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Kort og godt –
om kommuneplanen
ANSVAR FOR HVERANDRE
Ansvar for hverandre er visjonen vår.
Det skal være godt å bo i Sola.

Kommuneplanen er politikernes og
administrasjonens plan for hvordan
kommunen skal utvikle seg framover. Den
består av to deler: Samfunnsdelen viser
retningen vi ønsker for solasamfunnet og
hvordan vi skal nå målene, mens arealdelen viser hvor vi skal bygge hus, veier,
grøntområder og hvor vi skal legge til rette
for arbeidsplasser og næring.
Kommunestyret har fremhevet fem innsatsområder
som vi prioriterer i kommuneplanen:

•
•
•
•
•

sammen om fremtiden
like muligheter
sikkerhet i en usikker verden
gode tettsteder og bomiljø
fremtidens arbeidsplasser

Målene våre:
•
•
•
•

i Sola skaper vi tilhørighet gjennom deltakelse
i Sola bygger vi et bærekraftig samfunn
i Sola gir solid økonomi oss handlekraft
i Sola er vi kreative og tar i bruk nye løsninger

I samfunnsdelen kan du lese om hvordan vi skal
arbeide for å få det til, men vi ønsker også at disse skal
invitere solabuen til å bidra med å utvikle kommunen.

Visjonen vår:
Ansvar for hverandre
Visjonen taler for at kommunen skal sørge for at det
er godt å bo i Sola. I tillegg handler den om at innbyggere, næringsliv, frivillige lag og organisasjoner og
kommunen sammen tar ansvar for å skape et godt
samfunn.

Disse bidrar med retning til kommunens fire
samfunnsmål og hvordan vi vil nå målene. De er også
svar på kommunens utfordringsbilde skissert i
planstrategien 2020-2023 og i
folkehelseoversikt 2019-2022.
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Sammen om fremtiden

Like muligheter

Utfordringsbildet for Sola kommune gir deg en
oversikt over utviklingstrekk og utfordringer for
kommunen som samfunn og organisasjon.

God folkehelse skapes gjennom systematisk og langsiktig innsats. Det lokale folkehelsearbeidet handler
om å fremme felleskap, trygghet og inkludering.
Skal vi skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge,
forebygge helseutfordringer og utvikle miljøer som
legger til rette for sunne levevaner, krever det god
samhandling mellom offentlige, private og frivillige
aktører.

Vår oppgave er å sikre at innbyggerne får gode
tjenester, uten at det går ut over fremtidige generasjoner. Oppgavene vi har må vi løse innenfor våre
økonomiske rammer. For å klare dette må vi prioritere
tydelig og bruke ressursene vi har på nye måter.
Fremtidens oppgaver må også i større grad, løses
sammen med ulike sektorer og fag, ofte i samspill
mellom kommuneorganisasjonen, innbyggerne,
frivillige, organisasjoner og foreninger, kulturlivet og
næringslivet.

Sola mot 2040

Sola kommune har en ung befolkning, men andelen
eldre over 80 år vil øke frem mot 2035. Det gir en
nedgang i andel personer i yrkesaktiv alder. Isolert
sett gir det lavere sysselsetting og utgifter til helseog omsorgstjenester og pensjoner vil øke, noe som
svekker skattegrunnlagene. Samtidig vil de eldre
være friskere enn tidligere. Vi tenker om eldrebølgen
som treffer oss som en ressursbølge. Vi vil få en stor
gruppe friske eldre som har et ønske om å bidra i
samfunnsutviklingen.
Den høye endringstakten i samfunnet gjør at vi må ta
et mer aktivt eierskap til vår rolle som samfunnsutvikler. Gjennom dialog bringer vi sammen
kunnskap, ressurser og erfaringer slik at vi utvikler
løsninger sammen med innbyggerne. Alle har noe å
bidra med. Nye og nyttige løsninger er en forutsetning for fremtidens velferd og nye ideer kan skapes
og utvikles der folk med ulik bakgrunn og
kompetanse møtes.

Vi har en gjennomgående god helse i befolkningen,
men helsen er ulikt fordelt. Mange av de faktorene
som skaper sosiale ulikheter, finner vi i folks nærmiljø
– i hjemmet, i lokalsamfunnet, i barnehagen, på
skolen og på arbeidsplassen. Tjenester 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.
Dårlige levekår i barndommen legger sterke føringer
for skolegang og utdanning, inkludering og yrkesliv,
samt på inntekt, levekår og helse som voksen. Innsats
tidlig i livet er derfor nøkkelen til å bekjempe sosiale
ulikheter. Familien, nabolag, barnehagen, skolen,
helsetjenesten, idrett og kultur er alle viktige brikker
inn i lokalsamfunnets bidrag til en trygg og god
oppvekst. Kommunen står sentralt i mange av disse
arenaene og skal sikre at barn og unge blir hørt og
mottar likeverdige tjenester og tilbud.
En trygg og god oppvekst varer ikke bare livet ut, den
varer i flere generasjoner. Klarer vi som kommune å
legge til rette for dette så har vi lykkes med en av de
viktigste oppgavene i samfunnet vårt.

EN TRYGG OG GOD OPPVEKST
Familien, nabolag, barnehagen,
skolen, helsetjenesten, idrett og
kultur er alle viktige brikker inn
i lokalsamfunnets bidrag til en
trygg og god oppvekst.

Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet
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Sikkerhet i en usikker verden
De siste årene har vist at lokale, nasjonale og internasjonale kriser kan påvirke innbyggere, næringsliv,
økonomi og tjenesteyting. Kommunen må sikre en
beredskap som på best mulig måte kan håndtere
nødvendige omstillinger.
Global oppvarming og tap av naturmangfold truer
livsgrunnlaget vårt. Dette har konsekvenser for
økosystemer, mennesker og samfunn over hele
verden. Å begrense temperaturøkningen på jorda
krever svært raske og omfattende endringer. Klimaendringer som mer ekstremvær, flom og tørke
merkes allerede. Det må vi forberede oss på. Samtidig
skal vi omstille oss til et mer miljøvennlig samfunn
som gir muligheter for verdiskaping og nye
arbeidsplasser.

Fremtidens arbeidsplasser
Kommunens næringsliv er sterkt knyttet til energiproduksjon. I tillegg er vi en betydelig landbrukskommune. Konjunktursvingninger i energiproduksjonen har vist seg å skape store
ringvirkninger for både demografi og kommunens
inntekter. Skal vi i fremtiden klare å beholde og
tiltrekke oss nye næringer og arbeidskraft, forutsetter
dette gode kommunale tjenester og at Sola
foretrekkes som en naturlig arbeids- og bostedskommune.

Gode tettsteder og bomiljø

Sola har et solid fundament for videreutvikling av
fremtidens næringsliv og kompetansemiljøer.
Perspektivmeldingen (2021) er tydelig på at spesielt
petroleumsnæringen vil miste mye av sin betydning
som vekstmotor for norsk økonomi fremover. Dette
styrker argumentasjonen for at tilrettelegging for
fremtidens arbeidsliv er særs viktig for Sola, og at
arbeidet starter nå.

Gode tettsteder og nærmiljø er viktige for trivselen til
våre innbyggere og avgjørende for stabile nabolag.
Det handler om å bygge et samfunn for alle, hvor
mennesker møtes, inkluderes, blir sett og følger
seg trygge. Vi skal sikre et boligtilbud, tilpasset ulike
aldersgrupper og mennesker med ulike behov og
ønsker.
Arenaer der folk møtes handler både om rekreasjonsområder, lekeplasser, parker og friområder, men
også om å bygge gode samfunnsstrukturer slik at
ulike sektorer, lag og foreninger kan møtes på tvers.
En aktiv frivillig sektor er avgjørende for et levende
lokalsamfunn. Et godt samarbeid mellom frivilligheten og kommunen er et viktig bidrag for å skape et
levende lokalsamfunn.
Sola kommune ønsker at innbyggerne skal bruke
sentrumsområdene. Derfor er kvaliteten på offentlige
parker og byrom viktig. Et sentrum for alle skal ha
både kommersielle og ikke-kommersielle tilbud, og
formelle og uformelle møteplasser.
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GODE TETTSTEDER OG NÆRMILJØ
Gode tettsteder og nærmiljø er viktige for
trivselen til våre innbyggere og avgjørende for
stabile nabolag.
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FNs bærekraftsmål ligger til grunn for all
planlegging i Sola kommune.
Skal vi lykkes med å bygge et bærekraftig
samfunn, trenger vi en helhetlig politikk for
en bærekraftig utvikling. Vi trenger også
nye og sterke partnerskap.
Sola kommune skal være en pådriver for en helhetlig
og samordnet samfunns- og tjenesteutvikling som
bidrar til gode og inkluderende lokalsamfunn. Vi har
en ambisjon om høy grad av innbyggermedvirkning
og samarbeid med relevante aktører. Bærekraftsmål
17 «Samarbeid for å nå målene» er en forutsetning for
å lykkes, og er tett koblet opp mot vår visjon: «Ansvar
for hverandre».

Fra globale mål til
lokal handling

Ansvar innebærer å ta ansvar for seg selv, for
hverandre og for felleskapet. Visjonen henvender
seg ikke bare for en folkevalgt, en saksbehandler, en
lærer eller en innbygger. Den henvender seg også til

solasamfunnets felles ansvar for å legge til rette for
kommende generasjoner. Innbyggernes innsats har
stor betydning. Valgene hver og en av oss gjør i hverdagen, påvirker fellesskapet og solasamfunnet.
Visjonen er dermed ensbetydende med samhandling, samarbeid og samskaping. Samskaping
innebærer å skape et godt lokalsamfunn og et best
mulig liv for den enkelte – sammen. Samskaping skjer
mellom kommunen, lokalsamfunnet, frivillige lag og
foreninger og næringsliv, mens samhandling og samarbeid skal skje på tvers av fag, tjeneste og nivå.
Kommunens strategiske mål gjelder for alle tjenesteområdene i kommunen. Det betyr at vi må arbeide
sammen, på tvers av tjenesteområdene for å oppnå
den utvikling som vi ønsker for Sola. Målene er også
gjensidig avhengig av hverandre. I dette ligger det
at det alle skal arbeides innenfor alle de fire målene
for å sikre en samfunnsutvikling i ønsket retning. Alle
målene er like viktige, og for å bygge opp «Ansvar for
hverandre», må vi ha fremgang på alle sammen.

I Sola skaper vi tilhørighet
gjennom deltakelse

I Sola bygger vi et
bærekraftig samfunn

I Sola gir en solid økonomi
oss handlekraft

I Sola er vi kreative og tar i
bruk nye løsninger

Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet
10 | Kommuneplan for Sola 2022-2040 | Samfunnsdel

Ansvar for hverandre

Kommuneplan for Sola 2022 - 2040 | Samfunnsdel | 11

Vi arbeider for at alle innbyggere skal
oppleve god livskvalitet, tilhørighet, trygghet og inkludering.
Innbyggerne i Sola skal ha mulighet og anledning
til å medvirke og delta i kommunens tjenestetilbud,
uavhengig av alder, funksjonsevne, etnisitet, kjønn og
religion. Vi skal styrke lokalsamfunnet slik at innbyggere, i alle livsfaser, kan delta i fellesskapet.

I Sola skaper vi
tilhørighet gjennom
deltakelse

Utjevning av sosiale helseforskjeller er et prioritert
område i folkehelseprofil 2019-2020. Det handler om å
legge til rette for at alle har like muligheter for er godt
liv. Mye av grunnlaget for dette skjer i barneårene. En
trygg og god oppvekt for våre barn og unge i dag,
påvirker også kommende generasjoner. Tilhørighet
er en av de viktigste faktorene for en trygg og god
oppvekst.

Vi skal arbeide for at solasamfunnet er et samfunn
med små forskjeller, med et spesielt fokus på barnefamilier. Trygg og god omsorg, gode barnehager og
skoler som løfter alle barn og unge uavhengig av
bakgrunn, er viktige bidrag for å skape et samfunn
med små forskjeller og like muligheter. Vi skal jobbe
sammen for at alle opplever mestring, kan delta i
samfunnet, arbeidslivet og i felleskap med andre.
God møteplasser gir mulighet for å oppleve mening,
mestring og tilhørighet. Nærområder og møteplasser skal være tilgjengelig for alle. Et rikt kulturliv og
fritidstilbud skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet.
Det frivillige arbeidet utgjør et uvurderlig bidrag til
lokalsamfunnet, med mange typer organisasjoner og
aktiviteter som skaper møteplasser for innbyggere i
alle aldre. Deltakelse i frivillige organisasjoner skaper
tillit mellom mennesker, styrker demokratiet og øker
livskvaliteten til de som deltar.

Derfor skal vi:

•
•
•
•
•
•
•
•

bidra til at det er enkelt å være frivillig

•
•
•

legge til rette for at innbyggere kan leve aktive liv og bo trygt i eget hjem så lenge som mulig

•

utforme kultur og fritidstilbud som stimulerer til deltakelse og medvirkning, og som er tilrettelagt slik at alle
har mulighet til å delta

•

sette høy faglig kompetanse, kunnskap og samhandling i system til det beste for barn og ungdom og
deres familie

•
•
•

sikre at vi har strukturer som sikrer barns medvirkning

•

beskytte barn og ungdom mot overgrep og krenkelser

være forutsigbar og positiv i møte med frivilligheten
være regiassistent og tilrettelegger i møte med frivilligheten, ikke instruktør
stimulere til deltakelse i samfunnsnyttig frivillig innsats
sikre arealer til rekreasjon, idrett og friluftsliv
sikre tilgang til grøntområder og natur i nærmiljøet. Skoler og barnehager skal prioriteres
følge opp kvalitetsreformen «Leve hele livet»
arbeide for å bli et aldersvennlig samfunn som er trivelig og bo og leve , og der det er lagt vekt på universell
utforming

prioritere forebygging, tidlig innsats og aktivitet
jobbe systematisk for at alle barn og unge skal oppleve å være inkludert, gjennom å fremme et
inkluderende barnehage- og skolemiljø

ha kompetanse på å forstå og snakke med barn
bygge laget rundt barn med hjelpebehov. Vi skal være bevisst på at den enkelte tjeneste ser deler av
helheten, og at det ofte er nødvendig med tverrfaglig kartlegging

Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet
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Vi skal legge til rette for et samfunn som
ivaretar kommende generasjoners behov.
Dette betyr at all utvikling i kommunen
skal være bærekraftig, og at bærekraft står
sentralt i alt arbeidet vi gjør og på alle nivå i
kommunen.

I Sola bygger vi et
bærekraftig samfunn

Verden er i endring og det er utfordrende å planlegge
fremtiden. Ny teknologi endrer måten vi lever på,
samtidig som klimautfordringer, tap av naturmangfold og politiske spenninger i verden påvirker
oss i stor grad. Kommunen skal legge til rette for at
all utvikling skjer innenfor naturen tålegrense. Det
handler om å tilpasse seg klimaendringene, bidra til å
redusere klimagassutlipp og ta vare på naturmangfoldet.
Sola skal vært et trygt og godt lokalsamfunn. Vi har
ansvar for å ivareta sikkerhet og trygghet, gjennom

systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap. Vi skal ha god evne til å håndtere kriser, og
bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner i
beredskapssituasjoner.
Vi skal legge til rette for utvikling av bærekraftige
lokalsamfunn med gode bomiljø for alle. Universell
utforming i vid forstand, er en forutsetning for at
boområder og nærmiljø skal fungere for alle. Vi skal
planlegge med hensyn til alders- og familiesammensetning og varierte økonomiske ressurser. Områder
skal utformes på en måte som skaper identitet og
kontakt mellom naboer. Det betyr å sikre ulike
møteplasser, frilufts og rekreasjonsområder tilpasset
alle aldersgrupper. Grønnstruktur er nettverk av små
og store naturområder, friområder og friluftsområder.
Disse huser viktige naturtyper og fungere som leveområder for dyr og spredningsveier for vilt, og er
viktig for det biologiske mangfoldet.

Derfor skal vi:

•

følge den nasjonale målsettingen om minst 55 prosent reduksjon av klimagasser i 2030 sammenlignet
med 2015

•
•

innføre klimabudsjett og- regnskap

•
•
•

gjøre det enkelt å ta klimariktige valg

•
•

utarbeide ny helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse

•
•

arbeide systematisk og målrettet med å følge opp funn i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

•
•
•

utvikle bo- og nærmiljø med grønne og inkluderende uterom for alle

•

styre planleggingen av arealbruken for å redusere framtidig areal og transportbehov

tydeliggjøre klima og miljøarbeidet i kommunen, slik at tiltak skissert i kommunedelplan for klima og miljø
blir gjennomført

tilrettelegge for innspill og samarbeid om grønn omstilling
i planperioden skal det utarbeides en temaplan for overvann, nedbørsfelt, flomveier, havnivåstigning og
kapasitetsberegninger på kommunalteknisk ledningsnett

sikre koblingen mellom kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse og kommunens plan og utredningsarbeid

styrke organisasjonens kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap, både i forebyggende arbeid
og i krisehåndtering

videreutvikle grønnstrukturen
gjøre det enklere for innbyggere å reise klimavennlig – tilrettelegge for delebiler, mobilitetspunkt,
kollektivtilbud, snarveier, gang og sykkelveier og prioritere kollektivtrafikk

Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet
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Kommunens økonomiske rammer er
avhengig av utviklingen i næringslivet i
kommunen, regionen og samfunnet for
øvrig. Næringslivet i regionen er i stor grad
knyttet til olje- og gassproduksjon, og konjunktursvingninger får store ringvirkninger.
Samtidig krever internasjonale trender og
økt politisk trykk i klimaspørsmål omlegging til et grønnere og mer bærekraftig
næringsliv.

I Sola gir solid
økonomi oss
handlekraft

For å sikre nødvendig vekst i sysselsetting, og
offentlige inntekter, er Sola og regionen avhengig av
et konkurransedyktig og velfungerende næringsliv.
Sola og vår region har med sin unike kompetanse,
et konkurransefortrinn i omstillingen til det grønne
skriftet.

De naturgitte forutsetningene for matproduksjon i
Sola er blant de beste i landet. 80 - 85 prosent av
jordbruksarealet i Sola er egnet til produksjon av korn
eller grønnsaker. Sola er dermed nasjonal viktig for
matsikkerheten. Som ellers i bynære strøk er LNFarealet i Sola under press for areal til boliger,
næringsareal, offentlige formål og veier.
I Sola er tilleggsnæring til ordinær landbruksdrift viktig, siden tilleggsnæringen ofte står for en
betydelig andel av inntektsgrunnlaget på gården.
Tilleggsnæringer behandles etter sentralt gitte
veiledende retningslinjer. På en del gårdsbruk
er produksjonen lagt om til nye næringer eller
tilleggsnæringer. Dette kan være produksjon av
jordbær og bringebær i plasttuneller, produksjon av
juletrær/pyntegrønt og ferdigplen. Den største
utfordringen for landbruket er tap av produksjonsareal. Denne kommuneplanen har fastsatt et
jordvernmål som ytterliggere skal skjerpe vernet av
matjord.

Derfor skal vi:

Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet
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•
•

styrke det lokale strategi- og utviklingsarbeidet innen turisme og næring

•

sørge for at de tre næringsklyngene får videreutvikle sine særegenheter, samtidig som utviklingen skjer i
samspill mellom de tre klyngene og kommunen

•
•
•

sørge for tilgjengelig næringsareal og godt tilrettelagt infrastruktur

•

samarbeide med næringslivet om å ta i bruk ny teknolog og innovative metoder for å bli mer bærekraftige
og tilpasningsdyktige

•

tilrettelegge for fremtidens bærekraftige næringer

vie kommunens tre næringsklynger- Risavika havn, Forus næringsområde og flyplassområdet, særlig
oppmerksomhet

arbeide for dialog, samhandling og informasjonsdeling med næringslivet
ivareta forutsigbarhet for næringslivsaktører
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Vi står, som resten av landets kommuner,
overfor langsiktige utfordringer knyttet til
en aldrende befolkning. For å møte
fremtiden og sikre bærekraftige
tjenester med god kvalitet, blir det
nødvendig å gjøre endringer i måten
tjenestene leveres.
Systematisk arbeid med innovasjon og digitalisering
skal forbedre Sola kommune slik at innbyggerne i
Sola får kvalitative og fremtidsrettede tjenester.

I Sola er vi kreative
og tar i bruk nye
løsninger

For å sikre gode tjenester til solabuen i årene som
kommer, vil vi utvikle og gjennomføre løsninger
sammen med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og foreninger. Å samskape er en måte å tenke

og arbeide på – det er ikke et bestemt verktøy eller
en metode. Alle har noe å bidra med og det er de
ressursene vi må mobilisere. Det krever at vi er
nysgjerrige og involverer hverandre når vi utvikler
tjenester for å skape et godt lokalsamfunn.
Denne måten å utvikle og gjennomføre løsninger på
støttes av visjonen vår: «Vi tar ansvar for
hverandre». Den legger opp til at gode løsninger
skapes i samspillet mellom kommunen, næringslivet og innbyggerne. For å lykkes må vi ha en felles
forståelse for mål og retning, gi rom for andres
kompetanse, stille spørsmål og reflektere rundt
hvordan vi arbeider. Vi tror på et sterkt lokalsamfunn
og at vi skaper de beste løsningene sammen.

Derfor skal vi:

•
•

etablere en felles forståelse for hvordan vi kan arbeide for å skape gode tjenester i fremtiden

•
•

legge til rette for at samspillet med innbyggere og næringsliv oppleves som ekte og godt

•

heve kompetansen i arbeidsmetoder og verktøy som fremmer innovasjon, og alltid ha gode arenaer for
medvirkning i utviklingsarbeidet

•

utvikle holdninger og verktøy for mer innbyggerinvolvering gjennom læring, kompetanseheving og
medvirkning

•
•
•

utvikle nye former for samhandling mellom administrasjon og politikere

utvikle og gjennomføre løsninger sammen med innbyggerne. Dette gjør vi ved å ta utgangspunkt i
innbyggernes behov, og vi involverer dem.

utvikle holdninger og verktøy gjennom læring og medvirkning, for å gjøre ledere og medarbeidere i stand
til å arbeide på nye måter

bruke teknologi for å legge til rette for selvbetjening, åpenhet og digital dialog
dele kompetanse og erfaringer

KVALITATIVE OG FREMTIDSRETTEDE TJENESTER
Systematisk arbeid med innovasjon og digitalisering
skal forbedre Sola kommune slik at innbyggerne i
Sola får kvalitative og framtidsrettede tjenester.
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Arealstrategien angir kommunens langsiktige og overordnede prinsipper for
arealbruk. For å nå målene i samfunnsdelen skal følgende strategi ligge til grunn
for kommunens arealbruk:

Øke bosteds- og
besøksattraktivitet

Arealstrategi med
jordvernmål

Arealbruken skal styrke de kvalitetene som gjør at
folk har lyst å bosette seg i Sola kommune. Da må
Sola sine særegne kvaliteter styrkes, som blant annet
kulturminner og kulturlandskap, bevaringsverdig
bygningsmiljø og typiske natur- og landskapstyper.
Grønnstrukturen skal bevares og videreutvikles som
bruks- og rekreasjonsområde for mennesker, naturmangfold, og for å bidra til klimatilpasning. Grønnstrukturen skal være sammenhengende, nær, variert
og naturbasert.

Sentrumsutvikling
Arealbruken skal videreutvikle Sola sentrum som
kommunesenter og Tananger sentrum som
lokalsenter for Tananger-halvøya. Kommunesenteret
skal være kommunens sentrale handelssentrum.
Offentlige tilbud som bare gis på ett sted i
kommunen skal i hovedsak legges til Solakrossen.

Prioritert utbyggingsretning
Bussveien skal være strukturerende for arealutviklingen i kommunene. Det betyr at primær
utbyggingsrekkefølge skal være langs Bussveien
på Jåsund-halvøya, inkludert Tananger sentrum, og
langs Bussveien mellom Sola sentrum og Forus, via
Skadberg. I resterende deler av kommunen skal det
føres en restriktiv utbyggingspolitikk. Det betyr at
utbygging skal begrenses til vedlikeholds-vekst for å
opprettholde dagens servicetilbud.

Utbygging innenfra og ut
Vi skal prioritere utbygging «innenfra og ut» som et
generelt prinsipp. Det betyr at utbygging/potensiale
for fortetting innenfor allerede utbygde områder,
inkludert Sola sentrum og Tananger sentrum, skal
utnyttes før nye areal omdisponeres til utbyggingsformål. Dette gjelder både sentrumsutvikling,
lokalisering av besøks-/arbeidsplassintensive
funksjoner og virksomheter, boligbygging og
infrastruktur for gåing og sykling.

Jordvernmål
Vi skal skjerme landbruksjord og naturverdier mot
omdisponering og utbygging. Dette er konkretisert i
kommunens jordvernmål for kommuneplanperioden
2022- 2040:  

•

Det tillates omdisponert LNF til absolutt
minimum nødvendig areal for å realisere viktige
samferdselsprosjekt.

Foto: Elisabeth Tønnessen

Riktig virksomhet på riktig
sted
Lokalisering av arbeidsplasser, handel og tjenester
skal skje etter virksomhetens areal- og transportbehov. Det betyr at arbeids og/eller besøksintensive
virksomheter skal lokaliseres i Sola sentrum eller
Tananger sentrum, slik at flest mulig kan gå, sykle
eller ta buss. Virksomheter med større arealbehov
og færre arbeidsplasser/besøkende skal lokaliseres
innenfor eksisterende næringsområder. Av disse skal
havnerelaterte virksomheter lokaliseres i Risavika,
mens flyplassrelaterte virksomheter skal lokaliseres i
næringsområdet ved flyplassen.
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Vi må først bestemme hvor vi vil, før vi gjør
tiltak som får oss dit. Derfor handler
kommuneplanen ikke om tiltak og
konkrete forhold. Den handler om retning.
Hvordan vi løser det, og tar det videre,
avgjøres i andre planer og i handlings- og
økonomiplanen.
Underliggende kommuneplanen er arealmessige
kommedelplaner, områdeplaner og reguleringsplaner og for samfunnstema: strategier, temaplaner
og handlingsplaner. Dette plannivået i styringssystemet er en strategisk utdyping av retningen og
målene gitt i kommuneplanen.

Kommuneplanen
viser retning

Handlingsdelen gir grunnlag for kommunens
prioriteringer av ressurser, planleggings- og
samarbeidsoppgaver. Den konkretiserer også
tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer.
Nye planbehov skal identifiseres i handlings- og
økonomiplanen samt i kommunalplanstrategien.
Årsrapporten gir et helhetlig bilde av
kommunens aktiviteter gjennom året, i tillegg til en
grundig analyse av det økonomiske resultatet.
Årsrapporten skal identifisere hvilke planer som er
blitt vedtatt, og hvilke som utgår.

I handlings- og økonomiplanen inngår både
kommuneplanens handlingsdel, fireårig økonomiplan
og årsbudsjett i ett og samme plandokument.

Figuren over viser de viktigste elementene i styringssystemet.

Bildetekst lorem ipsum dolor sit amet
22 | Kommuneplan for Sola 2022-2040 | Samfunnsdel

Ansvar for hverandre

Kommuneplan for Sola 2022 - 2040 | Samfunnsdel | 23

