019-2035, legges til grunn for 
kommuneplanen for 2023-2040: 

• I Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse.
• I Sola bygger vi et bærekraftig samfunn.
• I Sola gir en robust økonomi oss handlekraft.
• I Sola er vi kreative og tar i bruk nye løsninger. 

De strategiske målene peker på de områder vi skal ha ekstra oppmerksomhet og ressurser rundt i 
planperioden. Områdene som trekkes frem er samskaping, folkehelse, bærekraftig samfunnsutvikling og solid 
økonomi og innovasjon. 

Kapittel 3 og 4 i planstrategien viser utviklingstrekkene og utfordringene for Sola kommune. Der ser vi hvordan 
målene til FN henger sammen med utfordringene og målene til Sola kommune.

Figur: FN’s bærekraftsmål
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• Den regionale planstrategien er nå ute på høring. Figur: Dimensjoner i bærekraftig utvikling
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3. Utviklingstrekk  

Arbeidet med planstrategi bygger i stor grad på drøftingene av utviklingstrekk og utfordringer i 
kommunene. Vi ser på utviklingstemaer når det gjelder befolkningsutvikling, flyttemønster, innvandring, 
befolkningsframskriving, boligbygging, næring, sysselsetting og arbeidsledighet.

Folkehelseprofil 2019-2022 kunnskapsgrunnlag og  Folkehelseprofil 2019-2022 diskusjonsnotat, samt 
dokumentet Kunnskap om Sola 2019 bidrar med den informasjonen vi trenger om nåtiden for å danne 
oss et bilde av fremtiden. Disse dokumentene skal gi oss et felles og helhetlig utgangspunkt for de ulike 
tjenesteområdenes bidrag i planleggingen, og er derfor vedlagt i planstrategien.

BEFOLKNING OG BEFOLKNINGSUTVIKLING 
Ved inngangen til 2020 bodde det 27 153 personer i Sola. Befolkningen har økt med 571 innbyggere i løpet 
av de siste 12 månedene. Dette tilsvarer en vekst på 2,1 prosent. I 2019 er det nettoinnflyttingen som bidrar 
mest til vekst i kommunen. Som resultat av Covid-19 og fall i oljepris kan det forventes å gi en reduksjon i 
befolkningsvekst til 1,7 prosent. 

MANGE UNGE, MEN ANDELEN ELDRE ØKER 
Ved inngangen til 2020 utgjorde de eldre (definert som 65+) om lag 13 prosent av befolkningen i Sola. 
Sammenlignet med resten av landet har Sola og Rogaland et godt utgangspunkt da Rogaland er det 
fylket i Norge som har den nest yngste befolkningen. Men selv med en relativt ung befolkning, ser vi de 
samme tendensene i Sola som i resten av landet: andelen eldre blir flere og andelen yngre blir færre. Med 
utgangspunkt i befolkningsframskrivingene til SSB anslås det at innen 2040 vil andelen 60+ i Sola ha økt med 
4,6 prosent, mens andelen barn og unge synker med 2,5 prosent. 

Kilde: 06913 SSB, befolkningsutvikling pr. 1.januar 2000-2020

Kilde: SSB/Kommuneprofilen. Innbyggere etter aldersgruppe pr. 1.januar, 
prosent

https://www.sola.kommune.no/_f/p1/i2291adb6-85f2-412c-80f2-b4ad5a9aaa66/folkehelseprofil-2019-2022-kunnskapsgrunnlag.pdf
https://www.sola.kommune.no/_f/p1/i19a3a5b4-c831-4a40-b7dd-1b6211ac8ef2/folkehelseprofil-2019-2022-droftingsnotat.pdf
https://www.sola.kommune.no/_f/p1/i74c30f3f-7e27-4f01-b29e-e5cf0916396a/kunnskap-om-sola-2019-003.pdf
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STORE FLYTTESTRØMMER 
Sola er preget av å være en kommune med store flyttestrømmer og bevegelser i befolkningen. 
Flyttestrømmene i Sola viser seg å være nært knyttet til sysselsetting og tilgang til arbeid. 

I 2016 opplevde Sola negativ befolkningsvekst. Ser vi på flyttestrømmene av dette året så ser vi nedgang 
i innflyttingen til Sola, og økning i utflyttingen fra Sola, samtidig som kommunen var preget av høy 
arbeidsledighet. 

2019 viser økning i antall innvandringer og nedgang i antall utvandringer. Noe av dette kan forklares med at 
kommunen i 2019 opplevde lavere arbeidsledighet, samtidig som næringen etterspurte arbeidskraft. Samtidig 
viser også flyttetallene for 2019 en økning i både antall innenlandske ut- og innflyttinger. 

En nøyere titt på kvartalstallene viser at i løpet av de siste ti årene har Sola aldri tidligere hatt tilsvarende 
innenlandsk tilflytting, og heller ikke opplevd tilsvarende innenlandsk flyttetap slik som vi ser av tredje kvartal 
2019. Fjerde kvartal 2019 viser til mer stabile flyttedata sammenlignet med tidligere kvartal.

HVER SJETTE INNBYGGER KOMMER FRA UTLANDET 
Mye av befolkningsveksten i 2019 kan forklares med at det er flere som flytter til kommunen fra utlandet og 
det er færre som flytter ut. Kommunen har opplevd høy innvandring og lav utvandring. Ved inngangen til 2019 
var tallet på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som er bosatt i Sola, 4.257. Dette betyr at 16 
prosent av befolkningen er innvandrere, og at hver sjette innbygger i Sola er innvandrer. 

Over 2.500 av innvandrerne i Sola kommer fra Europa. Den største gruppen kommer fra Polen. Nå som 
arbeidsledigheten igjen er lav i Sola ser vi økning i arbeidsinnvandring. I tillegg har det vært en liten økning til at 
flere har kommet til Sola på bakgrunn av familiegjenforening. 

FRAMSKRIVING AV FOLKEMENGDEN I SOLA 2019-2040 
Hvis gjeldende befolkningsframskriving for 2019-2040 slår til, vil Sola kommune passere 30.000 innbyggere 
i løpet av 2026, og 35.000 innbyggere i løpet av 2036. Resultatet av befolkningsframskrivinger fra 2019, 
mellomalternativet, viser at forventningene om vekst kommer tidligere og kraftigere enn tidligere antatt. 

Befolkningsutviklingen i 2018 og første halvår 2019, samt stabiliseringen av oljeprisen, lavere arbeidsledighet 
og økt positivisme i næringen, er forutsetninger som er lagt til grunn i arbeidet med framskrivingen av 
folkemengden i Sola. Veksten opp mot 2024, og den gradvis avtagende veksten frem mot 2040 er basert på 
informasjon fra SSBs befolkningsframskriving fra 2018.

BOLIGBYGGING 
Ved inngangen til 2020 var det registrert 11.306 boenheter i Sola. 70 prosent av denne boligmassen er 
eneboliger. Det blir også stadig flere husholdninger bestående av kun en eller to personer. I perioden 
2015- 2019 er det tatt i bruk gjennomsnittlig 230 nye boliger hvert år. Dette er for det meste nye boenheter 
etablert nært kollektivknutepunkter. Hovedutbyggingsretningene er langs kollektivaksene Forus-Skadberg-
Sola sentrum og Tananger sentrum-Myklebust/Jåsund. Videre fremheves en styrking av Sola og Tananger 
sentrum. 
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Kilde: 09588 og 01233 SSB, flytting pr. 31.12 hvert år 2002- 2019

Kilde: 07110 SSB. Innvandrere pr. 1.1.hvert år 2000- 2019

Kilde: Kompas. Kommunens befolkningsframskriving 2019-2040 pr. 31.12 
hvert år.

Kilde: Arcgis og webmatrikkel. Antall igangsettingstillatelser og ferdigstilte boliger i perioden 2010-2019.
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NÆRING, SYSSELSETTING OG ARBEIDSLEDIGHET  
I 2018 er det 24.572 arbeidsplasser i kommunen. Vi har høy pendleraktivitet ut og inn av kommunen. 
Tidligere har flest innbyggere arbeidet innen bergverksdrift og utvinning, men etter omstillingene i olje- 
og gassektoren ser vi en markant nedgang. I 2018 var det helse- og sosialsektoren som sysselsatte flest 
innbyggere (15,5 prosent), mens bergverksdrift og utvinning rykket ned til en knepen andreplass (15,4 
prosent). Den delen av arbeidsstyrken som er helt arbeidsledige i Sola kommune, har det siste året landet på 
2,2 prosent. Som resultat av Covid-19 og fall i oljeprisene fikk vi i perioden mars-mai 2020 så vi en økning på 
10,7 i arbeidsledigheten, noe som resulterte i 7,4 prosent arbeidsledige i kommunen. 

Kilde: SSB. Sysselsetting

Figur 8. Kilde: 10540 SSB. Registrerte arbeidsledige (prosent) pr. november mnd hvert år.

4. Utfordringsbildet  
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Utfordringsbildet for Sola kommune 2020-2023 omfatter en drøfting av kommunens utfordringer knyttet 
til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og tjenesteområdenes virksomheter. 
Utfordringene knyttes i denne planstrategien opp mot rammeverket til de tre dimensjonene i FNs 
bærekraftmål: Sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og miljømessig bærekraft. 

OMVELTNING AV UTFORDRINGSBILDET
Pandemien covid-19 medfører en omfattende forstyrrelse av samfunnsutviklingen. På samme tid stuper 
oljeprisen. Næringsliv og arbeidsliv i Rogaland rammes av en dobbel krise. Dette vil i neste omgang 
påvirke blant annet folkehelsen, opplæringstilbudet, transportbehovet, og kjøpekraften i kommunen. 
Kunnskapsgrunnlaget Kunnskap om Sola 2019, Folkehelseprofil 2019-2022 kunnskapsgrunnlag og 
Folkehelseprofil 2019-2022 diskusjonsnotat ble ferdigstilt før det var mulig å vite hvilke konsekvenser den nye 
pandemien kom til å ha. De endringene som nå skjer i samfunnsutviklingen, er de samme som beskrives i 
kunnskapsgrunnlaget, men takten og omfanget har endret seg drastisk. 
 
• Vi har skrevet omstillingsbehovet i kommunens næringsliv, og varslet at konjunkturene kan og vil ramme 

kommunens viktigste næring igjen. Selv om ingen kunne forutse at det kom til å stupe så raskt og så dypt, 
går endringene i samme retning som det som beskrives i utfordringsdokumentet. 

• Vi har skrevet om økt sosial ulikhet, og de negative konsekvensene dette har på helse og 
samfunnsdeltakelse. Vi kunne ikke forutse at Norge i løpet av noen uker kom til å få den største 
arbeidsledigheten siden 1930-tallet. Men retningen og prinsippene som er skrevet inn i utviklingsplanen er 
likevel gyldige. Flere områder er like aktuelle, uavhengig av pandemi og økonomisk krise. Klimaendringene 
rammer samfunnet stadig hardere, og naturmiljøene er truet. 

Selv nå, når vi står overfor en akutt økonomisk og helsemessig krise, må vi jobbe for en bærekraftig utvikling på 
alle felt. FNs bærekraftsmål er et nyttig hjelpemiddel, som minner oss på hele vårt samfunnsansvar. 

I etterkant har kommunens fagstaber vurdert hvilke følger covid-19 står over for i solasamfunnet. Denne 
vurderingen ligger i hovedsak under økomonisk bærekraft. Økonomiske følger er vurdert under økonomisk 
bærekraft, kapittel 4.2.1. i denne planstrategien. 

4.1. Samarbeid
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Knyttes til kommunens strategiske mål 1 og 4:

– I Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse 
– I Sola er vi kreative og tar i bruk nye løsninger

BEHOLDE KOMPETANSE OG REKRUTTERING
I framtiden vil det være færre hender og hoder som kan gi tjenester til en større andel innbyggere 
med hjelpebehov. Disse endringene krever at kommunen arbeider målrettet med rekruttering, 
kompetanseutvikling og heltidskultur, og har rom og forventninger til nytenkning og innovasjon. Vi må være 
en attraktiv arbeidsplass, med gode utviklingsmuligheter, kompetanseheving og gode arbeidsmiljø. 

For at kommunen skal utføre sitt samfunnsoppdrag er vi avhengig av medarbeidere med rett kompetanse, på 
rett sted til rett tid. For Sola er det viktig at barn skal bli sett og hørt, og dermed er det en forventning at voksne 
som arbeider med barn og ungdom har kompetanse og er i stand til å fange opp når barn sliter.

Når barn og unge har behov for hjelp skal hjelpen være lett tilgjengelig, og rettet mot barnets behov.  
Endringen og utviklingen i sykdomsbildet vil også stille andre krav til både kompetanse og kapasitet i 
kommunen. Det er komplekst at det er knapphet på kompetanse og strammere økonomiske rammer 
samtidig som tjenesten er i vekst. 

UTFORDRE OSS SELV PÅ SAMSKAPING
Sammen med innbyggerne må vi finne nye måter å utvikle faglige, økonomiske og bærekraftige løsninger. 
Samskaping kan bidra til både utvikling av kommunens rolle, og at roller endres. For Sola er samskaping 
en viktig forutsetning for at kommunen skal utvikle seg i tråd med innbyggernes behov og kommunens 
målsetninger. Det er lite bærekraftig at kommunen er en ensidig servicekommune, og lokalsamfunnet må 
engasjeres i større grad i den framtidige samskapings-kommunen. Dette innebærer at kommunen må utfordre 
seg selv ved å være modige og tørre å prøve nye ting. 

SAMHANDLING INTERNT OG MEDVIRKNING EKSTERNT 
Alle er tjent med en kommune som er samordnet og koordinert. Innbyggerne skal oppleve tjenester som 
er mest mulig sammenhengende og sømløse, og som gjør det enklere å motta eller å benytte seg av 
kommunens tjenester. For å få til dette er det nødvendig for kommunen å legge vekt på samhandling. 
Samhandling skal skje på tvers av virksomhetsområder, seksjoner, fagområder og i eksterne samarbeid. 
Det krever at kommunen klarer å legge til rette for, og oppfordre til at samhandling skjer. Dette kan være 
utfordrende i balansen mellom kvalitet- og innovasjonskultur. 

IVARETA ET HELHETLIG TJENESTETILBUD 
Den enkelte tjenesten relatert til barn og unge, utvikler seg og holder et godt faglig nivå i Sola. Utfordringen 
kan derimot være å se helheten rundt barnet, noe som er en forutsetning for å kunne gi rett hjelp. Dette krever 
god samhandling på tvers, både mellom ulike kommunale tjenesteområder og mellom tjenestenivåene 
(kommune og spesialisthelsetjeneste). Helt essensielt vil det være å ha barnas behov som utgangspunkt for 
samhandlingen, og at brukermedvirkning skal ligge til grunn for utforming av tilbudene. Det er behov for en 
sterkere samhandling mellom tjenestene, sånn at tiltakene oppleves koordinert og helhetlig. 

NYE OPPGAVER TIL KOMMUNEN
Det er varslet overføring av flere oppgaver til kommunene. Dette gjelder blant annet helsetjenester for barn 
og unge og oppgaver på barnevernområdet. Ny barnevernslov vil kunne gi kommunen nye oppgaver fra 
staten. Dette kan gi både ressurs- og kompetansemessige utfordringer fordi oppdatert forskning avdekker at 
barnevernsarbeiderne trenger mer tid enn de har i dag til å utøve faget sitt. Vi må avklare hva dette innebærer 
for kommunen.

Hva dette vil innebære for Sola kommune, og hvordan de aktuelle tjenestene på best mulig måte skal møte 
økte oppgaver og forventninger, er ikke kartlagt og avklart. Samhandlingsreformen har også ført til at stadig 
mer ansvar og flere oppgaver legges til kommunen og deriblant nedbygging av spesialisthelsetjenesten. 
Oppmerksomheten må derfor rettes mot å sikre oppbygging av kompetanse i Sola, i takt med nedbygging av 
spesialisthelsetjenesten. 

Kommunen står ovenfor utfordringer i framtiden som handler om å møte den demografiske utviklingen og 
innbyggernes behov for velferdstjenester. Å møte morgendagens utfordringer krever et systematisk endrings 
og omstillingsarbeid over tid. Det krever at vi endrer måten vi leverer tjenester på, endrer arbeidsformer, 
effektiviserer og utnytter de ressursene vi har på best mulig måte. Viktige stikkord for organisasjonen er 
rekruttering, kompetanse og digitalisering. 

DIGITALISERING
Bruk av teknologi er et viktig bidrag til at organisasjonen på best mulig måte er i stand til å møte 
morgendagens krav på en bærekraftig måte. Digitalisering krever ny kompetanse og kunnskap, og en 
helhetlig tenkning rundt teknologibruk og brukerperspektiv. Et svært viktig aspekt ved digitaliseringsarbeidet 
er gevinstrealisering. Å identifisere og hente ut gevinster som digitaliseringen gir, er avgjørende for hvor 
vidt organisasjonen lykkes. Økt bruk av teknologi gir også kommunen en større rolle og et større ansvar i 
personvern og IT-sikkerhet. 

STYRKE INNOVASJONSEVNEN
En utfordring for kommunen er at endret befolkningssammensetning, på sikt, bidrar til færre hender som kan 
gi tjenester til en større andel innbyggere med hjelpebehov. I tillegg kommer ofte kommunen ut som den 
tapende part i konkurranse med det private næringslivet, både i tilknytning til å beholde kompetanse men 
også i rekrutteringsprosesser. Videre opplever alle tjenesteområdene i kommunen å kjenne på en knapphet av 
kvalifisert arbeidskraft, samtidig som omfanget av tjenester øker og kravet om kvalitet går opp. På samme tid 
bidrar teknologiutviklingen til at innbyggernes forventninger til kommunen endrer seg raskt. 

https://www.sola.kommune.no/_f/p1/i0fe9598d-f795-44ac-9edc-8d89765dbfbd/utfordringsbilde-for-sola-kommune.pdf
https://www.sola.kommune.no/_f/p1/i74c30f3f-7e27-4f01-b29e-e5cf0916396a/kunnskap-om-sola-2019-003.pdf
https://www.sola.kommune.no/_f/p1/i2291adb6-85f2-412c-80f2-b4ad5a9aaa66/folkehelseprofil-2019-2022-kunnskapsgrunnlag.pdf
https://www.sola.kommune.no/_f/p1/i19a3a5b4-c831-4a40-b7dd-1b6211ac8ef2/folkehelseprofil-2019-2022-droftingsnotat.pdf
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4.2. Økonomisk bærekraft 

Knyttes til kommunens strategiske mål 3: 

– I Sola gir en robust økonomi oss handlekraft 
De siste årene har vi i Sola måttet tilpasse oss en ny økonomisk virkelighet. Etter å ha nytt godt av høye 
skatteinntekter i årevis, fikk vi oss en kalddusj da nedgangen i oljeindustrien traff oss i 2016. Vi fikk høy 
arbeidsledighet i regionen, og spesielt i vår kommune, samtidig som skatteinntektene naturlig nok 
også ble betydelig redusert. Budsjettene ble gradvis redusert i flere år på rad og tilpasning til det nye 
inntektsgrunnlaget har vært en krevende øvelse for alle ledd i organisasjonen vår. 

I 2019 erfarte kommunen at det begynte å lysne i horisonten, optimismen var tilbake og aktiviteten tok seg 
opp. Dette bildet er nå totalt endret over natten. Arbeidsledigheten er på sitt høyeste i Sola kommune sin 
historie og det knyttes stor usikkerhet rundt utvikling i oljeprisen og videre aktiviteter på norsk sokkel. Sola 
kommune er i likhet med andre kommuner på Nord-Jæren i den særstillingen som følge av at oljenæringen er 
en dominerende del av arbeidsmarkedet. 

Alt dette tilsier at behov for ytterligere omstilling og effektivisering vil fortsatt prege kommuneorganisasjonen 
i tiden framover. Dette ikke bare som følge av strammere økonomiske rammer og Covid-19-utbruddet, men 
også som følge av et økende gap i hva innbyggere forventer og hva kommunen kan levere. Flere brukere 
med sammensatt hjelpebehov og lovfestende individuelle rettigheter samt innføring av normer innen skole 
og barnehage stiller større krav til kommunen. Med strammere økonomiske rammer er det ekstra viktig å 
prioritere ressursene på riktig måte og til riktig tid. Gapet mellom kommunens driftsutgifter og driftsinntektene 
har forsterket seg i den siste tiden. Kommunen må kontinuerlig tilpasse, effektivisere og samordne sine 
tjenester slik at vi kan legge til rette for økonomisk bærekraft. 

Å opprettholde robust og solid økonomi med fokus på å imøtekomme behovene til dagens generasjon, uten å 
redusere muligheter for kommende generasjoner til å dekke sine behov, er en av  de viktigste oppgavene når vi 
forvalter ressursene våre. 

De økonomiske rammene til kommunen er i stor grad avhengige av utviklingen i næringslivet i regionen og 
i samfunnet for øvrig. Følger av Covid-19 medfører at kommunen må tilpasse seg til endrede økonomiske 
rammebetingelser og et vedvarende lavere inntektsnivå, også på lengre sikt.

 

Dette utfordrer kommunen til å øke innovasjonsevnen for å kunne løse morgendagens utfordringer og bygge 
på tillit. Det er nødvendig at Sola kommune klarer å beholde og rekruttere nødvendig fagkompetanse i organ-
isasjonen, for å kunne løse sitt samfunnsoppdrag i fremtiden. 

SMARTBY OG INNOVASJON 
Sola har i de siste årene tatt i bruk nye og kreative løsninger i de fleste tjenesteområdene. Vi ønsker å tenke 
nytt og våge å prøve ut nye løsninger. Eksempler på dette er makerspace i oppvekst, velferdsteknologi i levekår, 
bildelingsordning for ansatte med mulighet for innbyggerne til å låne biler etter arbeidstid og i helger for å 
nevne noen. 

Vi må stadig trene innovasjonsmuskelen og tørre å ta i bruk ny teknologi og andre kreative organisatoriske 
løsninger. Utfordringen til kommunen er å være utholdende i arbeidet. Innovasjon og endringsarbeid tar tid. 

Vi må være modige og gi det tid. Samtidig må vi åpne opp for innspill fra hverandre, hjelpe hverandre og 
legge opp til en transparent organisasjon der samhandling på tvers i organisasjonen og samskaping med 
innbyggerne finner sted. Her får medarbeidere nye roller som må forstås og tas i bruk. Med nye roller menes 
det at ledere og medarbeidere blant annet må gi slipp på litt kontroll, være åpne for andre løsninger og tørre å 
feile. Dette arbeidet er i gang, men må utvikles videre. 

Kjernen i smartby handler om kontakt internt i kommunen, samarbeid med innbyggere, næringsliv 
og akademia, med tanke på å finne løsninger på dagens utfordringer ut fra et effektivt og bærekraftig 
fremtidsperspektiv. Det er vedtatt i handlings- og økonomiplanen 2020-2023 at det skal arbeides 
en felles strategi for innovasjon, smartby og digitalisering i 2020. Kommunen ønsker å utarbeide 
en medvirkningsstrategi som gir føringer for dialog og medvirkning, samskaping og åpenhet i 
beslutningsprosesser. 

SAMFUNNSBEREDSKAP 
Klimaendringer og katastrofer som storbranner, flom, ras, smittespredning og teknologisk sårbarhet er deler av 
det utfordringsbildet kommunene må arbeide med i årene som kommer. Det blir stilt stadig strengere krav til 
kommunenes håndtering og krisehåndtering generelt, men også til øvrige av kommunens nøkkelfunksjoner. 

Foto: Elisabeth Tønnessen
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4.2.1.  Endringer solasamfunnet står ovenfor som følge av koronavirus 
 
Nasjonale råd og reguleringer fra helsemyndigheter ligger til grunn for vårt videre arbeid med å sikre 
velferdstjenester som kan bidra til å skape et trygt samfunn, også etter Covid-19. Den største utfordringen 
med en ny pandemi er å kunne leve med den, og få samfunnet rundt til å fungere. Sola kommune har på flere 
områder erfart hvordan virusets inngripelse har forandret vår hverdag etter 12. mars 2020.

Utfordringsbildet for kommunen vil i tiden fremover avhenge av en rekke ulike faktorer, både forutsigbare og 
uforutsigbare. Særtrekk som preger vår kommune er Stavanger lufthavn og  Risavika havn. På hver sin måte 
forsterker disse lokasjonene i kommunen utfordringsbildet, spesielt med tanke på smittevern, smittesporing 
og beredskap.

Utfordringer knyttet til høy forekomst av Covid-19:

• Smitteverntiltak og sykdom/ karantene blant ansatte kan medføre stenging eller redusert tilbud i 
barnehager og skoler. Dette vil få konsekvenser for barn og unges læring, sosial utvikling og trivsel. 

• Familier kan oppleve økt press helsemessig og økonomisk. Barn og unge i en vanskelig situasjon, kan 
oppleve at situasjonen forverrer seg. Når dette skjer samtidig med at tjenester for barn og unge stenger 
eller reduserer tilbudene, blir disse barna ekstra utsatt. 

• Det vil være vanskeligere å fange opp og følge opp barn og unge som strever. For eksempel barn og unge 
med et bekymringsfullt fravær i skolen. 

• Fritids- og kulturtilbud vil bli sterkt redusert og dette vil gå ut over mange barn og unges deltakelse i felles 
aktiviteter. 

• Det vil utfordre inkluderingsarbeidet i barnehage-, skole- og fritidssektor. 
• Informasjons- og holdningsskapende arbeid til større grupper av barn og unge vil ikke la seg gjennomføre 

som planlagt. 
• Hjelpetjenester vil også bli underlagt smitteverntiltak, og sykefraværet blant ansatte kan øke. 
• Helsepersonell i helsestasjon og skolehelsetjenester kan måtte frigis til andre oppgaver. Det vil innebære 

redusert tilbud. 
• Virksomhetene vil bli utfordret på å finne nye måter å opprettholde drift og tilbud så langt det lar seg gjøre, 

slik vi fikk prøve ut noen uker denne våren. 
• Planene våre vil på noen områder ikke kunne følges. For eksempel vil ikke bemanningsnormer, størrelse på 

inneareal og læremål ha relevans. 
• Pandemier – og følgene av dette: Omstillingskrav som følge av de økonomiske konsekvensene vil utfordre 

langsiktige effektiviseringstiltak.

Forutsigbare og uforutsigbare forhold innebærer at Sola kommune må planlegge for nye smitteutbrudd/ 
smittebølge som i ytterste konsekvens kan føre til midlertidig nedstenging av ikke pålagte tjenester og 
reduksjon i tjenestetilbudet for å sikre befolkningen nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette vil kreve 
fleksibilitet på mange områder og vi oppsummerer følgende punkter: 

• Opprettholde drift og følge reguleringer fra myndigheter.
• Bærekraftige planer for å sikre ressursforvaltning og kapasitet til å være i beredskap over tid.
• Opprettholde samhandling med nabokommuner om felles oppgaver.
• Sikre smittesporing ved utbrudd etter arrangement.
• Økt behov for informasjon til innbyggere.

Utbrudd av Covid-19 har påvirket mange av kommunens tjenester og gitt negative utslag for innbyggere. 
Covid-19 kan også påvirke prioriteringer, tiltak og innhold i Kommunedelplan for tjenesteutvikling i helse- og 
velferdstjenester (2017-2029). I tillegg kan Covid-19 utløse og avdekke behov for planer for andre virksomheter.

Covid-19 vil være et folkehelseproblem inntil det er oppnådd immunitet i befolkningen, naturlig eller etter 
vaksinasjon. Helsemyndighetene anslår pr juni 2020 at vi i beste fall kan vaksinere befolkningen i løpet av 2021; 
i verste fall vil det ikke foreligge noen vaksine på flere år. Et gjennombrudd i behandlingen av sykdommen kan 
endre vurderingen. 

Epidemien har enorme konsekvenser for samfunnet og for enkeltindividet. Kommunens økonomi er i ferd med 
å bli vesentlig endret, og tjenestetilbudet må hele tiden tilpasses smittesituasjonen. Dette kan også bety at det 
i planperioden blir nødvendig å iverksette planarbeid som avviker fra denne strategien.

4.3. Sosial bærekraft 

Knyttes til kommunens strategiske mål 1 og 2: 

– I Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse 
– I Sola bygger vi et bærekraftig samfunn 

For de fleste er det godt å leve og å vokse opp i Sola kommune. Befolkningen har generelt god helse og 
kommer til å kunne nyte mange gode leveår. Likevel avdekker folkehelseprofilen noen utfordringer. De fleste av 
disse er ikke spesielle for Sola, men er også gjeldende i både nabokommune våre og resten av landet. 

Helsetilstanden er i betydelig grad et resultat av situasjonen den enkelte er født inn i. Barn av personer med 
høy utdanning tar gjerne høy utdanning selv, og vi ser en tydelig tendens til at et høyere utdanningsnivå 
øker sannsynligheten for et langt liv med god helse. Vi ser også en tydelig tendens til at helsetilstanden totalt 
sett er bedre i samfunn med små forskjeller enn i samfunn hvor forskjellene er store. Det er et hovedformål i 
folkehelsearbeidet å redusere helseforskjeller mellom ulike sosiale grupper gjennom å løfte helsetilstanden i 
den delen av befolkningen som har de største utfordringene. 

Utfra tilgjengelig kunnskap om folkehelseutfordringer har vi drøftet og prioritert de viktigste utfordringene. 
Under har vi skissert de områdene som det er enighet om å prioritere i plan og tiltaksarbeidet framover.

Utfordringer Prioriterte områder

Relativt stor inntektsulikhet.
Økende sosiale helseforskjeller. 

Utjevne sosiale helseforskjeller.

Lav dekningsgrad på nærturterreng, samtidig som 
tendensen er synkede.
Dårlig tilgang til rekreasjonsareal.
Overvekt og fedme.

Aktivitetsmangfold.

Økende grad av unge i lavinntektsfamilier.
Tendens til en mer liberal holdning til illegale 
rusmidler blant unge.
Psykiske plager hos barn og unge.

Gi barn og unge et godt utgangspunkt for å mestre 
hverdagene og voksenlivet.

Størst økning i den eldtste delen av befolkningen. Eldreressursen.

TILHØRIGHET OG INKLUDERING  
En del barn og unge opplever at de faller utenfor, og ikke er en del av fellesskapet. Det kan være mange årsaker 
til utenforskap. Det er viktig å se nærmere på disse, og finne strategier som bidrar til større grad av inkludering. 
Det er godt dokumentert at tilhørighet og inkludering er en forutsetning for en trygg oppvekst og god 
utvikling som et grunnlag for god helse og livsmestring også senere i livet. 

 4  |  Utfordringsbildet 
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De har høyere utdanning, bedre boforhold og bedre økonomi enn tidligere eldregenerasjon. Økt antall eldre 
fører også med seg flere eldre som lever med sykdom og skader, særlig ved livets siste fase. Av den grunn vil en 
også anta at antall innbyggere med demenssykdommer vil stige. Endringene vil stille større krav til individuell 
tilrettelegging og fokus på aldersvennlig lokalsamfunn. 

Vi vil videreføre satsingen på trygge og inkluderende barnehage- og skolemiljø, og utforming av kultur- og frit-
idstilbud som særlig inkluderer de gruppene som lett faller utenfor. 

UTENFORSKAP 
Helsetilstanden i Norge er god, og vi lever stadig lengre. Store deler av befolkningen har en god helse og 
muligheter for å delta i arbeids- og samfunnsliv. Det er derfor spesielt viktig å bidra til at sårbare grupper 
ikke faller utenfor. Sosial ulikhet i helse etableres allerede i barneårene, og konsekvensene av dårlig helse 
forsterkes gjennom livet. Utfordringene i Sola er lik de utfordringene en ser på landsbasis. Barn som vokser opp 
i lavinntektsfamilier opplever utenforskap når familien ikke har råd til at barna deltar på aktiviteter som andre 
barn deltar i. Lav inntekt og økonomiske bekymringer kan også slå ut på familiens helse. 

FOREBYGGENDE HELSEARBEID OG PSYKISK HELSE HOS BARN OG UNGE
Psykiske plager er en av de store samfunns- og folkehelseutfordringene blant barn og unge. Ungdataun-
dersøkelse 2019 i Sola viser at vi har en veltilpasset ungdomsgenerasjon. Det kommer frem at de vanligste 
psykiske plager er stress, angst og depresjon. 

Plager relatert til psykiske vansker er den utfordringen det søkes mest hjelp for, og som det brukes mest tid til. 
Årsakene kan være flere og sammensatte. I undersøkelser rapporterer ungdommer i en noe økende grad at de 
føler seg ensomme. Flere ungdommer og barn forteller at de har et lavt selvbilde, kjenner seg alene, 
mislykkede, sliter med søvn mm. Noen har store vansker som innvirker sterkt på deres livssituasjon, skolegang, 
fritid og forholdet til venner. Det er behov for styrket innsats og tiltak som møter ulike behov:

• Helsefremmende tiltak som retter seg mot alle, og som hjelper barn og unge å mestre livets utfordringer. 
• Tiltak og tjenester som møter behovet hos de som har sammensatte utfordringer. 

Tilknyttet tematikk rundt både tilhørighet og inkludering, utenforskap og forebyggende helsearbeid for barn 
og unge vil Sola kommune utarbeide en ny plan: God oppvekst for alle – helhet og kvalitet i oppvekst og kultur. 
I perioden vil det også utarbeides en tilstandsrapport for barneverntjenesten.

HØYT SKOLEFRAVÆR OG FRAFALL I VIDEREGÅENDE  
Vansker hos barn og unge kan komme til uttrykk ved et bekymringsfullt høyt fravær i skolen. Det kan være 
vanskelig å avdekke de bakenforliggende årsakene, og bildet er ofte sammensatt. For at flere ungdommer skal 
fullføre videregående opplæring, er det i Meld. St. 6 satt som mål at det skal være 90 prosent gjennomføring 
innen 2030. Innsatsen for denne målgruppen må settes inn langt tidligere i skoleløpet. 

RETT HJELP TIL RETT TID 
Barn skal bli sett og hørt. Det er viktig at voksne som jobber med barn og ungdom har kompetanse og er i 
stand til å fange opp når barn sliter. Når barn og unge har behov for hjelp skal hjelpen være lett tilgjengelig og 
rette seg mot barnets behov. 

BRUKERMEDVIRKNING
Det er viktig at vi lytter til hvordan barn, ungdom og foresatte opplever tjenestene våre. Hva er deres behov? 
Har vi de rette tilbudene? Vi må se på hvordan vi kan legge til rette for at barn og ungdom får mer innflytelse 
på utforming av tilbudene. 

INNBYGGERNE HAR I STØRRE GRAD SAMMENSATTE BEHOV OG LEVER LENGRE MED KRONISKE 
LIDELSER OG SAMMENSATTE SYKDOMMER
Flere innbyggere lever med kroniske lidelser og sammensatte sykdommer. Det er sykdommer som kols, 
hjertekarsykdom, muskel- og skjelettplager, psykiske helseplager, rusproblemer og demens som utgjør 
hovedutfordringene. 

DET FRIVILLIGE SOLA 
Samhandling med frivillige kan gi et utvidet og styrket tilbud til barn og ungdom. Vi vil identifisere flere 
områder hvor vi kan samarbeide med frivillige om gode tilbud til barn og ungdom. Samhandling med frivillige 
bidrar til økt innbyggerengasjement. 

ENDRET BEFOLKNINGSSAMMENSETNING, SOM GIR FLERE ELDRE 
Lengre levealder og store fødselskull etter andre verdenskrig gjør at befolkningssammensetningen endres. 
Andelen eldre over 80 år vil øke jevnt frem mot 2040. Eldre er friskere og mer funksjonsfriske enn før. 
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NABOSKAP, IKKE BARE LEILIGHETER 
Verden er blitt mer kompleks og detaljnivået høyt. Samfunnsutvikling har en viktig samfunnsrolle i å balansere 
hensyn, prioritere helhet og sikre kvalitet foran kvantitet. Det er ønskelig å bygge naboskap og ikke bare 
leiligheter. Dette gjøres gjennom tverrfaglig samhandling internt og medvirkning eksternt. Vår egen ledelse 
har forventninger om effektivitet, samskaping, innovasjon, bærekraft. Innbyggerne ønsker flere eneboliger, 
veiledning, påvirkningsmulighet, selvbetjente løsninger. Politikere er opptatt av den kommunale råderett 
og å være ombudsmann. Utbyggerne vil ha framdrift og forutsigbarhet. Innsigelsesmyndigheter krever at 
kommunen følger opp nye statlige og regionale forventninger. 

TILHØRIGHET GJENNOM DELTAKELSE
Det er ønskelig med reell medvirkning i alle saker, men vanskelig å oppnå i annet enn offentlige planprosesser. 
I private planer blir spørsmålet fort hvem som medvirker; enkeltindividet eller fellesskapet, innbygger eller 
utbygger? Dagens kompleksitet innenfor kommunens ansvarsområder er en utfordring for demokratisk 
medvirkning og sosial bærekraft. Innbyggernes mulighet for å engasjere seg henger ofte sammen med om 
selve saken er lett tilgjengelig med gode illustrasjoner og klart språk, og om teknologiske løsninger er lette å 
bruke. 

SYKEFRAVÆR
Det jobbes systematisk og målrettet med å redusere sykefraværet. Innsatsen er spesielt rettet mot lange 
og/eller hyppige gjentagende sykefravær og forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Kommunen har ulike 
pilotprosjekter i virksomheter med særlig høyt sykefravær, og det er viktig framover å sette inn tiltak der er 
behov for ekstra oppfølging. 

Knyttes til kommunens strategiske mål 2: 

– I Sola bygger vi et bærekraftig samfunn

BÆREKRAFTIG SAMFUNN 
Kommunen arbeider for et bærekraftig lokalsamfunn med gode møteplasser, korte avstander, nære 
friområder, sammenhengende gang- og sykkelstier, vern av landbruksareal og mye mer. For å oppnå dette 
er vi avhengig av engasjerte innbyggere og næringsdrivende, arbeid på tvers av kommunegrensene, høy 
kompetanse, gode tekniske verktøy internt og selvbetjeningsløsninger for eksterne brukere. 

I perioden 2015-2019 er det tatt i bruk ca. 230 boliger pr. år i Sola. Dette er for det meste nye boliger etablert 
nært kollektivknutepunkter. Dette er i tråd med nasjonale og regionale forventninger. Kommunen har 
boligarealreserver til 2040 langs eksisterende og planlagte kollektivakser.

Ved forrige revisjon av kommuneplanen ble «nye Skadberg» godkjent. Det må utarbeides områdeplan for 
området, som foreslås lagt til slutten av planstrategiperioden.  

MANGLENDE BUSSVEITRASE 
Den største hovedutfordringen for solasamfunnet er at regionale hensyn i Stavangerregionen har endret seg. 
Dette har ført til alvorlige regionale konsekvenser som treffer Sola. Dette gjelder først og fremst kolletivtraseen 
fra Stavanger lufthavn, via Sola sentrum, videre gjennom Skadberg, Forus vest til Forus. Sola kommune, 
inkludert deler av Forus, samt Stavanger lufthavn og Sola sentrum har vært planlagt, og bygg er ført opp i 
samsvar med høy tetthet inn mot den planlagte kollektivtrasen, i den overbevisning at denne traseen skulle 
komme i nær framtid. I den senere tid er bygging av denne traseen skjøvet kraftig ut i tid, med de følger at 
Stavanger lufthavn, Norges tredje største flyplass, - står sammen med Sola sentrum, Skadberg og Forus vest 
uten et tilstrekkelig kollektivtilbud. Dette genererer økt privatbilisme i strid med nasjonale, regionale og lokale 
mål.

4.4. Miljømessig bærekraft 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV DAGENS OG NESTE GENERASJONS NÆRINGSLIV 
Sola kommune og samfunnet står overfor store utfordringer i de kommende årene. Vi vil møte disse 
utfordringene gjennom satsing på klima og miljø og økt fokus på samfunnsutvikler rollen. Hensikten er å ta 
vare på livsgrunnlaget og tilrettelegge for bærekraftig utvikling av dagens næringsliv og neste generasjons 
næringsliv. Vi vil derfor: 

• Ha klima- og miljø som satsingsområde.
• Innta en aktiv rolle som aktiv samfunnsutvikler i tett samarbeid med lokalt næringsliv samt forsknings- og 

undervisningsmiljøer.
• Være innstilt på å prøve ut nye, grønne forretningsmodeller som baserer seg på ny teknologi og sirkulær 

økonomi.
• Satse på åpne innovasjonsprosesser, pilotprosjekter og testarenaer i samarbeid med offentlige institusjoner, 

etablerte selskaper og gründerbedrifter og akademia.
• Utarbeide en områdeplan for Risavika sør, som tilrettelegger for næringsliv og ansatte. Denne planen skal 

ha et mer hensiktsmessig veinett, gang- og sykkelvei, samt intern havnevei.
• Sola kommune utarbeider en interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP, påbegynt), sammen med 

Sandnes og Stavanger, som skal legge til rette for fremtidig næringsområde på Forus. Her planlegges for 
et 200 m bredt næringsområde langs Åsenveien, nord på golfbanen. Fremtidig tilrettelegging skjer ved 
behov.

ØKONOMISK HANDLEKRAFT GJENNOM SOLID ØKONOMI 
Solid økonomi skapes blant annet med å gjøre Sola til en attraktiv kommune å bo i for å tiltrekke seg nye 
innbyggere og næringsvirksomheter. Det må bygges videre på kvalitetene, kulturen og tilhørigheten som 
innbyggerne har til Sola. Videre må det sikres økonomisk uttelling ved å bygge videre på allerede planlagte og 
delvis etablerte infrastrukturer, som for eksempel TKV (Transportkorridor Vest) og Bussveien. Sola kommune 
bygger, forvalter og drifter også selv en stor eiendomsmasse, samt forvalter og drifter alle kommunale 
uteområder. Det er behov for å utarbeide en strategi for kommunale bygg og eiendom i den kommende 
planperioden. 

INNOVASJON, KREATIVITET OG NYE LØSNINGER
Kommunen må investere i arbeidseffektive verktøy og selvbetjente løsninger. Denne type verktøy vil både 
kunne effektivisere, bidra til økt forståelse og lettere synliggjøre konsekvensene av et tiltak for innbyggere, 
politikere og tiltakshavere. En gjennomgang av alle tjenester og programvarer vil avdekke om løsningene 
brukes, om de brukes riktig, og om det kan frigjøres midler til økt kompetanse i løsningene vi allerede har. For å 
få tid til å samhandle og ta i bruk nye verktøy, må kompetansen i administrasjonen helst styrkes.

KLIMAGASSUTSLIPP 
Statistikken viser utslippene av klimagasser som oppstår innenfor kommunens grenser. I løpet av 2017 hadde 
Sola et utslipp på 251347,6 tonn CO2 ekvivalenter. De tre største utslippskildene i Sola i rekkefølge; sjøfart, 
lufthavn, oppvarming, avfall og anlegg, industri, olje/gass, annen mobil forbrenning, jordbruk og veitrafikk. 

Kilde: Miljødirektoratet. Sektorfordelte utslipp per år.

 4  |  Utfordringsbildet 
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SAMFUNNSIKKERHET OG BEREDSKAP
Risikobildet er i kontinuerlig endring. Det er betydelige endringer på samfunnssikkerhets- og 
beredskapsområdet, og disse skjer raskt. Dette skyldes at samfunnssikkerhet påvirkes av utviklingen i vår egen 
kommune og region, men samtidig og i stor grad, også av nasjonal og globale utviklingstrekk. 

• Klimaendringer og konsekvensene av ekstremvær utfordrer samfunnssikkerhet på flere områder. Ekstreme 
værhendelser inntreffer hyppigere og med større kraft, og dette er en utvikling vi må forvente fortsetter. 

• Det er behov for å utarbeide plan for overvannshåndtering, kartlegge og sette inn lokale overvannstiltak i 
ny og eksisterende bebyggelse.

• Økt migrasjon som en konsekvens av at tørke, flom og havnivåstigning medføre at nye millioner av 
mennesker må forlate sine hjem. Dette vil berøre hele det internasjonale samfunnet og vil blir mer og mer 
fremtredende fremover. 

• Utviklingen av å digitalisere samfunnsfunksjonene medfører nye sårbarheter som vi foreløpig neppe fullt ut 
forstår dybden i og omfanget av. Faren er stor at vi vil står overfor trusler og følgehendelser som vi ikke fullt 
ut forstår. 

• Avhengigheten av elektronisk kommunikasjon (EKOM) preger hele samfunnet – mobilnettet. 

• Den nasjonale sikkerhetspolitiske situasjonen preges av et bredere og mer sammensatt risikobilde, 
der en omfattende eksistensiell trussel er erstattet av usikkerhet og uforutsigbarhet med hensyn til de 
sikkerhetsutfordringene vi kan bli stilt overfor. 

• Hybride hendelser, trusler og virkemidler er blitt en sentral del av arbeidet med samfunnssikkerhet. 
Dette innebærer at det konvensjonelle skillet mellom krig og fred er blitt mer utydelig og at det kan være 
krevende å fastslå om en trusselsituasjon er av sivil eller militær karakter.

NYE PLANBEHOV

• Kommunedelplan: God oppvekst for alle - helhet og kvalitet i oppvekst 
og kultur

• Områdeplan for Risavika sør 
• Områdeplan for nye Skadberg 
• Områdeplan for gamle Tananger
• Strategi: Strategi for kommunale bygg og eiendom 
• Strategi: Medvirkningsstrategi
• Temaplan: Overvannshåndtering
• Utredning: Tilstandsrapport for barnevernstjenesten 

5. Behov for videreføring eller 
revisjon av kommuneplanen? 

Nye planbehov   
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I planstrategien skal kommunestyret som et minimum ta stilling til om kommuneplanen skal revideres i 
valgperioden, eller om den skal videreføres uten endringer. 

Den kommunale planstrategien skal gi grunnlag for arbeidet med mål og strategier i den videre planleggingen. 
Planstrategien inneholder en beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer kommunen står overfor, både som 
samfunn og organisasjon, i de kommende årene. Med bakgrunn i denne beskrivelsen, har vi i planstrategien 
tatt stilling til hvilke planer som må utarbeides for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. 

Kommuneplan 2019 – 2035 ble vedtatt av kommunestyret den 7. februar 2019 og har dermed fått virke i 
overkant av ett år. Kommunedirektøren anbefaler at visjon, verdier og de fire strategiske mål blir videreført for 
neste planperiode. Det er det siste året jobbet mye med at kommuneplanen får bedre kobling med/ og er 
sammenfallende med handlings- og økonomiplanen (HØP). Det gjenstår enda noen tilpasninger.
 
SAMFUNNSDELEN
Samfunnsdelen må oppdateres i forhold til blant annet befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling 
samfunnsutvikling og utfordringer knyttet til Covid-19. Kommunens samfunnsdel blir kommunens 
operasjonalisering av FNs bærekraftmål. Det er utarbeidet ny regionalplan. Denne gir nye føringer og signal for 
utvikling innenfor planområdet, både med hensyn til generell samfunnsutvikling og arealbruk. 

AREALDELEN
I kommuneplan 2019 - 2035 ble det vedtatt en ny arealstrategi . Det anbefales at denne videreføres for neste 
planperiode. 

Det legges opp til følgende endringer av kommuneplanens arealdel:

• Strukturen på kommuneplanbestemmelsene skal endres slik at de samsvarer med strukturen for 
reguleringsbestemmelser, i henhold til KMD. Endring av samferdselsareal (lufthavn) på Kirkesola til LNF 
eller næring må også få sin avklaring. 

• Kommunedelplan for kulturminner må innarbeides i kommuneplankart og bestemmelser/retningslinjer 
• Reguleringsplaner som er godkjent siden sist godkjenning av kommuneplanen vil også bli lagt inn. 
• Hvis interkommunal kommunedelplan for Forus blir godkjent før kommuneplan 2023-2040, forutsettes 

dette at denne planen blir lagt inn i kommuneplanen. 
• Arealer skal kunne gjennomgås for å vurdere mulighetene for å tilbakeføre området til LNF eller endre til 

eller fra LNF. 
• Strandsone: Sola kommune mener plassering i sone 3 er riktig for vår kommune. Sone 1 utgjør 

Oslofjordregionen med høyt utbyggingspress. Sone 2 omfatter Sørlandskysten og bynære deler 
av strandsonen i Rogaland, Hordaland og Trondheimsfjorden, der det også er områder med stort 
utbyggingspress. Sone 3 er distriktsområder med lavere utbyggingspress. Sola kommune er positiv til 
foreslåtte endringer til reviderte statlige planretningslinjer. 

Oppsummert betyr det at både samfunnsdel og arealdel med bestemmelser bør revideres. Hvis 
kommunestyret vedtar en slik revisjon, vil det bli utarbeidet et planprogram som tar for seg hvordan dette 
arbeidet legges opp, hvilke utfordringer som skal løses og hvilke utredninger som må gjøres.

Foto: Elisabeth Tønnessen

6. Oversikt over planoppgaver

http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1124/5009/Dokumenter/Planbeskrivelse%20godkjent%2007.02.2019%20i%20hht%20vedtak.pdf
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6.1. Oversikt over plandokument 2020-2023  

Plan Status 2020 2021 2022 2023 Intiativ

Kommune-
plan 2023-
2040
samfunnsdel 
og
arealdel 

Revideres Stab 
samfunns-
utvikling

Plan Status 2020 2021 2022 2023 Intiativ

Tjeneste-
utvikling i 
helse- og 
velferds-
tjenesten 
2017

Revideres Levekår

God 
oppvekst for 
alle – helhet 
og kvalitet i 
oppvekst og 
kultur

Ny Oppvekst og 
kultur

Kultur for alle 
2015-2025

Revideres Oppvekst og 
kultur

Klima og 
miljø

Under arbeid Stab  
samfunns-
utvikling 

Plan for idrett 
og fysisk 
aktivitet 2014-
2024

Revideres Samfunns-
utvikling
eiendom

IKDP Forus Under arbeid Stab 
samfunns-
utvikling 

KOMMUNEDELPLANER

KOMMUNEPLAN 

Matrisen viser en oversikt over planer som kommunen skal jobbe med i løpet av valgperioden.
Begrepet plan er i denne forklaringen brukt for alle dokumentene, enten det er en kommuneplan, områdeplan, 
strategi, temaplan, handlingsplan, interkommunal plan eller analyser, utredninger og lignende.

Matrisen viser revisjon av kommuneplanen, hvilke planer som er nye, hvilke planer som skal revideres og hvilke 
planer som skal rulleres. Eksisterende planer som vi ikke skal jobbe med i valgperioden er ikke tatt med.
En prikk i kolonnen med årstall, viser hvilket år tjenesteområdene har planlagt å utarbeide planen. Matrisen 
viser også hvilket tjenesteområde som er ansvarlig for initiativ til planutarbeidelsen.

Plan Status 2020 2021 2022 2023 Intiativ

Gamle 
Tananger

Ny Samfunns-
utvikling
arealbruk

Sande:
forventet 1. 
gangs-
behandling 
høst 2020

Under arbeid Samfunns-
utvikling
arealbruk

Bærheim:
forventet 1. 
gangs
behandling 
høst 2020

Under arbeid Samfunns-
utvikling
arealbruk

Stokkavik:
forventet 1. 
gangs
behandling 
høst 2020

Under arbeid Samfunns-
utvikling
arealbruk

Risavika sør Ny Samfunns-
utvikling
arealbruk

Nye Skadberg Ny Samfunns-
utvikling
arealbruk 

OMRÅDEPLANER

Plan Status 2020 2021 2022 2023 Intiativ

Grøntstrategi Under arbeid Samfunns-
utvikling
arealbruk

Folke-
helsestrategi 
for Sola kom-
mune
vedtatt des. 
2018

Revideres Stab 
samfunns-
utvikling 

Innkjøp 
orientering i 
adm.utvalget 
høsten 2017

Til politisk 
behandling

Økonomi

Kommunika-
sjonsstrategi 
for Sola kom-
mune 2019-
2022 

Revideres Organisasjon

Digital-
isering, 
innovasjon, 
smartby 

Under arbeid Organisasjon 
og stab 
samfunns-
utvikling 

Strategi 
samfunns-
sikkerhet 
og beredskap

Under arbeid Organisasjon 
og stab 
samfunns-
utvikling 

STRATEGI
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Digital strate-
gi for Sola 
barnehagene 
2018-2022

Revideres Oppvekst og 
kultur

Strategi
kommunale 
bygg og 
eiendom

Ny Samfunns-
utvikling 
eiendom

Medvirkning Ny Organisasjon

Plan Status 2020 2021 2022 2023 Intiativ

Kvalitetsplan 
for SFO 
2017-2020

Revideres Oppvekst og 
kultur

Skolebruk-
splan 
2019-2029 

Revideres Oppvekst og 
kultur

Barnehage-
bruksplan 
vedtatt 
2019-2029 

Revideres Oppvekst og 
kultur 

Kvalitetsplan: 
Den gode 
Sola barneha-
gen 2017-2021

Revideres Oppvekst og 
kultur

Overgang 
mellom 
barnehage 
og skole 
2017-2020

Under arbeid Oppvekst og 
kultur 

Handlinsplan 
mot fattig-
dom 
2016-2019

Revideres Levekår

Rusmiddel-
politisk han-
dlingsplan
2011-2015

Revideres Levekår

Plan mot 
vold i nære 
relasjoner 
2014-2018

Revideres Oppvekst og 
kultur

Trafikk-
sikkerhet-
splan 
2011-2020

Revideres Stab 
samfunns-
utvikling

Hovedplan 
vann og avløp 
2020-2028

Under arbeid  Samfunns- 
utvikling 
kommunal- 
teknikk

TEMAPLAN

Overvanns-
håndtering

Ny Samfunnsut-
vikling kom-
munalteknikk

Boligpolitisk 
plan 
2015-2026 
vedtatt 
18.06.2015

Revideres Samfunnsut-
vikling 
eiendom

Beredskap-
splan over-
ordnet nivå- 
administrativ 
del 

Revideres Organisasjon

Avtale om 
inkluderende 
arbeidsliv (IA-
avtalen) 
HMS strategi
2019- 2022

Revideres Organisasjon

Plan Status  2020 2021 2022 2023 Intiativ

Handlings- 
og økonomi-
plan (HØP)

Årlig rullering Økonomi

Handling-
splan mot 
støy i Sola 
kommune
2018-2023

Revideres Samfunns-
utvikling
arealbruk

Handlings-
plan for ha-
bilitering og 
rehabilitering
2019-2022

Rulleres hvert 
fjerde år 

Levekår

Tiltaks-
plan mot 
forsøpling

Ny Samfunnsut-
vikling/  
eiendom

HANDLINGSPLANER

Plan Status 2020 2021 2022 2023 Intiativ

Ressurs- og 
avfallsplan for 
IVAR-
regionene 
2016-2022 
(IVAR) 

Under arbeid IVAR og 
samfunnsut-
vikling kom-
munalteknikk

Strategisk 
næringsplan 
2018-2025

Antar revisjon Kommune-
direktørens
stab

Regional 
næringsare-
alsstrategi for 
Stavanger-
regionen 2015

Antar revsjon Kommune-
direktørens
stab

INTERKOMMUNALE PLANER



6.2. Oppfølging 
Skal planstrategien fungere som et styringsverktøy utover revisjon av kommuneplan er det viktig at det foregår 
en form for rapportering av oppfølgingen. Dette kan fremkomme i årsrapporten, økonomiplanen eller egne 
saker til behandling for kommunestyret. 

Plan Ny eller 2020 2021 2022 2023 Intiativ

Befolknings-
fram-
skrivinger

Revideres Stab
samfunns-
utvikling 

Helhetlig 
risiko- og 
sårbarhet-
sanalyse Sola 
2018

Revideres Stab 
samfunns-
utvikling

Frivillighets-
melding 
2016-2020

Under arbeid Stab 
samfunns-
utvikling

Barnetråkk, 
registrering 
av barn og 
unges areal-
bruk i Sola, 
2015

Revideres Stab
samfunns-
utvikling

Tilstands-
rapport for 
grunn-
opplæringen 
2017-2018

Årlig rullering Oppvekst og 
kultur

Bypakken 
Nord-Jæren 

Under arbeid Samfunns-
utvikling

Regionalplan 
for Nord-
Jæren

Under arbeid Samfunns-
utvikling 
arealbruk

Tilstands-
rapport for 
barnevern-
tjenesten

Ny Oppvekst og 
kultur

Folkehelse-
profil 
2019-2022 
drøftings-
notat

Revideres 
hvert fjerde år

Stab 
samfunns-
utvikling

Folkehelse-
profil 
2019-2022 
kunnskaps-
grunnlag

Revideres 
hvert fjerde år

Stab 
samfunns-
utvikling 

ANALYSER, UTREDNINGER ELLER ANNET

Foto: Elisabeth Tønnessen




