Utfordringsbilde for Sola kommune
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•

Nasjonale og regionale forventninger

•

Kunnskap om Sola

•

Folkehelseoversikt

•

Faglige administrative innspill og innbyggerdialog

•

Politiske innspill

Innledning
For vurdering av planbehovet er det nyttig å ha en oversikt over
utviklingstrekk og utfordringer for kommunen som samfunn og
organisasjon.
Sola kommune hadde per 3. mars 2020 utarbeidet et eget
utfordringsdokument som grunnlag for en politisk diskusjon om
planbehovet. Vi har knyttet utfordringsbildet til FN’s bærekraftmål.
Da den politiske behandlingen av utfordringsbildet startet, var det
kun administrasjonsutvalget som rakk å gjennomføre workshop
10. mars. Da de øvrige politiske utvalgene skulle behandle
utfordringsbildet hadde korona slått til, og satte en stopper for
planlagte verksted.
Utfordringsbildet er ikke endret, men tilføyd følgende utfordringer
i forhold til koronaepidemien i dette innledningskapittelet.
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Utfordringsbilde som følge
av koronaepidemien
Flere utvalg fattet følgende tilføyelse til kommunedirektørens
forslag til vedtak ved behandling av utfordringsbildet:
«Kommunedirektøren bes innarbeide utfordringsbildet som Sola
kommune står i når det gjelder Covid- 19»
Koronaepidemien (Covid-19) har rammet kommunen, fylket,
landet og verden. I mars innførte regjeringen de mest restriktive
tiltakene i Norge i fredstid. Tiltakene innebar en nedstengning av
samfunnet og ble ansett som tvingende nødvendig for å stanse
spredningen av koronaviruset. Dette har fått sosiale, økonomiske,
men også miljømessige konsekvenser for kommunen og landet.
Senere har flere av tiltakene gradvis blitt lettet, men hvordan
tiltakene fortsetter å påvirke kommunen, som organisasjon og
samfunn, er vanskelig å forutsi.
Her vil vi derfor beskrive noen av kommunens foreløpige
utfordringer når det gjelder koronaepidemien, og hvordan dette
kan prege den videre driften og utviklingen av kommunen.
Samtidig er det viktig å nevne at disse utfordringene er et resultat
av et øyeblikksbilde fra en tid hvor vi opplever lav smittespredning
i regionen. Utfordringsbildet kan endres vesentlig med en økning i
smittespredningen.
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Usikkerhet og tillit
En umiddelbar konsekvens av pandemien har vært økt usikkerhet. Usikkerhet som følge av hvilke langtidseffekter
koronautbruddet vil ha for samfunnet, usikkerhet som følge av de iverksatte tiltakene, men også som følge av den hyppig
endringstakt. Usikkerheten gjelder oss alle. Både som innbyggere, politikere og ansatte. I tillegg er alt som nå sies om
fremtidig utvikling, beheftet med stor usikkerhet. Samtidig skal samfunnet bevege seg videre og beslutninger skal fattes.
Det vil være nødvendig med en balansegang mellom det å stå i vedvarende usikkerheten og hyppig endringstakt, samtidig
som nærheten til innbyggerne opprettholdes. Nærhet til innbyggerne og nærhet mellom folkevalgte og velgerne skaper tillit
og et levede demokrati. Tilliten til hverandre, institusjonen og tjenestene vil være avgjørende, og en forutsetning for
håndteringen av de ulike aspektene som den fremtidige usikkerheten vil føre med seg.
Mot en normalisering i en «ny normal»
Sola gikk inn i 2020 med lav arbeidsledighet, positiv befolkningsvekst og la bak seg ett år med godt økonomiske resultat og
gode tjenester til innbyggerne våre. Fremtiden er ikke lengre det den var for noen måneder siden.
De restriktive tiltakene har satt sine spor. Den gradvise gjenåpningen av samfunnet beskrives av World Health Organization
(WHO) som en overgang mot en «ny normal». Hva innebærer den «nye normalen» som dukker opp i kjølvannet av
koronakrisen? Foreløpig er det ikke identifisert en felles forståelse av hva som inngår i en «ny normal». Implisitt kan det
tenkes at det i en «ny normal» inngår et drastisk endret hverdagsliv hvor sosialt samvær har blitt erstattet med avstand.
Koronakrisen har vist at en normal raskt kan erstattes av en annen. Med planlegging og styring kan en «ny normal» skapes
på en ønsket, trygg og forutsigbar måte.
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En trussel for folkehelsen
Koronaepidemien er en trussel mot folkehelsen. I den nasjonale håndtering handler det først og fremst om å redde liv,
hindre spredning og utvikle vaksiner. For noen innbyggere blir imidlertid konsekvensene av den nasjonale håndteringen
større enn for andre: økende arbeidsledighet, sosial distansering i form av at samvær erstattes med avstand, mindre fysisk
aktivitet, drop-out, ensomhet og psykisk helse er noen konsekvenser vi kan anta blir mer fremtredenen i årene fremover.
I den kommunale håndteringen bør det rettes oppmerksomhet mot de langvarige konsekvenser dagens beslutninger vil ha
på den fremtidige folkehelsen i Sola, og hvordan ivareta barn og unges muligheter både på kort og lang sikt.
Ivareta kjerneoppdraget
Ivareta kjerneoppdragene med nødvendig dekningsgrad og kvalitet innenfor en ressursramme som kan bli vesentlig
knappere enn det som er tilfelle i dag. Kjerneoppdraget skal også ivaretas parallelt med at kommunen skal være rustet til
rask mobilisering dersom smittetallene øker.

Store økonomiske utfordringer
Forrige oljekrise rammet økonomien til kommunen hardt; tusenvis av arbeidsplasser forsvant, og kom aldri tilbake.
Kommunene har helt siden da systematisk arbeidet med omstilling og tilpasning til reduserte økonomiske rammer.
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. 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, og at disse hendelsene har ført til en
arbeidsledighets tilsvarende 1930-tallet.
En direkte konsekvens vil være lavere skatteinntekter. Fremover vil de økonomiske utfordringene prege kommunen ved at
det må gjøres tilpasninger i henhold til reduserte økonomiske rammer.

5

Behov for ytterligere omstilling
Uforutsette hendelser stiller krav til endringskompetanse. Store deler av ansattgruppene har nå arbeidet på nye måter, i nye
virksomheter og med nye arbeidsoppgaver. Endringskompetansen og omstillingsevnen har vært høy, i tillegg til at det er blitt
tatt store steg innen digitalisering.
Det blir viktig å gi gode handlingsrom og tydelige rammer til lederne slik at det er muligheter for å omstille seg og tilpasse
seg en ny hverdag.
Historiske utfordringer krever godt samarbeid
Nye måter og arenaer å arbeide på har bidratt til bedre innblikk og erfaringer på tvers av organisasjonen. Faglig samarbeid
på tvers av fagdisipliner har vært helt nødvendig for oversikt og for å planlegge hensiktsmessig. Et koordinert samarbeid har
vært helt nødvendig for håndtering av hendelsen.
I kombinasjon med et godt samarbeid og samhandling internt, vil det fremover være viktig med et styrket regionalt
samarbeid om felles løsninger for å sikre at regionen beveger seg i takt. Nøkkelen til dempe usikkerheten og opprettholde
tillitten vil ligge i samarbeid, samhandling og samskaping.
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Nasjonale og regionale
utviklingstrekk
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•

Den demografiske utviklingen fører til at det blir flere eldre, og færre
i arbeid.

•

Innbyggernes behov for velferdstjenester øker.

•

Å møte morgendagens utfordringer krever at kommunene endrer
måten vi leverer tjenester på, endrer arbeidsformer, effektiviserer og
utnytter de ressursene vi har på best mulig måte.

•

Kommune-Norge er under omstilling. Dette begrunnes blant annet
med både behovet for å skape bærekraft i velferdsordningene vår og
for mer spesialisert kompetanse i tjenestene.

•

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste
kommuner, og målet er et lokaldemokrati som kan ivareta
innbyggernes velferd og sikre verdiskapning og trivsel.

FNs bærekraftsmål
SAMARBEID
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•

FNs bærekraftsmål legges til grunn for planarbeidet i Sola
kommune 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.

Kommunens visjon,
verdier og mål
•

Visjon: ansvar for hverandre

•

Verdier: raushet, mestring og mot

•

Strategiske mål:

Mål 1: I Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse
Mål 2: I Sola bygger vi et bærekraftig samfunn
Mål 3: I Sola gir en robust økonomi oss handlekraft
Mål 4: I Sola er vi kreative og tar i bruk nye løsninger
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Nasjonale forventninger
til kommunal planlegging
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•

Å skape et bærekraftig velferdssamfunn.

•

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

•

Å skape et sosialt bærekraftig samfunn.

•

Å skape et trygt samfunn for alle.

Samarbeidsutfordringer
SAMARBEID

ØKONOMI

SOSIAL
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MILJØ

Samskaping
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•

Kommunen må finne nye måter å utvikle løsninger på sammen med
innbyggerne, næringsliv og akademia.

•

Lokalsamfunnet må engasjeres i større grad i den framtidige
samskapings-kommunen.

•

Dette betyr at kommunen må utfordre seg selv. Vi må være modige
og tørre å prøve nye ting.

Samhandling
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•

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, noe som kan være utfordrende i balansen
mellom kvalitet- og innovasjonskultur.

•

For å kunne gi riktig faglig hjelp til et barn, er det viktig å se helheten
rundt barnet.

•

Dette krever god samhandling på tvers, både mellom ulike
kommunale tjenesteområder og mellom tjenestenivåene (kommune
og spesialisthelsetjeneste).

•

Helt essensielt vil det være å ha barns behov som utgangspunktet for
samhandlingen, og at brukermedvirkning skal ligge til grunn for
utforming av tilbudene.

Færre hender må gi
tjenester til flere
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•

En endret befolkningssammensetning på sikt, bidrar til færre hender
som kan gi tjenester til en større andel innbyggere med hjelpebehov.

•

Teknologiutviklingen bidrar til at innbyggernes forventninger til
kommunen endrer seg raskt.

•

Dette utfordrer kommunen til å øke innovasjonsevnen for å kunne
løse morgendagens utfordringer og bygge tillit.

•

Det må legges til rette for at innovasjon og endringsarbeidet tar tid.

•

Når barn og unge har behov for hjelp skal hjelpen være lett
tilgjengelig og rettet mot barnets behov.

•

Endring og utviklingen i sykdomsbildet vil stille andre krav til både
kompetanse og kapasitet i kommunen.

Digitalisering
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•

Bruk av teknologi er et viktig bidrag til at kommunen er i stand til å
møte morgendagens krav på en bærekraftig måte.

•

Kommunen merker en økt dialog fra innbyggere og næringsliv om
samarbeid, åpenhet og informasjon.

•

På samme tid merker vi også forventninger til nye
kommunikasjonsformer, responstid og mulighet for dialog, innsyn og
fakta.

•

Kommunen må investere i arbeidseffektive og utprøvde verktøy og
selvbetjente løsninger som vi vet fungerer.

•

Digitaliseringen krever ny kompetanse og kunnskap, og en helhetlig
tenkning rundt brukerperspektivet.

•

Å identifisere og hente ut gevinster som digitalisering gir, er
avgjørende for hvorvidt organisasjonen lykkes.

•

Økt bruk av teknologi gir kommunen en større rolle og et større
ansvar i personvern og IT-sikkerhet.

Plansystemet
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•

Kommunen bruker mye ressurser på å utvikle ulike planer.

•

Gode analyser og prognoser kan gi økonomiske besparelser og bedre
samfunnsutvikling, og må ligge til grunn for planarbeidet.

•

Mangel på systematisk oppfølging og sammenheng mellom de ulike
planene gjør at planen ikke alltid får den tilsiktede virkningen som
styringsdokument.

•

Det er behov for gjennomgang av kommunens plansystem for å
styrke sammenhengen mellom planene i et tydelig og forståelig
planhierarki.

Økonomiske utfordringer
SAMARBEID

ØKONOMI

SOSIAL
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MILJØ

Flere oppgaver
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•

Det er varslet overføring av flere oppgaver til kommunene. Det
gjelder blant annet helsetjenester for barn og unge, og nye oppgaver
innenfor barnevernsområdet.

•

Samhandlingsreformen har også ført til at stadig mer ansvar og flere
oppgaver legges til kommunen deriblant nedbygging av
spesialisthelsetjenesten.

•

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.

•

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.

•

Oppmerksomheten må derfor rettes mot å sikre oppbygging av
kompetanse i Sola, i takt med nedbygging av
spesialisthelsetjenesten.

Beholde og rekruttere
fagkompetanse
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•

Det er komplekst at mangel på kompetanse og strammere
økonomiske rammer skjer samtidig som de kommunale tjenestene er
i vekst.

•

Kommunen må beholde og rekruttere nødvendig fagkompetanse for å
kunne løse sitt samfunnsoppdrag i fremtiden.

•

Kommunen er ofte den tapende part i konkurranse med det private
næringslivet i tilknytning til å beholde kompetanse og i
rekrutteringsprosesser.

•

Alle tjenesteområdene opplever å kjenne på manglende kvalifisert
arbeidskraft, samtidig som omfanget av tjenester øker og kravet om
kvalitet går opp.

Olje- og gass avhengige
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•

Trolig vil olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel avta i årene
fremover.

•

Kommunen må tilpasse seg endrede økonomiske rammebetingelser
og et vedvarende lavere inntektsnivå, også på lengre sikt.

•

Utfordringen blir å bygge broer fra dagens olje- og gassavhengighet i
næringslivet til fremtidens næringsliv.

•

Dette krever omstillingsevne og langsiktig arbeid med innovasjon mot
nye næringer i Sola.

•

For å gjennomføre det grønne skiftet og minske klimarisiko i
kommunen, næringslivet og i lokalsamfunnet, må vi ta i bruk ny
teknologi og finne nye måter å jobbe på.

•

Vi må kontinuerlig tilpasse, effektivisere og samordne våre tjenester.

Sirkulærsamfunnet
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•

Sirkulær økonomi handler om å produsere minst mulig avfall, og i
stedet utnytte alle ressurser best og lengst mulig.

•

Å utnytte ressurser effektivt er essensen i god økonomi.

•

Fremover forventes det en knapphet på ressurser.

•

Fossile råvarer skal fases ut og erstattes av fornybare ressurser.

•

For å nå klimamålene, er det avgjørende at kommunen,
lokalsamfunnet og næringslivet tilpasser seg sirkulærsamfunnet.

•

Næringslivet må utvikle grønn profil som konkurransekraft.

Sosiale utfordringer
SAMARBEID

ØKONOMI

SOSIAL
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MILJØ

Flere eldre
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•

I årene som kommer vil andelen eldre over 80 år øke i Sola, som i
resten av landet.

•

Eldre innbyggere skal bo hjemme lengst mulig.

•

Det er en voksende andel unge eldre som er friskere enn tidligere.
Det blir derfor viktig for kommunen å engasjere eldre-ressursen.

•

Samtidig må vi arbeide for et aldersvennlig lokalsamfunn.

•

Eldre innbyggere bør bo i et urbant og samhandlende samfunn.

Økende sosiale forskjeller
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•

Personer med høy utdanning lever lenger enn personer med lav
utdanning.

•

Personer som vokser opp i hjem der en eller begge foreldre har
høyere utdanning, har større sannsynlighet for å ta høyere utdanning
selv.

•

Sola ligger over Rogaland og hele landet i grafen som viser
inntektsulikhet.

•

Avstanden mellom inntekt til alle husholdninger og for
aleneforsørgere er relativt stor.

•

Kommunen har de siste årene hatt en tydelig økning i gruppen unge i
lavinntektsfamilier.

•

Dette kan føre til at noen opplever å falle utenfor, og ikke være en del
av felleskapet.

Miljøutfordringer
SAMARBEID

ØKONOMI

SOSIAL
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MILJØ

Styrke sentrum, næringsliv
og grønn mobilitet
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•

Stadig flere ønsker å bo urbant.

•

Behovet for gode kollektivtrafikk-løsninger og tilrettelegging for
gående og syklende øker.

•

Sola og regionen har behov for god kollektivadkomst til Stavanger
lufthavn, Risavika havn, Forus, UiS og SUS.

•

Sola satser på god og urban sentrumsutvikling i Sola og Tananger.

•

Vi må tilrettelegge for å drive næring, besøke og bo i Sola- og
Tananger sentrum.

•

Sola kommune ligger langt nede på andel befolkning som har trygg
tilgang til rekreasjonsområder i Rogaland samlet sett.

•

Vi skal tilrettelegge for friluftslivsområder og møteplasser i nærhet til
boligområder som bidrar til inkludering, deltakelse og aktivitet.

Naturmangfold
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•

Naturen er viktig kilde til god helse, opplevelser, tilhørighet og læring.

•

Naturmangfold er viktig for forvaltning av landbruksområder,
friområder og sentrumsnære områder.

•

Det har blitt færre plante- og dyrearter som er viktige for produksjon
av mat. Pollinerende insekter er blant disse artene.

•

Nedgangen skyldes blant annet tap av leveområder for de ulike
artene.

Klimagassutslipp

Kilde: Miljødirektoratet
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•

Statistikken viser utslippene av klimagasser som oppstår innenfor
kommunens grenser.

•

Tallene oppgis som CO2-ekvivalenter.

Samfunnssikkerhet og
beredskap
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•

Epidemi/pandemi

•

Langvarig bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon

•

Smittespredning, forurenset drikkevann, akutt forurensing, svikt i
dyrehelse pluss storulykker og branner

•

Som vertskommune for både havn og flyplass bærer Sola på et
ansvar på vegne av mange andre i regionen.

•

Blant annet trafikkeres kommunens kystlinje av både fritidsbåter,
cruisetrafikk og industrifartøy.

•

Klimaendringer og ekstremvær fører til store utfordringer som
havnivåstigning, stormflo og ras.

•

Svikt i strømforsyningen kan true kommunen og befolkningens
grunnleggende behov.

•

Klimatilpasning i den kommunale arealplanleggingen, og utbygging
og forbedring av infrastrukturen vil være viktig for å minimere
sårbarheten.

