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1. Sammendrag  
Kommunal planstrategi skal være en vurdering av kommunens planbehov for kommunestyreperioden, 

med utgangspunkt i en drøfting av sentrale utfordringer og strategier kommunen står overfor. Dette 

arbeidet er bredt forankret administrativt og politisk. Det har også vært samarbeid med kommunene 

i storbyområdet for å løfte frem felles planutfordringer og konkrete samarbeidsoppgaver. 

Oversikt over eksisterende planer og planer som skal utarbeides eller revideres følger i kapittel 10 i 

planstrategien. Kommunestyret har vedtatt at følgende nye planer utarbeides i perioden (sak 60/16): 

a. God oppvekst for alle – helhet og kvalitet i oppvekst og kultur (kommunedelplan) 

b. Kvalitetsplan SFO (temaplan) 

c. Folkehelsestrategi 

d. Digital strategi 

e. Grøntstrategi 

f. Overvannshåndtering (temaplan) 

g. Områdeplan Gamle Tananger 

h. Områdeplan Risavika Sør 

i. Områdeplan Bærheim kan startes opp i 2019. Rådmannens bes sikre at utbyggingstempo 

tilpasses sosial infrastruktur i området. 

j. Områdeplan for Stokkavik kan startes opp i 2018. 

Det er videre vedtatt at kommuneplanen revideres. Med utgangspunkt i utfordringsbildet som er 

skissert i planstrategien, samt prosess rundt utarbeidelse og vurdering av kommuneplan 2015-2026, 

legges følgende rammer for revidering av kommende kommuneplan: 

- Samfunnsdelen revideres med mål om å stryke kommuneplanen som overordnet 

styringsdokument. Mål og satsingsområder gjennomgås med tanke på oppfølging i 

tjenesteområdene. En tydelig handlingsdel utarbeides. 

- Det legges opp til en prosess hvor samfunnsdelen og de overordnede strategidiskusjonene 

tas før behandling av arealdelen. Samfunnsdelen kan om nødvendig vedtas før arealdelen er 

ferdig, slik at den kan tre i kraft raskest mulig. 

- Arealdelen rulleres med utgangspunkt i føringer og strategier vedtatt i samfunnsdelen. 

- Bestemmelsene må gjennomgås slik at de blir et verktøy for å realisere strategier og føringer 

vedtatt i samfunnsdelen. 

- Overordnet ROS-analyse revideres  

Utfordringsbildet synliggjør viktige fokusområder for arbeidet med rullering av kommuneplan. Endelig 

opplegg og utredningstema fastsettes i planprogrammet for kommuneplanrulleringen. 
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2. Innledning 
Hvordan vil vi at solasamfunnet skal se ut om fem år? Eller 20 år? Eller kanskje 40? Og hvilke grep må 

vi ta i dag for å komme dit? Hva ønsker vi å ta vare på og kanskje videreutvikle? Hva vil vi hindre eller 

begrense? 

Hvordan skal vi best ruste samfunnet vårt for å takle utfordringene som kommer i tiden fremover? 

Noen av disse utfordringene kjenner vi til, andre kan vi ikke en gang tenke oss til. 

Valgene vi tar i dag får konsekvenser for fremtiden, både på kort og lang sikt. Det handler om hva vi 

gjør og satser på, men også hva vi lar være å gjøre og prioriterer bort.  

I følge plan- og bygningsloven (§ 10-

1) skal kommunestyret minst én gang 

i hver valgperiode, og senest innen 

ett år etter konstituering, utarbeide 

og vedta en kommunal planstrategi. 

Planstrategien er en mulighet til å 

stoppe opp litt, og tenke over hvor 

vil vi med kommunen vår, og hva kan 

vi gjøre for å komme dit? 

Planstrategien er ett av kommunens 

viktigste styringsdokumenter. 

Formålet er å klargjøre hvilke 

planoppgaver kommunen bør starte 

opp eller videreføre for å legge til 

rette for ønsket utvikling i kommunen. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke 

planoppgaver som skal prioriteres.  

Planstrategien bør ifølge Plan- og bygningsloven omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg 

knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet 

og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

 

3. Visjon, hovedmål og satsingsområder i Sola 

kommune 
Planstrategien tar utgangspunkt i visjon, overordnet mål og satsingsområder som er vedtatt i 

kommuneplanen 2015-2016: 

Visjon, overordnet mål og satsingsområder videreføres som fastsatt i kommuneplanen 2015-2026: 
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Å ta ansvar for hverandre handler om å bidra til at alle kan leve et godt liv. Om å ta vare på 

hverandre, om å bry seg og om å dele.  

Å ta ansvar handler om det vi gjør, men også om det vi lar være å gjøre. 

Ansvar for hverandre handler om hverdagen her og nå, men også om å ta valg som legger et godt 

grunnlag for kommende generasjoner.  Sola kommune vil skape et bærekraftig samfunn, der 

økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft ses i sammenheng og danner grunnlaget for de 

beslutninger som gjøres.  

Gjennom kompetente medarbeidere, kunnskapsbaserte beslutninger og tverrfaglig samarbeid, vil 

kommunen ta sin del av ansvaret for at de som bor, og kommer til å bo, i Sola, kan leve et godt liv. 

Men hver enkelt har også et selvstendig ansvar for sitt liv og sine medmennesker. Samfunnet vårt blir 

ikke bedre enn det hver enkelt bidrar med, på ulike måter. 

Hovedmålet er fundamentet for samfunnsutviklingen frem mot 2026. Målet tilkjennegir at kommunen 

ønsker en bærekraftig utvikling med historisk forankring, basert på nærhet mellom innbyggerne i et 

lokaldemokrati. Utvikling av identitet og nærhet til lokalmiljøet krever at både sosiale og fysiske 

forutsetninger er til stede.  

Nærmere omtale av satsingsområdene følger i kapittel 7. 
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4. Sola i utvikling 

Rask vekst og mer mangfold 

Kommunen har de siste årene opplevd rask befolkningsvekst. Denne veksten ser nå ut til å flate ut. Pr 

1. januar 2016 var 26 096 personer registrert bosatt i Sola. Dette utgjør en vekst på 388 personer, 

eller nesten 1,5 prosent fra 2015. Årlig prosentvis vekst fra 2010- 2015 var til sammenligning ca 2,4 % 

i snitt. 

Kommunen ligger i en region med store årlige flyttestrømmer. Befolkningsveksten har de siste årene 

svingt mest i takt med netto innflytting, mens fødselsoverskuddet har vært relativt stabilt. 

Norges befolkning blir 

stadig mer internasjonal, og 

også Sola har en voksende 

innvandrerbefolkning. Per 1. 

januar 2016 hadde 5 023 

solabuer 

innvandrerbakgrunn, en 

andel på 19,3 prosent av 

befolkningen. 

Innvandrerbakgrunn vil si 

at en person selv har 

innvandret til Norge, eller 

er født i Norge og begge 

foreldrene har innvandret. 

Det bor personer med 

bakgrunn fra over 110 land i Sola.  

Siden 2006 har det vært en kraftig økning av personer med innvandrerbakgrunn fra land i Europa 

unntatt Tyrkia. Denne gruppen utgjør nå 2 979 personer, godt over halvparten av alle med 

innvandrerbakgrunn. Økningen skyldes i hovedsak arbeidsinnvandring. 

Befolkningsframskriving – fortsatt vekst? 

Diagrammet nedenfor viser forventet befolkningsutvikling i Sola i kommuneplanperioden 2015-2026. 

Tre av grafene viser Statistisk Sentralbyrå (SSB) sine tre alternativer for lav, middels og høy vekst.  

Den lilla grafen er Sola kommunes egne prognoser, og er basert på forventet boligbygging. 

Kommuneplanen 2015-2016 legger til grunn at det bygges i snitt 260 boliger pr år i planperioden. 

Med 2,4 personer pr bolig tilsier det en årlig vekst på i snitt 2,2 prosent. Sola kommunes prognoser 

viser at vi passerer 30 000 innbyggere i 2022.  
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Figur: Befolkningsframskriving i Sola, 2015-2026   

Kilde: SSB og Sola kommunes egne kommuneplanforutsetninger 

Den store befolkningsveksten i storbyområdet på Jæren hittil kan i all hovedsak forklares ut fra en 

tilsvarende økonomisk vekst, særlig innen olje- og gassektoren. Dette har gitt stort behov for 

tilflyttende arbeidskraft. Det er usikkerhet rundt hvor mange arbeidsplasser som vil være knyttet til 

denne sektoren i årene fremover, og dermed også befolkningsveksten.  

Samtidig er det press for at Norge skal ta imot flere flyktninger. Dette kan få konsekvenser for type 

innvandring og flyttemønster. Kommunen må forberede seg på et mer mangfoldig samfunn i stadig 

endring.  

Befolkningen er også i endring når det gjelder alderssammensetning. Befolkningen opplever økt 

levestandard og bedre helse, noe som blant annet resulterer i flere eldre og det noen betegner som 

eldrebølgen. Prognosene for Sola viser en svak økning i andelen eldre. Dersom mange i arbeidsfør 

alder flytter eksempelvis for å finne arbeid andre steder kan det medføre en raskere relativ økning i 

andelen eldre.  

Man bør også merke seg tendensen som blant andre NIBR (Norsk institutt for by- og 

regionforskning) kaller yngrebølge: Flere unge og barnefamilier ønsker å bo urbant, i sentrumsnære 

områder. 

 

Næringsliv mot nye tider 

Sola kommune fremstår som en dynamisk og potent kommune. Sola kommune er en av landets 

viktigste næringskommuner og har flere år på rad gått til topps i NHOs kommune NM. NHOs 

Kommune NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved 

næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. En av suksessfaktorene har 

vært at kommunen har hatt nok tilgang på arealer for næringslivet. Som vertskommune for 

næringsklynger av regional og nasjonal betydning, som den internasjonal flyplassen Stavanger Lufthavn, 
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Sola, og Risavika havn, er kommunen et viktig knutepunkt for hele regionen. I tillegg er Sola kommune 

en betydelig jordbrukskommune. 

Sola kommune er, som resten av regionen, preget av usikkerhet i oljemarkedet. Det er mye som tyder 

på at norsk økonomi og kommunens økonomi for øvrig går i en ny fase hvor vekstutsiktene er 

svekket. Dette er nærmere omtalt i kapittel 8 Felles utfordringer og oppgaver i storbyområdet. 

Høy sysselsetting men økende arbeidsledighet blant bosatte i Sola  

Antall arbeidsplasser knyttet til privat sektor har steget raskt de siste årene. Nærmere 90 prosent av 

arbeidsplassene er nå knyttet til privat næringsliv, i hovedsak utvinning av olje og gass (85 prosent). 

Antall sysselsatte i kommunal sektor har ligget relativt stabilt de siste årene.  

Ved inngangen til 2015 var det 25 205 personer som var registrert sysselsatt i Sola. Av disse var bare 

5 747 bosatt i kommunen. Til sammen 14 221 av kommunens innbyggere var sysselsatt på samme 

tidspunkt, med arbeidssted i eller utenfor kommunen. Dette tilsvarer 74,8 prosent av befolkningen 

mellom 15-74 år. Figuren under viser andel sysselsatte i prosent av befolkningen, i alderen 15-74 år. 

Sysselsettingsandelen i Sola ligger høyt, både sammenlignet med Rogaland fylke og landet. 

 

Figur8 Andel sysselsatte, prosentandel av befolkningen bosatt i Sola, i alderen 15.74 år (Kilde: SSB) 

Den lave oljeprisen og reduserte investeringer i oljebransjen har ført til nedbemanning i mange 

bedrifter i vår region. Reduksjon i aktiviteten i oljebransjen begynner å få ringvirkninger også i andre 

bransjer. 

Sola opplever nå store endringer i arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten er økende, og Sola er den 

kommunen i landet hvor arbeidsledigheten stiger raskest. I april 2016 var 5,2 prosent av 

arbeidsstyrken helt ledige. Dette utgjør 736 personer, og er nesten en dobling fra samme tidspunkt i 

2015. Det forventes at flere vil miste jobbene fremover. 
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Samtidig melder NAV Rogaland om en økning i antall stillinger som ble lyst ut i april 2016 

sammenliknet med 2015. Det er flere ledige stillinger innen yrkesgruppene bygg og anlegg og industri 

enn i 2015.  

Folkehelse 

Oversiktsrapporten for folkehelse viser at Sola kommune for de fleste er en god kommune å bo i. 

Det generelle bildet er at solabuene har relativt god helse og gode muligheter for et godt og langt liv. 

Befolkningen i Sola kommer svært godt ut når vi sammenligner ulike folkehelseindikatorer med 

landet ellers.  

Gjennom arbeidet med oversikt over folkehelse har kommunen identifisert to hovedutfordringer for 

folkehelsa i Sola for de neste fire årene: 

1) Drop-out fra videregående skole: Noen få unge sliter mer enn andre, og de sliter gjerne på flere 

områder. Spesielt utsatt er man dersom man faller ut fra videregående opplæring fordi det er 

så få jobber for ufaglærte. Dette punktet er nærmere omtalt under satsingsområde 2 i 

kapittel 7. Tematikken krever tidlig innsats rettet mot barn og unge, og god samordning 

mellom ulike tjenestetilbud. Problemstillinger knyttet til dette temaet vil blant annet bli belyst 

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

 

2) Rask vekst og stor gjennomtrekk av innbyggere: Den raske veksten og store gjennomtrekken av 

innbyggere de siste årene vil være spesielt utfordrende for Solasamfunnet i årene framover, i 

kombinasjon med økonomiske nedgangstider, økende arbeidsledighet og større mangfold. 

Utfordringen er omtalt som et hovedfokusområde for planstrategien, Sosial tillit og tilhørighet 

(kap.6). 

Oversiktsrapporten og drøfting av de to hovedutfordringene finnes på kommunens nettsider. 
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5. Nasjonale og regionale forventninger og 

føringer 
Staten har klare forventninger og krav til kommunen som myndighetsutøver, tjenesteprodusent og 

samfunnsutvikler. Disse forventningene og kravene blir gjerne uttrykt gjennom lovkrav eller som 

statlige føringer for sektorene, og er lagt til grunn for den helhetlige vurderingen av Sola kommunes 

planbehov. Kommunene skal ivareta nasjonale og regionale interesser i sin planlegging.  

Nasjonale forventninger relatert til Sola kommune 

I henhold til plan- og bygningsloven § 6-1 skal regjeringen hvert 

fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. De nasjonale forventningene samler mål, 

oppgaver og interesser som regjeringen forventer at kommunene 

legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. De 

nasjonale forventningene for 2015-2019 legger til grunn følgende: 

 

Gode og effektive planprosesser 
Regjeringen forventer at planforslag og beslutninger skal baseres på 

et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag og ivareta nasjonale og viktige regionale interesser. Tidlig 

medvirkning og involvering av allmennheten, berørte myndigheter, parter og interesseorganisasjoner 

må sikres. Det forventes at kommunene bruker regionalt planforum aktivt for tidlig avklaring av 

interesser og konflikter i plansaker. Kommunene skal sikre effektiv planbehandling og regionale 

myndigheter skal fremme innsigelser kun når det er nødvendig for å sikre viktige nasjonale og 

regionale interesser. Det forventes videre at det legges til rette for enkel tilgang til digitalt 

planregister og bruk av verktøy for digital plandialog. 

Oppfølging i kommunen 

Det er en utfordring å sikre tilstrekkelig medvirkning fra berørte parter, på riktig nivå og til rett tid i 

ulike plan- og beslutningsprosesser. I større planprosesser har kommunen tett dialog med berørte 

myndigheter, blant annet gjennom planforum. Kommunen har etablert et ungdomsråd og et råd for 

eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Disse rådene fungerer som høringsorgan. Kommunen 

gjennomfører årlige dialogseminarer med private planleggingsfirma for å sikre kvalitet i planleggingen. 

Gjennom barnetråkk-registreringen har barn og unge synliggjort hvilke områder de benytter seg av 

eller opplever som utrygge. Kommunen inviterer også til folkemøter ved behov. Kommunen har tatt i 

bruk eByggWeb, slik at man kan få innsyn og følge saksgangen i alle plansaker i Sola.  

Det foreslås i planstrategien å utarbeide ny digital strategi for å bedre kommunikasjonen både internt 

og eksternt i kommunen. Bedre samarbeid og medvirkning mellom kommunen og innbyggerne står 

sentralt i kommunens innovasjonsarbeid. Prinsipper for medvirkning og kommunikasjon er for øvrig 

nedfelt i kommunens kommunikasjonsstrategi. 
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Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
Regjeringen forventer at reduksjon av klimagassutslipp, energiomlegging og energieffektivisering må 

vektlegges gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og 

tjenester. Klimaendringer, risiko og sårbarhet må tas hensyn til gjennom samfunns- og arealplanlegging 

og byggesaksbehandling. Viktige verdier som naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner og 

kulturmiljø, må identifiseres og ivaretas i regionale og kommunale planer. 

Det forventes etablering av samarbeid om en bærekraftig næringsutvikling og innovasjon i 

partnerskap med næringslivet, regionale og lokale aktører. Jordbruksjord må sikres, og det må legges 

til rette for nye og grønne næringer.  

 

Oppfølging i kommunen 

Utfordringer knyttet til klima, energi, samfunnssikkerhet, naturmangfold, friluftsliv og landskap er tema 

som hele tiden står sentralt i planleggingen i Sola. Det er utarbeidet et helt nytt beredskapsplanverk 

for Sola kommune på overordnet nivå. I tillegg er det for første gang laget en beredskapsstrategi for 

samordning av innsatsen til kommunene Sandnes, Stavanger, Randaberg og Sola ved større hendelser. 

Kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) revideres i forbindelse med kommuneplanrulleringen.  

Sentralt i det videre arbeidet står oppfølging av anbefalingene identifisert i Risavika-rapporten. Sola 

kommune bør også vurdere om det skal utarbeides en helhetlig strategi med langsiktige mål og 

prioriteringer for oppfølgning av samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen.  

I planstrategien foreslås blant annet planer og strategier knyttet til kulturminner, grøntstrategi, 

overvannshåndtering og beredskap. Klima foreslås som tema for kommuneplanrulleringen. 

Når det gjelder samarbeid om bærekraftig næringsutvikling og innovasjon, deltar kommunen i 

nettverk som Greater Stavanger og Skape.no. Kommunen har tilgjengelige næringsarealreserver. 

Greater Stavanger har sammen med kommunene utarbeidet en guide for næringsarealer og –lokaler. 

Guiden skal gjøre det for de som tilbyr og de som etterspør slike arealer å komme i kontakt med 

hverandre.  

Blant annet gjennom arbeidet med Interkommunal kommunedelplan for Forus er kommunen også i 

dialog med næringslivet og andre aktører for å utvikle et område som kan tiltrekke seg ulike typer 

næringsvirksomhet i fremtiden. Langsiktig grense for landbruk ligger til grunn for arealutviklingen i 

kommunen. 

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 
Regjeringen forventer at kommunene, i samarbeid med fylkeskommunen, fastsetter regionalt 

utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkt for 

kollektivtrafikken. Det må legges til rette for variert og tilstrekkelig boligbygging og sikres høy 

arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, med tilrettelegging for økt sykkel og gange. Kommunene 
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forventes å tilrettelegge for effektive planprosesser og rask behandling av planer for samferdselstiltak. 

Godsterminaler og havner skal prioriteres som effektive logistikknutepunkt. 

Videre legges det til grunn at transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange og at 

planleggingen følger aktivt opp bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler med staten. Gjennom en aktiv og 

helhetlig sentrumspolitikk skal det skapes gode og levende bymiljø med bolig, arbeidsplasser, service 

og sosiale møteplasser. Trygge og helsefremmede bomiljø, tilrettelagt for fysisk aktivitet og 

nærfriluftsliv, skal bidra til trivsel for hele befolkningen. 

 

Oppfølging i kommunen 

Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder står høyt på dagsorden i samfunnsdebatten og 

overordnet planlegging i storbyområdet. Sola er en kommune med høy inn- og utpendling, og med 

både urbane og rurale områder, noe det må tas høyde for i planlegging av kollektivtraseer, gang- og 

sykkelveier mv. Regionalplan for Jæren og arbeidet med bymiljø- og byutviklingsavtaler legger viktige 

føringer for denne utviklingen. Kommunen deltar i arbeidet med byutviklingsavtaler mellom 

kommuner og staten. Det er viktig at ønsket om fortetting ikke går på bekostning av gode bomiljø.  

Regional planstrategi 

I likhet med kommunene er også fylkeskommunene pålagt å utarbeide planstrategier. Regional 

planstrategi for Rogaland ble vedtatt i fylkestinget 26. april 2016 (sak 30/16). 

Regionale planer kan gi føringer for Sola kommunes arbeid og planverk. De regionale planene må 

være med i vurderingen av hvilke planer Sola kommune har behov for å utarbeide, slik at planverkene 

utfyller hverandre best mulig. Oppfølging av arbeidet med regionale planer vil kreve betydelige 

ressurser av kommunen, noe det må tas høyde for når kommunen prioriterer hvilke egne planer vi 

ønsker å utarbeide.  

Sentralt i den regionale planstrategien står oppdatering av Regionalplan for Jæren. Målet for arbeidet 

vil blant annet være å få bedre sammenheng mellom arealutvikling og kollektiv infrastruktur, gange og 

sykkel for å oppnå nullvekst-målet, mer effektiv ressursbruk og attraktive steder. Det legges opp til at 

langsiktig grense for landbruk ligger fast. 
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Fylkeskommunen foreslår videre blant annet å utarbeide ny samferdselsstrategi, regionalplan for 

klimatilpasning, smart spesialiseringsstrategi1, strategi for bioøkonomi2 og regionalplan for et 

inkluderende samfunn. Oversikt over fylkeskommunens forslag til planer følger vedlagt. 

6. Hovedfokusområder for planstrategien 
Både administrasjonen, de politiske utvalgene, Eldre- og funksjonshemmedes råd og Ungdomsrådet 

har bidratt i utarbeidelsen av utfordringsbildet for Sola kommune, som er grunnlagsdokumentet for 

planstrategien. Gjennom dette arbeidet er det identifisert noen områder og utfordringer som skiller 

seg ut som mer sentrale og sektorovergripende. Disse utfordringene gjelder flere eller alle 

satsingsområdene og krever koordinert innsats fra store deler av organisasjonen. 

Hovedfokusområdene blir nærmere presentert videre i dette kapitlet: 

 Strammere økonomiske rammer og uforutsigbar befolkningsutvikling 

 Omstilling og innovasjon 

 Sosial tillit og tilhørighet 

 Stedsutvikling 

Utviklingstrekk og utfordringer knyttet til satsingsområdene i Kommuneplanen 2016-2016 følger i 

kapittel 7.  

 

Strammere økonomiske rammer og uforutsigbar 

befolkningsutvikling 

Ca. 85 prosent av arbeidsplassene i Sola kommune er knyttet til utvinning av olje og gass. Den 

økende arbeidsledigheten og nedkjølingen i økonomien påvirker de økonomiske rammebetingelsene 

for Sola kommune. Vekst i skatteinntekter avtar. Kommunen kan ikke forvente at den store 

skatteveksten vi har hatt de siste 5 -10 årene vil fortsette.   

Befolkningsframskrivingen i Sola viser at befolkningssammensetningen vil endre seg i løpet av de 

nærmeste årene. Andelen eldre over 80 år øker jevnt i kommende periode og i årene frem mot 2040. 

Det gir nedgang i andel personer i yrkesaktiv alder i forhold til andel eldre. Dersom mange i 

arbeidsfør alder flytter for å finne jobb andre steder, vil andelen eldre relativt sett øke. Dette vil bli 

                                                
1 En smart spesialiseringsstrategi er et nytt konsept for innovasjonspolitikk laget for å fremme effektiv bruk av 

offentlige investeringer i forskning og utvikling. En slik strategi skal imøtekomme behovet for forskningsdrevet 

innovasjon i næringslivet og utnytte fylket sine fortrinn og særpreg til vekst og utvikling. 

2 Bioøkonomi omfatter produksjon og foredling av biologisk fornybare ressurser og handler om hvordan 

biprodukter fra akvakultur, skogdrift og andre næringer kan bli til mat, for, biodrivstoff, biogass, plast, medisiner, 

kjemikalier og en rekke andre høyverdige produkter som samfunnet trenger. 
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en utfordring både for personellsituasjonen i helse- og omsorgssektoren og for øvrig verdiskapning 

og velferdsutvikling. 

Den frem til nå raske befolkningsøkningen, og flere brukere med sammensatt hjelpebehov og 

lovfestede individuelle rettigheter, stiller store krav til kommunen. Det forventes at den økonomiske 

veksten blir lavere og ikke øker i takt med de reelle utgiftene. Denne ubalansen er forsterket i det 

siste, som følge av redusert aktivitet i næringslivet, nedbemanning i oljebransjen kombinert med 

økende arbeidsledighet. Dette innebærer at de økonomiske rammene blir strammere.  

Til tross for at befolkningsveksten har flatet noe ut, merker ikke kommunen noen endring i 

tjenesteetterspørsel foreløpig. I tillegg er det humanitære kriser like utenfor vår verdensdel som 

direkte påvirker Europa og Norge, inkludert Sola kommune. Dette blir nærmere drøftet under 

punktene om Sosial tillit og tilhørighet, og Felles utfordringer og oppgaver i storbyområdet. 

De usikre økonomiske tidene sammen med flyktningsituasjonen gjør befolkningsprognosene usikre, 

både med tanke på befolkningsvekst og -sammensetning. Dermed blir det vanskelig å dimensjonere 

kommunale tjenester, anlegg mv. på en god måte. Med strammere økonomiske rammer er det ekstra 

viktig å prioritere ressursene på riktig måte og til riktig tid. Kommunen må kontinuerlig tilpasse, 

effektivisere og samordne sine tjenester slik at vi kan legge til rette for økonomisk bærekraft. 

Tjenester, anlegg mv. må dimensjoneres på en hensiktsmessig måte til beste for innbyggerne, de 

ansatte og kommunens økonomi.  

Forslag til oppfølging i planstrategien: 

 Befolkningsprognoser utarbeides årlig og vedtas politisk, og legges til grunn for alt 

planarbeid i kommunen.   

 Bærekraftig økonomi er vedtatt som eget satsingsområde i kommuneplanen 2015-2026, og 

følges opp i arbeidet med kommunens handlings- og økonomiplan (HØP). 

 

Omstilling og innovasjon 

Innbyggerne i kommunen skal, uavhengig av alder, inntekt og ressurser, sikres tilgang på tjenester av 

god kvalitet gjennom tiltak som fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold. 

Kommunesektoren generelt ser et forventningsgap mellom innbyggernes forventninger til tjenester 

og det sektoren har økonomi til å levere. Det gjelder sosiale velferdstjenester, men også eksempelvis 

stadig flere utomhusanlegg som friområder, vei, vann og avløp. Disse blir opparbeidet og overlevert 

kommunen, med tilsvarende krav om standard og plikt til vedlikehold.  

Strammere økonomiske rammer gjør at kommunen må jobbe smartere for å imøtekomme flere 

brukere og samtidig videreutvikle et tjenestetilbud av høy kvalitet. Kommunen må forberede seg på 

et mer mangfoldig samfunn i stadig endring. Det er behov for å tenke nytt og jobbe systematisk og 

kontinuerlig med omstilling innenfor alle tjenesteområdene. 

FFF (forbedring, forenkling, fornying) er valgt som kommunens omstillingsstrategi og rettes både mot 

tjenesteutvikling og interne prosesser. Økt samspill mellom kommunen og befolkningen, og 
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innbyggerne i mellom, vil være en sentral del av omstillingen. Fokus vil være på mestring, samskaping, 

samarbeid, og «ansvar for hverandre».  

En slik endring utfordrer oss på flere områder, blant annet innbyggernes rolle som ansvarlige og 

aktive samfunnsborgere, samspillet mellom kommunen og innbyggerne, og måten kommunen utvikler 

og utfører tjenester på. Kommunen vil i større grad være tilrettelegger, mens innbyggerne selv gis 

mulighet til eksempelvis å utforme og vedlikeholde sine nærområder. 

Bruk av teknologiske og digitale løsninger vil være viktige virkemidler for effektiv samhandling både 

internt og eksternt. 

Forslag til oppfølging i planstrategien: 

 En overordnet strategi for kommunens FFF-arbeid er under arbeid. 

 Økt mestring og tjenesteutvikling for og i samarbeid med brukerne er sentrale tema i 

kommunedelplan for helse- og velferdstjenester som er under utarbeidelse. 

 Det utarbeides en digital strategi for bedre kommunikasjon internt og eksternt 

 Innovasjon og samspill mellom innbyggerne og kommunen blir tema i kommuneplanen 

 

Sosial tillit og tilhørighet 

Sola kommune har de siste årene vært preget av rask befolkningsvekst og høy grad av både innflytting 

og utflytting. 

 

Kommunen er i tillegg preget av stor innpendling og utpendling når folk skal til og fra arbeid. Det vil 

si at mange enten arbeider eller bor i Sola, men relativt få gjør begge deler.  
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Rask tilvekst og utskifting av innbyggere kan gjøre det vanskeligere å danne sosiale nettverk, og føre 

til svakere tilknytning til lokalsamfunnet og nærmiljøet. Samme konsekvens kan det få at mange bor i 

Sola kommune, mens de jobber og kanskje også benytter kulturelle tilbud i nabokommunene.  

Økt antall asylsøkere og flyktninger vil få konsekvenser også for Sola. Sola kommune har vedtatt å 

søke om å få drive eget asylmottak. Flere asylsøkere med beskyttelsesbehov medfører at behovet for 

bosetting har økt betydelig. Vi må tilpasse vår innsats og våre tjenester for å sikre en best mulig 

integrering, men også spille på lag med innbyggerne og frivillig sektor, lokalt næringsliv og 

nabokommuner. Et viktig fokus i et godt integreringsarbeid vil være å inkludere flyktningene i 

lokalmiljøet, og å frigjøre og synliggjøre det verdifulle og positive innvandrerne representerer og kan 

bidra med til fellesskapet. God koordinering er en viktig forutsetning. Flyktningsituasjonen er også 

omtalt som eget punkt under kapittel om felles utfordringer og oppgaver i storbyområdet. 

Svak tilknytning og identitet knyttet til lokalsamfunnet kan bidra til mindre ansvarsfølelse for 

fellesskapet og nærmiljøet. Det kan redusere den sosiale støtten både barn og voksne opplever. Med 

sosial støtte menes her i hvilken grad man opplever å ha relasjoner, noen som bryr seg og noen å 

spørre om hjelp.  

Forskning viser at sosial støtte er sentralt for å håndtere hverdagen, for helse og trivsel. Sosial støtte 

er helsefremmende i seg selv og fungerer som en buffer mot stress gjennom å bidra til mulighet for 

drøfting, trøst og praktiske råd, eller økonomisk støtte. For barn og unge kan det være avgjørende å 

ha tilgang til voksne støttespillere utover ens egne foreldre. I en tid med økende arbeidsledighet kan 

lokalmiljøet spille en ekstra viktig rolle både for den enkelte, som mister kontakt med kolleger, og for 

familien, som opplever en vanskelig situasjon. Dette kan bidra til redusert press på det offentlige 

tjenesteapparatet. 

Forskning viser også at samfunn preget av høy grad av tillit, formelle og uformelle nettverk og felles 

normer (sosial kapital) er bedre rustet til å håndtere kriser. Sett i sammenheng med økonomiske 

nedgangstider, økende arbeidsledighet og flere flyktninger er det grunn til å følge med på utviklingen 

og vurdere tiltak som kan gjøre solasamfunnet bedre rustet til å møte disse utfordringene.  

Å delta i frivillig arbeid kan bidra til økt tilhørighet- og ansvarsfølelse (og motsatt). Sola har mange 

frivillige lag og organisasjoner. Disse fungerer som lim i lokalsamfunnene, og er en viktig arena for 

tilhørighetsutvikling. Men den tradisjonelle frivilligheten er i endring, og baserer seg i mindre grad 

på ”livslange” medlemskap slik normen i større grad har vært tidligere. Den uorganiserte aktiviteten 

er økende og mer uoversiktlig. Kombinert med økende sosiale ulikheter og større mangfold krever 

dette at vi tenker nytt og helhetlig omkring aktivitet, rekruttering og lokalisering. 

Formelle og uformelle møteplasser er viktig for å utvikle tilhørighetsfølelse og sosial tillit. Ulike 

kulturelle arenaer vil spille en viktig rolle for å skape gode møter og felles opplevelser. Bevisst 

utforming av eksempelvis uteområder kan bidra til at mennesker møtes på tvers av økonomiske og 

kulturelle skillelinjer.  
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Forslag til oppfølging i planstrategien: 

 Sosial tilhørighet, aktivt medborgerskap og formelle og uformelle møteplasser tas opp i 

kommuneplanen.  

 Det utarbeides ny folkehelsestrategi. Frivillighet vil være et tema i denne.  

 Folkehelse innarbeides som overordnet og gjennomgående tema i kommuneplanen. 

 Kommunedelplan kultur for alle (2015-2025) videreføres 

 En frivillighetsmelding er under arbeid 

 

Stedsutvikling 

Gode og attraktive sentrumsområder 

er viktig for å skape møteplasser og 

tilhørighet, og for å fremme 

næringsutvikling og handel. Det skal 

være attraktivt å oppholde seg i Sola 

sentrum, både for de som bor eller 

jobber der, driver næring eller kommer 

på besøk.  

God sentrumsutvikling krever god 

samordning mellom alle kommunens 

tjenesteområder. Gjennom 

områdeplanen for Sola sentrum er det 

tatt flere grep for å skape et mer 

attraktivt sentrum. Det skal legges til 

rette for at ulike aldersgrupper skal 

ønske å bo og oppholde seg i sentrum. 

Det skapes en naturlig 

sentrumsstruktur økt fremkommelighet 

til fots og med sykkel, møteplasser mv. Økt handel og næringsutvikling står sentralt. 

Mange forbinder Sola primært med Solastranda og flyplassen. Sola sentrum ligger like ved Stavanger 

Lufthavn, Sola. Støy fra flyplassen er ansett som en betydelig ulempe for utvikling av 

sentrumsområdene og øvrige områder rundt flyplassen, eksempelvis Sola sjø (området ved 

Sømmevågen).  

Samtidig blir mange fasinert av å se fly og helikoptre som letter og lander på nært hold. Sola sentrum 

har i dette perspektivet et fortrinn i nasjonal og internasjonal målestokk nettopp fordi flyplassen 

ligger så sentrumsnært. Dette kan utnyttes ved at fly og luftfart gjøres til et gjennomgående element 

for utviklingen av Sola sentrum, Sola sjø og grøntdraget som skal sikre forbindelse mellom disse 

områdene.  
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Identitet knyttet til flyplassen skiller Sola fra nærliggende kommuner, som også er preget av 

eksempelvis oljeindustri og jordbruk. En satsing på fly og luftfart som konsept kan bidra til god 

profilering og merkevarebygging av Sola sentrum og Sola Sjø. Utkikkspunkter og ulike installasjoner 

kan invitere barn og voksne til å utforske hvordan flyene faktisk klarer å fly. Dette kan bidra til å gjøre 

områdene attraktive og spennende, skape sammenheng og korte ned opplevd avstand mellom Sola 

sentrum og Sola sjø.  

På sikt kan det eksisterende flymuseet ved Sola Sjø utvikles til å bli et vitenskaps/teknologisk 

museum, der publikum kan utforske og lære om ulike aspekter knyttet til luftfart. Krigshistorien kan 

få en naturlig plass her, og/eller tema kan gjøres mer fremtidsrettet til utforsking av vindkraft, 

turbiner mv.  

Et sentrumsområde som inviterer til kunnskap, lek, utforsking og fysisk aktivitet for voksne og barn, 

kombinert med et moderne flymuseum på sikt, kan være «bjellesauen» Sola trenger både overfor 

egne/regionens innbyggere og turister. Flyplassen og flytrafikken kan slik bidra til at Sola og Sola Sjø 

blir et attraktivt sentrums- og turområde. 

Forslag til oppfølging i planstrategien: 

 Kommunen jobber med gjennomføringsplan for utvikling av Sola sentrum.  

 Det jobbes også med en plan for utvikling av Sola Sjø. Luftfart tas inn som et gjennomgående 

element for Sola Sentrum, Sola Sjø og gang- og sykkelforbindelsen mellom disse områdene. 

7. Utfordringer og strategier knyttet til 

satsingsområdene i kommuneplanen 
Under følger en drøfting av sentrale utfordringer og strategier kommunen står ovenfor i de 

kommende årene, med utgangspunkt i satsingsområdene som ble vedtatt i kommuneplanen 2015-

2026. Utfordringene har vært drøftet administrativt og politisk. Vurdering av planbehov for det 

enkelte satsingsområde finnes i tabell-oversikt i kapittel 10 Samlet planbehov. 

Satsingsområde 1: Helsefremmende lokalsamfunn med ansvar for 

hverandre 

Kommuneplanen 2015-2026 sier: Sola kommune står overfor en betydelig befolkningsvekst i planperioden. 

Befolkningssammensetningen vil endre seg, blant annet i form av at det blir stadig flere eldre. Samtidig har 

eldre bedre og bedre helse, og utgjør en betydelig ressurs, både for seg selv og for andre.  

I møte med morgendagens omsorgsutfordringer blir det nødvendig å mobilisere samfunnets samlede 

omsorgsressurser og se nærmere på oppgavefordelingen mellom ulike omsorgsaktører. Sola kommune vil 

arbeide aktivt for å utløse ressurser hos brukerne selv, deres familier/pårørende og sosiale nettverk, i 

lokalsamfunnet, i ideelle virksomheter og næringslivet. Kommunen vil legge til rette for god livskvalitet og 

redusert hjelpebehov ved at: 
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 Den enkeltes ressurser i større grad tas i bruk for økt mestringsopplevelse og kontroll over eget liv. 

 Ny teknologi og innovative løsninger gjøres tilgjengelig 

 Det stimuleres til å ta ansvar for seg selv, hverandre, og økt solidaritet mellom generasjoner  

For å få til dette må man tenke ”helse i alt vi gjør”.  Ifølge folkehelseloven skal kommunen fremme 

folkehelsen ved å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, både 

fysisk og psykisk.  

Ved å prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid kan veksten i behovet for kommunale tjenester 

trolig avdempes, og tilgjengelige ressurser settes inn der det trengs mest.  

Å styrke lokalmiljøets muligheter for handling, medvirkning og medbestemmelse skaper engasjement og en 

levende lokalsamfunnsutvikling. Frivillig sektor i seg selv er en stor folkehelseressurs som fremmer deltakelse 

og trivsel, og bør få gode vilkår for sitt arbeid. 

Utfordringer og strategier 

Utsatt hjelpebehov gjennom systematisk folkehelsearbeid 

Befolkningsframskrivingen i Sola viser at befolkningssammensetningen i Sola vil endre seg i løpet av 

de nærmeste årene. Andelen eldre over 80 år øker jevnt i kommende periode og i årene frem mot 

2040. Med god tilrettelegging fra kommunen vil mange kunne bli boende i sitt eget hjem.  

Kompleksiteten og bredden i de oppgavene kommunen skal ivareta har økt gradvis. Personer som 

tidligere fikk behandling i institusjoner/spesialisthelsetjenesten skal nå få behandling og oppfølging i 

sin kommune. Det er de ikke-smittsomme sykdommene som kols, hjerte-karsykdom, muskel- og 

skjelettplager, psykiske helseplager, rusproblemer og demens som utgjør hovedutfordringene. 

De fleste av de ikke-smittsomme sykdommene som øker i omfang kan forebygges. Aktiv satsing på 

forebygging blant barn og unge og systematisk folkehelsearbeid kan avdempe veksten i behovet for 

kommunale tjenester, og tilgjengelige ressurser kan settes inn der det trengs mest. Det å investere i 

gode utdannings,- forebyggings- og helsetjenester til barn og unge er samfunnsøkonomisk svært 

lønnsomt. 

Å fremme mestring og selvstendighet er en viktig del av folkehelsearbeidet. Dette krever at 

kommunen endrer arbeidsmetoder. 

Teambasert og flerfaglig tilnærming 

Mange av innbyggerne har behov for flere tjenester samtidig og over lang tid. Det er derfor behov for 

en mer teambasert tjenesteyting og en flerfaglig tilnærming for å skape helhet og kontinuitet. Målet er 

å utsette hjelpebehovet, og at innbyggerne blir uavhengige, selvhjulpne og aktive deltakere i eget liv. 

Kommunen må avklare innbyggernes forventninger til tjenestetilbudet ved å synliggjøre rettigheter, 

plikter og muligheter for brukerinvolvering. 

Økt medvirkning i utforming av tjenester 

Kommunen skal legge til rette for tjenester av god kvalitet, i rett tid og i rett omfang. Vi skal fremme 

økt mestring hos innbyggerne som mottar tjenester. Innbyggerne skal ta aktivt del i utforming av 



Ansvar for hverandre 

20 

 

tjenestene. Den enkelte skal på tross av sykdom og varig funksjonssvikt leve et verdig liv med god 

livskvalitet.  Kommunen skal legge til rette for å utvikle tjenester tilpasset innbyggernes behov. Dette 

skal gjøres i tett samarbeid med innbyggerne, frivillige, spesialhelsetjeneste og andre aktuelle aktører. 

Fremtidens tjenester skal utvikles sammen med pasienter, brukere og pårørende. Det innebærer å ta 

i bruk ressursene til brukerne på nye måter, med fokus på mestring og erfaringskompetansen til den 

enkelte. Brukere skal settes i stand til å foreta egne valg og påvirke behandlingsforløpet, ta medansvar 

og være involvert i å gjennomføre behandling og rehabilitering.  Det er en kommunal plikt å sørge for 

at pasient- og brukerorganisasjoner blir hørt i planlegging og utforming av tjenestetilbudet.  

Den endrede sammensetningen av innbyggernes kulturelle og religiøse bakgrunn vil også få betydning 

for utformingen av tjenestene, og stille større krav til individuell tilrettelegging. 

Tidlig innsats og forebygging 

Grunnlaget for god helse blir lagt i tidlig barndom og ungdom. Å forebygge, avdekke og avverge tidlig, 

og følge opp de barna, ungdommene og familiene som sliter, er avgjørende for dem det gjelder og for 

samfunnets bærekraft. Sterkt fokus på forebygging og systematisk arbeid med tidlig innsats krever 

mot til å tenke langsiktig, på tvers, og til å prioritere annerledes enn det vi tradisjonelt har gjort. 

Økt bruk av velferdsteknologi 

Vi skal fortsette arbeidet med å ta i bruk teknologiske løsninger for å fremme selvstendighet og 

mestring hos innbyggerne i Sola. Teknologi kan brukes for å skape trygghet for den enkelte. Rett bruk 

av teknologi kan bidra til at innbyggerne kan bo lenger hjemme. Dette kan forenkle arbeidsprosesser 

for ansatte, slik at deres tid og kompetanse kan benyttes bedre. 

Pårørende og frivillige skal være supplement til kommunens tjenester 

En viktig utfordring for Sola kommune i de neste ti årene blir å tilpasse kommunale tjenester til 

befolkningsvekst, endret befolkningssammensetning, og endrede oppgaver. Frivillig sektor blir en viktig 

samarbeidspartner for kommunen i dette arbeidet.  

Vi skal legge til rette for økt deltagelse fra frivillige og pårørende, og ønsker å inngå gjensidig 

forpliktende samarbeidsavtaler med frivillige lag og organisasjoner. Bidrag fra pårørende og frivillige 

skal være et supplement til kommunens tjenester, og ikke en erstatning. Frivillig innsats kan bidra til å 

redusere ensomhet, få et mer aktivt liv og meningsfulle dager.  

Bedre samhandling og samarbeid på tvers   

Innbyggere med behov for flere samtidige tjenester er avhengige av god samhandling mellom 

tjenesteyterne. Samhandling er viktig for at tjenestene skal oppleves som helhetlige og individuelt 

tilpasset, samt for å få en rasjonell ressursutnyttelse. Fokus på samhandling på tvers av kommunal 

organisering, ut mot samarbeidende instanser og med omliggende kommuner er en forutsetning for å 

løse framtidens helse- og velferdsutfordringer.  



Ansvar for hverandre 

21 

 

Satsingsområde 2: God oppvekst for alle 

Kommuneplanen 2015-2026 sier: En god oppvekst varer ikke bare livet ut, den varer flere generasjoner. 

Hvert enkelt barn må bli sett og inkludert i ulike fellesskap, og få mulighet til å lære og å utvikle seg til et 

selvstendig individ, både fysisk og psykisk.  Barnehager og skoler skal bygges og drives slik at alle barn 

opplever mestring og utvikling og får tro på at de kan bidra i samfunnet.  

Gjennom prioriteringer og målrettet satsning skal kommunen legge til rette for et aktivt kultur- og fritidstilbud 

for alle. Barn og unge skal være en sentral målgruppe i folkehelsearbeidet. 

Tidlig oppfølging av barn med særskilte behov er viktig for den enkelte, og økonomisk lønnsomt for 

samfunnet.  Voksne i nærmiljøet skal ha blikk for når barn og ungdom strever, og kommunen må gi tilbud om 

hjelp så tidlig som mulig. Tidlig innsats skal prioriteres.  

Et koordinert og fleksibelt samarbeid mellom kommunens tjenester, barnets familie og andre, er avgjørende 

for å kunne gi et godt helhetlig tilbud. De ulike arenaene der barn og unge ferdes må ses i sammenheng.  

Utfordringer og strategier 
Fremtidsbildet og utfordringene beskrevet så langt i notatet har også betydning for 

oppvekstsituasjonen og oppvekstsvilkårene for barn og unge i Sola, og dermed for hvordan vi løser 

vårt oppdrag som kommune. 

Tidlig innsats 

Tidlig innsats er både innsats på et tidlig tidspunkt i barns liv, og innsats når problemer oppstår eller 

avdekkes i førskolealder, grunnskoleopplæringen eller i voksen alder.  

 

Kommunen må innenfor ordinære rammer ha kompetanse og et økt tilbud av tidlig og helhetlig 

innsats for å redusere behovet for spesielle tjenester senere i livet. Usikkerhet knyttet til vekst vil 

også gi utfordringer for helsestasjon, barnevern, PPT og kulturskole. Ungdata-undersøkelsen, 

levekårsundersøkelse og folkehelseprofilen, gir viktig kunnskap for å prioritere og målrette innsatsen. 

Kvalitet og helhet gjennom god samhandling på tvers 

Utsatte barn og unge har behov for tjenester fra flere instanser, noe som stiller krav til samordning 

og samhandling fra disse instansene og tjenestene.  

Med utgangspunkt i relevant kunnskap, klare forventninger og felles verdier blant ledere og ansatte, 

jobber vi for en robust samhandlingskultur. Overgripende mål i strategi- og plandokumenter for 

samhandling mellom tjenestene, skal bidra til å skape felles retning for tjenestene og 

tjenesteutviklingen.  

Kunnskap 

Våre tiltak og tjenester skal være kunnskapsbasert og bygge på erfaring og forskning. 

Tjenestene skal rette seg mot mangfoldet i befolkningen, og tiltak skal tilpasses den enkeltes 

utfordringer og behov. Arenaer for barn og unge skal være inkluderende og gi rom for vekst og 

læring. Ansatte skal legge til rette for at alle barn og unge opplever mestring og utvikling.  
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Vi skal rekruttere og beholde ansatte med god kompetanse, og gi rom for medarbeidere å 

videreutvikle seg.  

Drop-out i videregående skole 

Drop-out fra videregående skole for solaelever er nesten like høy som i landet for øvrig. Elever i Sola 

har flere grunnskolepoeng, trives bedre og har foreldre med høyere utdannelse. Dette er faktorer 

som «beskytter» mot drop-out, og som skulle tilsi at Sola kom bedre ut med tanke på frafall. 

Utdanningsnivå henger tett sammen med forventet levealder og risiko for levekårs- og 

helseutfordringer. Drop-out er et symptom på sammensatte problemstillinger. Arbeid mot drop-out 

krever tidlig innsats rettet mot barn og unge, og god samordning mellom ulike tjenestetilbud. 

Kultur for alle 

«Kultur for alle!» er visjonen for kultursektoren i Sola kommune. Kulturopplevelser og deltakelse er 

viktige forutsetninger for å sikre vekst og utvikling. Og dermed viktig for å skape et attraktivt 

lokalsamfunn. For en kommune i vekst og som konkurrerer om arbeidskraft, er det viktig å kunne 

tilby et rikt og variert kulturtilbud. Dette handler både om lokaliteter og aktiviteter.  

SLT – samordning av kriminalitetsforebyggende tiltak i Sola kommune 

Når samfunnet endrer seg endrer også kriminalitetsbildet seg, og dermed hvor den forebyggende 

innsatsen må settes inn. God og forpliktende samhandling internt og eksternt, er en forutsetning for å 

lykkes med forebygging av kriminalitet. SLT-modellen skal sikre at ressurser i kommunen og hos nær-

politiet utgjør en samkjørt og målrettet innsats for å hindre rus og kriminalitet blant barn og unge.  

Satsingsområde 3: Helhetlig lokalsamfunnsutvikling – Sola i regionen 

Kommuneplanen 2015-2026 sier: For å skape plass for en voksende befolkning er det nødvendig å utnytte 

arealene på en best mulig måte. I praksis betyr det at man må bygge tettere enn det som før har vært vanlig. 

Den store satsingen i årene som kommer vil skje i Sola og Tananger sentrum. Utviklingen her vil være 

identitetsskapende, og også gi muligheter for utvikling av næringsliv. Kommunen er også i gang med store 

utbyggingsprosjekter på Jåsundhalvøya og Skadberg, noe som gir muligheter for å utvikle gode og varierte 

bomiljø og lokalsamfunn.  

Å skape gode, trivelige og samtidig funksjonelle lokalsamfunn krever planlegging. Det handler om å ta hensyn 

til ulike befolkningsgrupper, men også om å skape helhetlige strukturer: Strukturer for at hver enkelt, gjennom 

å dele eksempelvis kulturelle opplevelser og rekreasjonsområder, kan bidra til å skape dynamiske og trygge 

bomiljø, tuftet på mangfold, tilhørighet og samhold.  

Sola kommune er en del av et større, sammenhengende byområde. Kommunen har nesten like mange 

arbeidsplasser som det er innbyggere, og er preget av stor daglig inn- og utpendling. Mange benytter seg av 

kulturtilbud og rekreasjonsmuligheter i nabokommunene. Et godt samarbeid med nabokommunene er viktig 

for en helhetlig utvikling. Infrastruktur for at man kan frakte både varer og personer dit de skal, effektivt og 

miljøvennlig, vil være avgjørende for utviklingen av gode lokalsamfunn. Satsing på høyverdig kollektiv- og 

sykkelnett og et sammenhengende turveinett er sentrale elementer. 
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Utfordringer og strategier 

Helhetlig plansystem  

Helhetlig planlegging og tydelige mål er viktig for at kommunen skal arbeide effektivt og dra i samme 

retning. Kunnskapsbaserte analyser og prognoser kan gi økonomiske besparelser og bedre 

samfunnsutvikling, og må ligge til grunn for planarbeidet.  

Kommunen bruker mye ressurser på å utvikle ulike planer. Mangel på systematisk oppfølging og 

sammenheng mellom de ulike planene gjør at de ikke alltid får den tilsiktede virkningen som 

styringsdokument. Det er behov for gjennomgang av kommunens plansystem. Sammenhengen 

mellom kommuneplan, handlings- og økonomiplaner og øvrige planer må tydeliggjøres, også i praksis, 

i et tydelig og forståelig planhierarki. Bedre rutiner og (digitale) verktøy for evaluering, rapportering 

og oppfølging av eksisterende planer er en del av dette.  

Bærekraftig areal- og transportplanlegging med mennesket i fokus 

Sola er i rask utvikling, og blir mer og mer tettbygd og sammenvevd med byområdet på Nord Jæren. I 

dette bildet er sentrale utfordringer å utvikle gode, funksjonelle områder for at innbyggerne skal bo 

og leve, herunder formelle og uformelle møtesteder; trygg, effektiv og miljøvennlig transport; gode 

senterfunksjoner i gå- og sykkelavstand; samt generell høy arkitektonisk formgiving. Utvikling av Solas 

egne sentra, Sola og Tananger sentrum, vil være viktig i den sammenheng.  

Både barn og voksne må sikres trygge forbindelser mellom hjem og barnehage, skole og 

fritidsområder. For de voksne må en øke muligheten for å kunne gå eller sykle mellom bolig og 

arbeidsplass. Godt vedlikehold av gang- og sykkelstier ikke minst om vinteren er viktig for at 

veianleggene skal kunne brukes. 

Gjennom bypakken for Nord-Jæren planlegges gode kollektivforbindelser, med tilhørende økt 

satsning på sykkel og gange. Detaljreguleringsplan for Transportkorridor Vest (TKV) er under 

planlegging med satsning på nærings- og kollektivtrafikk, sykkel og gange.  

Kommunen har også to nasjonalt og regionalt viktige punkt for logistikk, Stavanger lufthavn Sola og 

Risavika havn, samt deler av det nasjonalt viktige næringsområdet på Forus og universitets område på 

Ullandhaug. Sistnevnte kan i nærmeste fremtid bli stedet for nytt sentralsykehus for Sør-Rogaland. 

Som store arbeidsplasser og knutepunkt må disse områdene hensyntas i transportplanleggingen. 

Jordbruk og jordvern 

I tillegg til at Sola er en del av et stort byområde, er Sola en betydelig jordbrukskommune. Det er en 

utfordring fremover å utvikle Solas arealer på en måte som ivaretar ressursgrunnlaget, inkludert 

landbruksjorden og overordnet grøntstruktur. Godt over halvparten av kommunens areal er 

produktiv landbruksareal. Rammevilkårene for landbruket i Sola skal være forutsigbare og stimulere 

til langsiktighet og lønnsomhet i næringen.  

Press på utbygging skaper interessekonflikter mellom jordvern på den ene siden og utvikling og 

omforming på den andre siden. Sola kommune ser betydningen av en bærekraftig forvaltning av 

arealressursene, og ønsker å arbeide for et styrket jordvern. Dette oppnås i første rekke ved å hindre 
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omdisponering av landbruksjord innenfor langsiktig grense for landbruk (Regionplan for Jæren 201-

2040). Videre må utviklingen styres utenom de verdifulle jordressursene og utenom de 

sammenhengende landbruksområdene.  

Sola har et stort potensiale for fortetting innenfor allerede utbygde områder. Dette gjelder både 

planklare områder, utbyggingsområder, fornyingsområder og utviklingskorridorer. Det er ikke 

knapphet på areal i kommunen de neste 50 årene dersom arealene som er til rådighet gjennom 

overordnede planer forvaltes effektivt. 

De største omdisponeringer skjer gjennom rullering av kommuneplan og samferdselsutbygginger. 

Rådmannen har i denne sammenheng en viktig rolle i forhold til å utrede tap av landbruksjord mens 

politikerne avgjør hvilken vekt jordvernet skal få.    

Naturmangfold 

Det natur- og landskapsbildet vi har er formet i samspill mellom naturens egne prosesser og 

menneskeskapte aktiviteter. Natur- og kulturlandskap skal være en positiv identitetsfaktor og binde 

sammen fortid, nåtid og fremtid.  

Sola kommune har et variert landskap med flere forskjellige viktige naturtyper for biologisk mangfold 

som er viktige leveområder for planter og dyr. Kommunens natur- og landskapsarv må forvaltes slik 

at verdiene kan bringes videre til kommende generasjoner, forent med en naturlig tilpasning til et 

moderne samfunns utviklingsbehov.  

Utbygging og intensivt landbruk er en trussel for å ivareta ulike naturtyper og arter. Statlige instanser 

har uttrykt bekymring for utviklingen og satt som mål at reduksjon av biologisk mangfold i naturen 

skal opphøre innen få år. Kommunene har ansvaret for å innpasse hensynet til naturressurser og 

biologisk mangfold i arealplanleggingen, hovedsakelig i kommuneplanen. 

Fokus på klimautfordringer 

Et våtere og villere klima får konsekvenser for flere av kommunens områder. Flere steder i 

kommunen har mange arealfunksjoner i nær tilknytning til hverandre. For å skape et robust 

lokalsamfunn må klimautfordringene ha fokus i arealplanleggingen. Det må også bygges en god 

infrastruktur innenfor VVAR-området (vei, vann, avløp, renovasjon), hvor det legges vekt på lang 

levetid og et forsvarlig og driftssikkert vedlikehold. Havstigning og økt regnintensitet med større 

press på overvannsystemene og fortetting i eldre boligområder er en del av dette.  

Strategisk grunnerverv og kostnadsfordeling mellom kommune og utbyggere 

Sola kommune har tilgjengelige bolig- og næringsarealreserver, men takten i samfunnsutviklingen er 

påvirket av usikkerheten i oljemarkedet. Dette skaper utfordringer for planlegging og 

internorganisering.  

De rettslige virkemidlene som Staten har gitt kommunene til å kunne oppnå en rimelig fordeling av 

infrastrukturkostnaden mellom private utbyggere har svakheter og begrensninger som ikke ser ut til 

å bli løst med det første. Utfordringene med virkemidlene er størst i transformasjons- og 

sentrumsområdene, som samtidig er der samfunnshensyn tilsier at veksten bør tas ut.  
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Dårligere tider i byggenæringen vil trolig gi et sterkere press mot kommunen i retning av å påta seg 

ansvaret for finansering av infrastruktur i utbyggingsområdene. Trolig vil konfliktnivået på dette 

området også øke.  

Samtidig kan markedssituasjonen innebære muligheter i den forstand at det kan være lettere for 

kommunen å komme i posisjon til å erverve arealer nå. Strategisk grunnerverv må bero på en 

overordnet utbyggingsplan som tydelig prioriterer rekkefølge for utbyggingsområdene i kommunen. 

Rett bolig til rett tid 

Bolig og bomiljø bidrar til å jevne ut forskjeller i levekår, men også til å skape og opprettholde 

forskjeller. Å forbygge og løse boligproblemer er å redusere forskjeller i levekår, styrke folkehelse og 

øke livskvaliteten til den enkelte. Boligen er en forutsetning for å ta del i arbeidslivet, for å ta 

utdanning og for å kunne ta vare på helsa. Boligen er også viktig for å ha et sosialt liv og for å være en 

del av et lokalmiljø.  

Kommunen må bidra at de som ikke klarer å skaffe bolig på egen hånd får bistand til dette, eller får 

tilbud om kommunal bolig. Bolig og eventuelt boveiledning må være tilpasset den enkelte person eller 

families behov. Levekårsundersøkelsen må legges til grunn for plassering av kommunale boliger. Dette 

er særlig viktig i en tid der bosetting av flere flyktninger vil bidra til økt behov for kommunale boliger. 

En vurdering av kommunens rolle i boligutviklingen bør ses i sammenheng med opprettelsen av eget 

tomteselskap. 

Økt kompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap 

Sola kommune har ansvar for en rekke viktige samfunnstjenester og spiller en sentral rolle i arbeidet 

med samfunnssikkerhet og beredskap. Utgangspunktet for samfunnssikkerhetsarbeidet er at kriser 

kan forhindres og at kriser som har oppstått skal håndteres på en best mulig måte.  

Med bakgrunn i vedtatt Helhetlig ROS for Sola kommune og Helhetlig ROS for Stavangerregionen 

foreligger det et helt nytt beredskapsplanverk for Sola kommune på overordnet nivå. I tillegg er det 

for første gang laget en beredskapsstrategi for samordning av innsatsen til kommunene Sandnes, 

Stavanger, Randaberg og Sola ved større hendelser. Det skal gjennomføres flere øvelser for å teste 

planverket og avdekke eventuelle behov for justeringer. 

Kommunen er i gang med å sikre et systematisk beredskapsarbeid i hele organisasjonen, blant annet 

ved å gjøre våre ledere på overordnet nivå mer kompetente til å håndtere uønskede hendelser. I 

tillegg er det behov for å heve kompetansen for virksomhetsledere som må håndtere en hendelse 

operativt. Det er startet opp et prosjekt for å heve kompetansen innen risiko- og sårbarhetsanalyser 

(ROS-analyser), og beredskapshåndtering for virksomhetene i Sola kommune. 

Sentralt i det videre arbeidet står utarbeidelse og oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyser og 

beredskapsplaner på ulike nivå i organisasjonen, samt oppfølging av tiltak identifisert i 

prosjektet ”Risavika – kartlegging, forebygging og beredskap 2014-2015”.  
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Satsingsområde 4: Bærekraftig økonomi 

Kommuneplanen 2015-2026 sier: Den ventende befolkningsveksten medfører økt behov for kommunale 

tjenester. Lovfestede individuelle rettigheter samt økt forventing til omfang og kvalitet på tjenester stiller store 

krav til kommunen.  

De økonomiske rammene øker ikke tilsvarende. Kommunens inntektsgrunnlag er redusert de siste årene som 

følge av endringer i inntektsfordeling mellom kommunene. Kommunesektoren opplever generelt et økende 

gap mellom hva innbyggere forventer og hva kommunen kan levere. 

Veksten skaper utfordringer.  For å møte behovene fra flere innbyggere med de økonomiske rammene som 

kommunen har til rådighet er det viktig med fokus på bærekraftig økonomi. 

Økonomisk bærekraftig utvikling defineres som "en utvikling som imøtekommer behovene til dagens 

innbyggere uten å redusere mulighet for kommende generasjoner til å dekke sine behov". 

For å ivareta bærekraftig økonomi har kommunestyre i Sola vedtatt følgende økonomiske måltall: 

Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet, og viser hva kommunen har til disposisjon 

for egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon. Netto driftsresultat over 

tid bør ligge på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter. 

Gjeldsgrad – lånegjeld i prosent av driftsinntekter eksklusiv startlån og selvfinansierte byggeprosjekter – skal 

over tid ikke ligge høyere enn 60 %. 

Disse nøkkeltallene skal være førende for de økonomiske prioriteringene og gi grunnlag for å opprettholde en 

bærekraftig økonomi på lang sikt, ivareta handlefrihet, videreføre et godt tjenestetilbud, samt unngå at det 

over tid avsettes et for lavt beløp til formuesbevaring. 

Utfordringer og strategier 
Utfordringer og strategier knyttet til satsingsområde bærekraftig økonomi finnes i kap. 6, 

hovedfokusområder for planstrategien: Strammere økonomiske rammer og uforutsigbar 

befolkningsutvikling, og Omstilling og innovasjon. 

Satsingsområde 5: Innovativ organisasjonsutvikling 

Kommuneplanen 2015-2026 sier: Sola kommune er en vekstkommune både når det gjelder næringsutvikling 

og befolkningsvekst. Kommunen erkjenner at på stadig flere områder vil det ikke være mulig å opprettholde 

tjenestetilbudet for den økte befolkningen dersom vi fortsetter å løse vårt oppdrag på samme måte som i 

dag. Gjennom innovasjon og fornying ønsker vi å møte utfordringene med tjenesteutvikling og nye robuste 

velferdstilbud.  

En lærende organisasjon møter samfunnets endringsbehov på en aktiv og fleksibel måte. Vi startet i 2013 

arbeidet med innovasjon, forenkling og forbedring. Arbeidet skal være medarbeiderdrevet, og medarbeiderne 

skal oppleve at de utgjør en forskjell og at deres bidrag er viktig. Ledelsen skal gi rom for å prøve ut nye 

modeller eller konsepter for å nå fastsatte mål (fasthet på mål, frihet til handling). Vi skal etablere en kultur 

som fremmer gode forslag og en struktur som håndterer de.  
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Kommunen er opptatt av å bruke egen og andres erfaring og kompetanse for å utvikle og forbedre praksis. 

Utgangspunktet for arbeidet skal være brukernes, innbyggernes eller næringslivets behov. Formålet er å sikre 

velferdstjenester til Solas voksende befolkning, og berede grunnen for robuste brukerrettede tjenester også i 

fremtiden. 

Utfordringer og strategier 

Økt samarbeid og samskaping mellom kommunen og innbyggerne 

(Kommune 3.0) 
Samfunnet utvikler seg stadig raskere og brukerbehovene endres. Kommunens rolle har utviklet seg 

fra å være streng myndighetsutøver (kommune 1.0), via å være en serviceinstitusjon (kommune 2.0) 

til nå å være mer en samarbeidspartner (kommune 3.0). Innbyggerne skal involveres som en ressurs 

og partner gjennom nye former for samskaping og samarbeid. Disse betegnelsene, kommune 1.0, 2.0 

og 3.0, er begrep som er tatt i bruk i skandinaviske land for å beskrive kommunens rolle som 

samfunnsaktør. Prinsippene i Kommune 3.0 om samskaping og samarbeid mellom kommunen og 

innbyggere vil være sentrale for videre utvikling av Sola kommunes tjenester. 

FFF (forenkling, forbedring og fornying) som omstillingsstrategi 

En bærekraftig utvikling stiller økte krav til kommunens evne til omstilling, kontinuerlig forbedring og 

intern samhandling. Organisasjonens evne til fornying skal styrkes ved å bygge en kultur der både 

ledere og medarbeidere kontinuerlig leter etter og gjennomfører forbedringer. FFF (forenkling, 

forbedring og fornying) er valgt som kommunens omstillingsstrategi. Gjennom koordinert, planmessig 

og metodisk FFF-arbeid forventes det positive resultater innen tjenesteutvikling og interne 

prosesser/samhandling. 

FFF-strategien hviler på to bærebjelker; 

1) Lederutvikling  

Høsten 2015 startet et felles lederutviklingsprogram for virksomhetsledere hvor hovedmålet er å 

skape en felles plattform for hva som skal være god ledelse i Sola. Programmet er lagt opp slik at det 

veksles mellom fellessamlinger, egenrefleksjon og nettverkssamlinger på tvers. Lederoppdraget i Sola 

vil i fremtiden være ensbetydende med å være en god endringsleder. God ledelse skal understøtte 

godt medarbeiderskap, og realiseres gjennom tydelig og mestringsorientert ledelse som får fram det 

beste i medarbeiderne. 

2) Medarbeiderutvikling for medarbeiderskap  

Medarbeiderskapet må utvikles slik at alle får bidra med sin kunnskap, sine erfaringer og sin 

ekspertise. Alle ansatte må få delta i forbedring og fornying av tjenestene og av sin egen 

arbeidshverdag. Arbeidet vil understøttes gjennom LEAN og BLT-metodikk. Metodene skal gi en 

tydelig struktur for forbedrings- og fornyingsarbeidet. De ansatte skal ta utgangspunkt i hva som 

egentlig er behovet hos innbyggerne, og hvilke tjenester de ansatte og innbyggerne sammen skal 

utvikle. Det vil bli innført årlig medarbeiderdag. 
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Rekruttere og beholde kompetente medarbeidere 

For å kunne utføre samfunnsoppdraget må kommunen opptre aktivt for å rekruttere nye 

medarbeidere og beholde de vi har, for ikke å tape i konkurransen om relevant og kvalifisert 

arbeidskraft.  

Bruk av IKT for bedre samhandling og effektiv saksbehandling 

Vi merker en økt etterspørsel fra innbyggere og næringsliv etter service, åpenhet og informasjon. På 

samme tid merker vi også forventninger til nye kommunikasjonsformer, responstid og mulighet for 

dialog og innsyn. En annen utfordring er å få bedre samhandling mellom kommunens IT-systemer.  

For at kommunen skal lykkes med et godt samspill, involvering og ansvarliggjøring av innbyggerne, er 

kommunikasjon ved bruk av enkle og gode digitale verktøy et viktig kriterium. God bruk av IKT kan 

også bidra til bedre samhandling og effektiv saksbehandling internt i kommunen. Dette er også i tråd 

med nasjonale forventninger.  

Nettbasert kommunikasjon og selvbetjeningsløsninger skal være hovedregelen for kommunenes 

kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Målet er at innbyggere og næringsliv skal ta et «digitalt 

førstevalg». Digitalisering vil føre til et bedre og raskere møte med offentlig sektor for innbyggere og 

næringsliv, samtidig som det gir bedre ressursbruk for forvaltningen. Sola kommune er i ferd med å 

innføre «Svar ut». 

Avveining mellom sikkerhet og tilgjengelighet er en kontinuerlig utfordring.  Selskaper og 

enkeltpersoner opplever stadig oftere forsøk på innbrudd og skadeverk via digitale kanaler. 

Kommunen må være i forkant for ikke å bli rammet. Å beskytte seg mot slike angrep er 

kostnadskrevende. I tillegg medfører høy sikkerhet at kommunen kan blir vanskeligere tilgjengelig for 

publikum.  

Interkommunale IT-løsninger 

Interkommunalt samarbeid har vist at hver kommune har sine IT-løsninger, som ikke alltid 

kommuniserer med hverandre. En eventuell kommunesammenslåing vil kreve veldig mye av 

organisasjonene, kanskje spesielt innen IKT hvor det finnes forskjellige løsninger på de fleste 

områder. 

Nytt rådhus  

Sola kommune har startet arbeidet med å bygge nytt rådhus. Hovedmålet er å sikre at kommunens 

folkevalgte, ansatte og innbyggere får funksjonelle, moderne og miljøvennlige lokaler. Innflytting er 

planlagt i 2019. Det nye rådhuset skal ha fysiske løsninger som fremmer kreativitet, samhandling, 

kommunikasjon og trivsel. De ansatte vil bli involvert og utfordret på nye arbeidsmåter og 

organisering. 
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8. Felles utfordringer og oppgaver i 

storbyområdet 
Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg hadde ved inngangen til sist valgperiode et samarbeid om 

innholdet i planstrategiene. Samarbeidet var relativt omfattende, med blant annet politiske verksted i 

forbindelse med felles formannskapssamlinger. Resultatet var at det ble pekt på felles planoppgaver, 

blant annet arbeid med felles kommunedelplan for Forus. For å sikre en grad av samordning mellom 

kommunene i arbeidet med planstrategiene er det tatt initiativ til et administrativt arbeid med å peke 

på felles utfordringer. 

Næringsutvikling og innovasjon 

Vedvarende lave oljepriser gir dyptgripende konsekvenser for næringslivet i regionen. Vi går trolig inn 

i det som vil bli en mer varig omstillingsprosess. Olje- og gassindustrien vil være viktig i flere tiår 

fremover, men bør i langt større grad bli supplert av andre næringer. Dagens situasjon med lav 

oljepris har konsekvenser for kommunene, eksempelvis gjennom økende arbeidsledighet, reduserte 

skatteinntekter, lavere vekst og mer usikkerhet om utviklingen.  

Gjennom en felles, offensiv satsing på innovasjon kan nye næringer vokse frem.  Helse- og 

informasjonsteknologi, mat og fornybar energi er pekt ut som næringer med stort potensial, men vi 

må også ha virkemidler som støtter opp om andre initiativ. Regionen er kjent for sin «grunder-ånd» 

som det aktivt må bygges opp om fremover.   

Regionens utviklingsmuligheter er tett knyttet til og avhengig av utviklingen av universitets- og 

høgskolemiljøet i regionen. Storbyområdet bør utnytte forsknings- og innovasjonsressursene 

gjennom et tettere samarbeid mellom næringsliv, forskningsmiljø og kommunene. 

Det er også viktig å støtte opp om og videreutvikle eksisterende næringsmiljø. Storbyområdet har 

flere næringsområder av regional og nasjonal betydning. Interkommunal kommunedelplan for Forus 

vil i denne sammenheng legge til rette for videreutvikling av det mest sentrale næringsområdet i 

storbyområdet. 

Samarbeidsoppgaver: 

Strategisk næringsplan 2013-2025 peker på sentrale muligheter og utfordringer for utvikling av 

næringslivet i Greater Stavanger-kommunene. Planen bygger på utdaterte forutsetninger. 

Storbykommunene vil be om revidert plan, med fokus på 

- Samarbeid mellom forskningsmiljøer, kommunene og næringslivet, herunder en konkret 

handlingsplan for å øke samarbeidet mellom institusjonene. 

- Omstilling til nye næringer 
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Boligbygging - samarbeid om befolkningsprognoser  

Storbykommunene har i lengre tid samarbeidet om befolkningsframskrivinger. Arbeidet anbefales 

videreført for å styrke den langsiktige planleggingen i storbyområdet. Samarbeidet bør utvides til å 

omfatte boliganalyser som grunnlag for ytterligere samordning av boligpolitiske virkemidler mellom 

kommunene. 

Storbyområdet har en vesentlig høyere andel store, frittliggende boliger enn de øvrige tre største 

byområdene. Vårt storbyområde har rundt 50 prosent eneboliger, mens Oslos andel er lavere enn 10 

prosent. Nasjonale forventninger om kompakt byutvikling 

tilsier at vi i framtiden må bygge mer konsentrerte 

boligområder.  

I dag disponerer en- og to-persons-husholdninger i 

storbyområdet rundt 50 prosent av boligene som har fire 

rom eller mer. Mange av disse er eldre par og enslige. 

Dersom flere av disse velger å flytte til boliger med 

livsløpsstandard, vil de kunne bo hjemme lenger uten 

behov for sykehjemsplass. Samtidig vil regionens tilbud av 

frittliggende boliger til familier som ønsker å etablere seg 

her, økes.   

 

Samarbeidsoppgaver: 

Som del av kommuneplanarbeidet videreføres samarbeid om befolkningsframskrivinger, som utvides med en 

felles boliganalyse. Kommunene bør og utvikle framtidsbilder som viser ulike utviklingsløp. 

Det igangsettes et interkommunalt samarbeid for å utvikle boligtyper/områder som gir bedre samsvar 

mellom innbyggernes boligbehov i ulike livsfaser og boligtilbudet.  

Flyktningsituasjonen  

Store flyktningestrømmer har ankommet Europa og Norge de siste månedene. Regjeringen har bedt 

de store byene ta et særlig ansvar når denne situasjonen skal håndteres. Det er behov for å etablere 

store ordinære flyktningmottak og vertskommunen har plikt til å gi beboerne nødvendig 

helsetjenester og barnevernstjenester. Etter tre måneder slår også rett til opplæring inn for 

grunnskolebarn. Private aktører har i løpet av våren etablert flere akuttmottak i storbyområdet.  

Behovet for bosetting er økt betydelig. Statlige myndigheter vurderer tillempinger i reglene for 

bosetting og introduksjonsprogrammet. For kommunene betyr dette at det må skaffes betydelig flere 

boliger, kapasiteten i tjenestene og ressurser i introduksjonsprogrammet må økes, plasser i 

barnehage, grunnskole og videregående skole økes og behovet for 

arbeidsplasser/arbeidstreningsplasser øker. Håndteringen krever bredt samarbeid både mellom 

kommunene, men også med lokalt næringsliv, frivillig sektor og staten. I tillegg er det vesentlig at 
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kommunene får mulighet til å planlegge langsiktig, dvs. å starte integreringsarbeid 

allerede mens folk bor i ordinært mottak. Dette utfordrer gjeldende regelverk.  

Samarbeidsoppgaver: 

Integrering må gis økt fokus i kommuneplanene. Det bør utarbeides felles retningslinjer for aktuelle tema, 

f.eks. bosetting. Videre bør samarbeid om muligheter for arbeidspraksis, introprogram, norskopplæring og 

involvering og deltakelse i samfunnsliv utvikles. 

Avtaler for oppfølging av Bypakken 

For å hindre alvorlige klimaendringer må vi omstille oss til et lavutslippssamfunn. Rundt 2/3 av 

klimagassutslippene i storbyområdet er fra 

transportsektoren. Storbyområdet kan dermed oppnå stor 

effekt for å redusere klimagassutslippene med tiltak på 

transportsektoren, 

Vi står i en mer krevende situasjon enn de andre storbyene 

før omstillingen. Vårt byområde har lavest bruk av buss 

blant storbyene. Vi har halvparten så mange bussreiser som 

de andre storbyene – som også har andre kollektivtilbud 

som T-bane, bybane og trikk. Samtidig har storbyområdet 

sammenlignet med de øvrige storbyer i Norge, flest 

personbiler i forhold til folkemengden.  

Et viktig element i arbeidet med å redusere veksten i transportarbeidet og sikre økt andel 

miljøvennlig transport er å samordne arealbruk med transportinfrastrukturen, både den etablerte og 

den nye som skal etableres. Staten inviterer nå til forpliktende samarbeid med kommuner og 

fylkeskommuner på dette området, gjennom byutviklingsavtaler. Ved å inngå slike avtaler forpliktes 

staten og kommunene til samarbeid om en byutvikling som understøtter investeringene i 

kollektivinfrastruktur, sykkel- og gangvegnett. 

Samarbeidsoppgaver: 

Kommunene vil ha som ambisjon å inngå forpliktende avtaler med staten om samordnet areal- 

transportløsninger og utbygging av transportinfrastrukturen. Avtalene konkretiseres i kommuneplanene. 

Organisering av arbeidet skal avklares nærmere.   

Kommunene bør og vurdere behovet for ytterligere felles tiltak for omstilling til lavutslippssamfunnet. 
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9.  Rullering av kommuneplanen 

Erfaring med gjeldende plan (2015-2026) 

Prosess 

Arbeidet med kommuneplanen har vært en omfattende prosess. Mange har vært involvert i arbeidet, 

både samfunnsdelen og arealdelen. Det er en utfordring å koordinere og sikre framdrift og forankring 

i en så omfattende prosess.   

Samfunnsdelen ble ferdig over ett år før arealdelen og kommuneplanen som helhet ble egengodkjent, 

blant annet på grunn av innsigelser. Dette forsinket muligheten for å ta i bruk den nye 

kommuneplanen som styringsdokument.  

Det er en utfordring å få tilstrekkelig fokus på samfunnsdelen. Både politikere og administrasjon har 

en tendens til å fokusere på spørsmålene som avklares i arealdelen. Det kan skyldes at mange er 

opptatt av de spørsmålene som avklares i arealdelen, og at det er lettere å forholde seg til konkrete 

detaljer enn langsiktige strategier og samfunnsutvikling. Kanskje kan det være hensiktsmessig å dele 

opp samfunnsdelen i mindre tema eller konkrete problemstillinger før den behandles endelig politisk. 

Innhold 

Kommuneplanen 2015 – 2026 ble vedtatt 3. september 2015 og har altså ikke fått virke særlig lenge. 

Likevel viser tilbakemeldinger så langt at det er behov for å utforme og forankre samfunnsdelen som 

overordnet styringsdokument i kommunen. Det er manglende sammenheng mellom visjon, hovedmål 

og satsingsområder i kapittel 3 i kommuneplanen, og omtalen av tjenesteområdene i kapittel 4. 

Dermed blir det også uklart hvordan samfunnsdelen skal følges opp og knyttes sammen med 

handlings- og økonomiplan og årsrapport. 

Bestemmelsene har fått en grundig gjennomgang og fungerer nå som et oppslagsverk. Likere oppsett 

gjør det også enklere å sammenligne på tvers av kommuner. Koplingen mellom målene i 

samfunnsdelen og det juridisk bindende arealkart med bestemmelser kan forsterkes. 

Føringer for rullering av kommende kommuneplan 

Helhetlig planlegging og tydelige mål er viktig for at kommunen skal arbeide effektivt og dra i samme 

retning. Kunnskapsbaserte analyser og prognoser kan gi økonomiske besparelser og bedre 

samfunnsutvikling, og må ligge til grunn for alt planarbeid i kommunen.  

Med utgangspunkt i utfordringsbildet som så langt er skissert, samt prosess rundt utarbeidelse og 

vurdering av kommuneplan 2015-2026, foreslås her noen rammer for revidering av kommende 

kommuneplan: 

- Samfunnsdelen revideres med mål om å stryke kommuneplanen som overordnet 

styringsdokument. Mål og satsingsområder gjennomgås med tanke på oppfølging i 

tjenesteområdene. En tydelig handlingsdel utarbeides. 
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- Det legges opp til en prosess hvor samfunnsdelen og de overordnede strategidiskusjonene 

tas før behandling av arealdelen. Samfunnsdelen kan om nødvendig vedtas før arealdelen er 

ferdig, slik at den kan tre i kraft raskest mulig. 

- Arealdelen rulleres med utgangspunkt i føringer og strategier vedtatt i samfunnsdelen. 

- Bestemmelsene må gjennomgås slik at de blir et verktøy for å realisere strategier og føringer 

vedtatt i samfunnsdelen. 

- Overordnet ROS-analyse revideres  

Utfordringsbildet synliggjør viktige fokusområder for videre arbeid med kommuneplan og øvrig 

planarbeid. Under følger forslag til tema som bør få fokus i kommuneplanen. Andre tema vil bli 

vurdert under utarbeidelsen av planprogrammet for kommuneplanen. 

- Bærekraftig økonomi 

- Omstilling, innovasjon og samspill mellom innbyggerne og kommunen 

- Sosial tilhørighet og tillit, herunder langsiktig håndtering av flyktningsituasjonen vi er inne i, 

aktivt medborgerskap, formelle og uformelle møteplasser 

- Stedsutvikling 

- Klima 

- Folkehelse – skal innarbeides som et overordnet og gjennomgående tema 

I tillegg vises det til samarbeidsoppgaver mellom nord-Jæren-kommunene som beskrevet i kapittel 8. 

10. Samlet planbehov 
Kommunen har foretatt en gjennomgang av eksisterende planer, med vurdering av status og 

revisjonsbehov. Under følger oversikt over nye og eksisterende planer på overordnet nivå. Ut over 

disse planene finnes også temaplaner, strategier og arealplaner av mer underordnet eller intern 

karakter. Arealplaner initiert av private aktører prioriteres fortløpende i perioden. 

Mange planer er ikke ensbetydende med god styring. Kommunen bruker mye ressurser på å utvikle 

ulike planer. Manglende systematisk oppfølging og sammenheng mellom de ulike planene gjør at de 

ikke alltid får den tilsiktede virkningen som styringsdokument.   

Det er viktig at planene som utarbeides bygger opp om overordnede mål og satsingsområder i 

kommuneplanen. Sammenhengen mellom kommuneplan, handlings- og økonomiplaner og øvrige 

planer må tydeliggjøres, også i praksis, i et tydelig og forståelig planhierarki. Ved oppstart av ny plan 

vedtatt i planstrategien skal prosjektleder derfor ha en samtale med kommuneplanleggerne. 

Bedre rutiner og (digitale) verktøy for evaluering, rapportering og oppfølging av eksisterende planer 

er avgjørende. Det skal rapporteres årlig til respektive politiske utvalg for planene i oversikten under. 
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Oversikt over eksisterende planer og planbehov for Sola kommune 2016-2019: 

 

Satsings-
område Status Tema Type 

Vedtat
t/Gjeld
er for 
period
e Formål/problemstillinger som skal belyses 

Lov-
pålagt/
ut-løser 
midler 

H
el

se
fr

e
m

m
e

n
d

e 
   

 
lo

ka
ls

am
fu

n
n

 
  

Under 
arbeid 

KDP 
Tjenesteutvikling i 
helse- og 
velferdstjenesten KDP   

Angi en tydelig kurs for tjenesteutviklingen 
innen helse og velferd. Tema vil bla være 
nye arbeidsmetoder, velferdsteknologi, 
forebyggende helsearbeid, pårørende og 
frivillige, samhandling, brukermedvirkning, 
personell og kompetanse.   

G
o

d
 o

p
p

ve
ks

t 
fo

r 
al

le
   

   

Ny 

God oppvekst for 
alle - helhet og 
kvalitet i oppvekst 
og kultur KDP 

2018-
2028 

Felles plan som gir retning og helhet for 
tjenestene i oppvekst og kultur. Mål og 
utfordringer på oppvekst-området. 
Rekrutteringsplan inngår i planen. Nei 

Ny Kvalitetsplan SFO 
Tema/ 
Sektor 

2017-
2020 

Sikre kvalitativt gode tjenester som er 
tjenesteoverbyggende. Vurdere innholdet i 
tilbudet. Nei 

Under 
arbeid Kulturminner KDP 

2017-
2027 

Sette kulturminner på politisk dagsorden. 
Økt kunnskap om og forståelse av 
kulturminners opprinnelse og betydning. 
Planverktøy for plan og byggesak, 
eiendom, og i undervisning. 

Sterkt 
opp-
fordret 

Under 
arbeid 

Frivillighets-
meldingen 

Tema/ 
Sektor 

2016-
2020 

Plan for det frivillige arbeidet i kommunen. 
Mål og oppgaver for det frivillige arbeidet. 
Samarbeid kommune og frivillige.  Nei 

Under 
arbeid 

Handlingsplan mot 
fattigdom 

Tema/ 
Sektor   

Forebygge og redusere fattigdom i Sola, 
med fokus på barn. Hindre drop-out, sikre 
inntekt, inkludering av barn og unge i 
fritidsaktiviteter m.m.   

Revideres KDP Kultur for alle  KDP 
2015-
2025 

Styringsverktøy for innhold og utvikling av 
kulturtilbudet. Vurdere utfordringer og 
hvilke tiltak det er behov for. Økonomi, 
lokaliteter, innhold i tilbud.  

Sterkt 
opp-
fordret 

Revideres 
Kompetanseplan 
for skole 

Tema/ 
Sektor 

2016-
2019 

System for å sikre tilstrekkelig kompetanse 
i skolen. Sikre at kommunen oppfyller 
lovens krav til kompetanse. 

Politisk 
bestemt 

Revideres 
Den gode 
solabarnehagen 

Tema/ 
Sektor 

2012-
2016 

Sikre kvalitativt gode tjenester som er 
tjenesteoverbyggende. Vurdere innholdet i 
tilbudet. 

Politisk 
bestemt 

Revideres 
Barnehagebruks-
plan 

Tema/ 
Sektor 

2016-
2026 

Oversikt over behov for barnehageplasser. 
Sikre tilstrekkelige og tjenlige plasser. 

Politisk 
bestemt 

Revideres 
Den gode 
solaskolen 

Tema/ 
Sektor 2009- 

Rammeverk for kvalitetssystem i skolen. 
System for å sjekke at krav i lov og forskrift 
blir oppfylt. Ja 
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Satsings-
område Status Tema Type 

Vedtat
t/Gjeld
er for 
period
e Formål/problemstillinger som skal belyses 

Lov-
pålagt/
ut-løser 
midler 

Revideres 
Rusmiddel-politisk 
handlingsplan 

Tema/ 
Sektor 

2012-
2015 

Bidra til helhetlig og samordnet innsats på 
rusfeltet. Beskrive og vurdere av 
rusmiddelsituasjonen, og forebyggende og 
helsefremmende tiltak. 

Nei, 
men 
sterkt 
oppford
ret 

Revideres 

Idrett, fysisk 
aktivitet og 
friluftsliv 

Tema/ 
Sektor 

2014-
2024 

Strategisk styringsverktøy for politikere og 
administrasjon når det gjelder utbygging av 
fremtidige idrettsanlegg og andre anlegg 
for fysisk aktivitet. Konkrete tiltak for at 
flere kommer i bevegelse og styrke 
folkehelsa. Nei 

Eksisterende Skolebruksplan 
Tema/ 
Sektor 

2016-
2026 

Oversikt over behov for skoleplass og om 
lokalene er tjenlige. Sikre tilstrekkelig 
skolekapasitet. Nei 

H
el

h
et

li
g 

lo
ka

ls
am

fu
n

n
su

tv
ik

lin
g 
– 

So
la

 i 
re

gi
o

n
en

 NY Grøntstrategi Strategi   

Kartlegging og strategi for hvordan Sola vil 
skjøtte ulike naturtyper av lokal og nasjonal 
viktighet. Fastsette grøntstruktur, 
friområder og lekeplasser. Forvaltningsplan 
for konkrete friområder.  Ja/delvis 

Ny Folkehelse Strategi   
Angi retning og forankring av 
folkehelsearbeidet. Nei 

Ny 
Overvanns-
håndtering 

Tema/ 
Sektor   

Kartlegge og sette inn lokale 
overvannstiltak i ny og eksisterende 
bebyggelse Nei 

NY 
Områdeplan 
Gamle Tananger 

Område-
plan/reg
ulering     Nei 

NY 
Områdeplan 
Risavika Sør 

Område-
plan/reg
ulering     Nei 

NY 
Områdeplan 
Bærheim 

Område-
plan/reg
ulering  

Merknad: Kan startes opp i 2019. 
Rådmannen bes sikre at utbyggingstempo 
tilpasses sosial infrastruktur i området 
(vedtak KS 60/16) Nei 

NY 
Områdeplan 
Stokkavik 

Område-
plan/reg
ulering  

Merknad: Kan startes opp i 2018 (vedtak KS 
60/16) Nei 

Under 
arbeid  

Ressurs- og 
avfallsplan (IVAR) 

Inter-
kommu
nal 

2016-
2022 Gjenvinning og avfallshåndtering. Nei 

Under 
arbeid IKDP Forus 

Inter-
kommu
nal   

Omforming og videreutvikling av Forus som 
et næringsområde av nasjonal og regional 
betydning. Nei 
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Satsings-
område Status Tema Type 

Vedtat
t/Gjeld
er for 
period
e Formål/problemstillinger som skal belyses 

Lov-
pålagt/
ut-løser 
midler 

Under 
arbeid 

Stavanger Lufthavn 
Sola KDP   

Avklare framtidig arealbruk og utvikle en 
helhetlig løsning for lufthavnen med 
omkringliggende arealer. Nei 

Under 
arbeid Sykkelstrategi Strategi   

Kartlegging og strategi: Vurdere behov, 
fastsette lokalisering og standard på 
sykkeltilbud. Nei 

Under 
arbeid Tananger sentrum 

Gjenno
mføring
smodell   

Gjennomføringsverktøy for finansiering og 
utbygging av området. Nei 

Under 
arbeid 

Områdeplan 
Tananger Sentrum 

Område
/reguler
ing     Nei 

Under 
arbeid 

Områdeplan for 
universitetsområd
et 

Område
/reguler
ing     Nei 

Under 
arbeid Områdeplan Sande 

Område
/reguler
ing     Nei 

Revideres 

Helthetlig risiko- 
og sårbarhets-
analyse for 
Stavanger-
regionen  

Inter-
kommu
nal   

Helthetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for 
Stavangerregionen  Nei 

Revideres 
Strategisk 
næringsplan  

Inter-
kommu
nal 

2013-
2025 

Muligheter, utfordringer og tiltak for 
utvikling av næringslivet i Greater 
Stavanger- kommunene.  Nei 

Revideres Kommuneplan KP   

Kommunens overordnede 
styringsdokument. Gir rammer for 
virksomhetenes planer og tiltak, og planer 
for bruk og vern av arealer i kommunen. 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel 
og en arealdel. En handlingsdel skal angi 
hvordan planen skal følges opp de fire 
påfølgende år eller mer. Ja 

Revideres 
Robust 
lokalsamfunn 

Tema/ 
sektor 2013 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for 
Sola kommune Ja 
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Satsings-
område Status Tema Type 

Vedtat
t/Gjeld
er for 
period
e Formål/problemstillinger som skal belyses 

Lov-
pålagt/
ut-løser 
midler 

Revideres Boligpolitisk plan  
Tema/ 
Sektor 

2015-
2026 

Gir mål, strategier og tiltak for 
boligpolitikken i Sola, med utgangspunkt i 
målområdene 1) Generell boligutvikling; 2) 
Boligsosiale forhold; og 3) Organisering, 
samarbeid og kompetanse. Ja 

Revideres 
Hovedplan vann og 
avløp 

Tema/ 
Sektor 

2009-
2028 

Sikre riktig dimensjonert vann- og 
avløpssystem, og sikre drift og vedlikehold 
av avledningsanleggene. Nei 

Revidere 
Trafikksikkerhetspl
an 

Tema/ 
Sektor 

2011-
2020 

Identifisere og iverksette 
trafikksikkerhetstiltak Nei 

Revidere 
Levekårs-
undersøkelse 

Utredni
nger/ 
Annet 2011 

Avdekke geografiske områder i kommunen 
med grobunn for opphoping av 
levekårsproblemer. Hindre dårlige 
oppvekstsvilkår for barn og unge. Nei 

Revideres Barnetråkk 

Utredni
nger/ 
Annet 2015 

Kartlegge hvor barn oppholder seg, til bruk 
i planlegging Nei 

Revideres 
årlig 

Befolknings-
prognoser 

Utredni
nger/ 
Annet   

Estimere fremtidig befolkningsutvikling. 
Grunnlag for økonomiske prioriteringer og 
dimensjonering av tjenestetilbudet. Nei 

Eksisteren
de 

Felles boligstrategi 
for storbyområdet 

Inter-
kommu
nal 2014 

Forslag til felles overordnede boligpolitiske 
mål, tilgjengelige virkemidler for 
måloppnåelse, forslag til prioriterte 
innsatsområder. Nei 

Eksisteren
de 

Regional 
næringsarealstrate
gi for Stavanger-
regionen 

Inter-
kommu
nal 2015 

Sikre tilgang på hensiktsmessige 
utbyggingsarealer av tilstrekkelig omfang Nei 

Eksisteren
de Energi- og klima KDP 2010 Redusere global oppvarming Nei 

Eksisteren
de Sola Sentrum 

Gjenno
mføring
smodell   

Gjennomføringsverktøy for finansiering og 
utbygging av området. Nei 

B
æ

re
kr

af
ti

g 
ø

ko
n

o
m

i Revideres 
årlig 

Handlings- og 
økonomiplan HØP   Handlings- og økonomiplan Ja 

Eksisteren
de  Innkjøp Strategi 

2016-
2020 

Økt etterlevelse av regelverket, 
koordinering og effektivisering av 
kommunens innkjøp og kontrakter. Effektiv 
ressursbruk ved offentlige anskaffelser. Nei 



Ansvar for hverandre 

38 

 

Satsings-
område Status Tema Type 

Vedtat
t/Gjeld
er for 
period
e Formål/problemstillinger som skal belyses 

Lov-
pålagt/
ut-løser 
midler 

In
n

o
va

ti
v 

o
rg

an
is

as
jo

n
su

tv
ik

lin
g 

NY Digital strategi Strategi   

Belyse behov for digitalisering av tjenester 
og kommunikasjon i Sola kommune. 
Hvordan innbyggerne i kommunen skal få 
løst tjenestene mest mulig digitalt, og 
hvordan ser vi på helseteknologi, 
hjemmetjenester og annet digitalt utstyr.  

Pålagt 
av KS 

Under 
arbeid HMS-strategi Strategi   Bygge en bærekraftig HMS-kultur Nei 

Under 
arbeid 

Plan for omstilling 
og FFF Strategi   

Omforent forståelse av FFF og 
gjennomføring/mål. Hvordan styrke 
organisasjonens endringsevne. Nei 

Revideres 

Kommunikasjonsst
rategi for Sola 
kommune  Strategi 

2015-
2018 

Samordning av kommunens 
kommunikasjon internt og eksternt Nei 

Revideres 
Arbeidsgiver-
politisk plan  

Tema/ 
Sektor 

2013-
2016 

Hjelp til systematisk forbedringsarbeid i 
kommunen. Satsingsområder i 
inneværende plan er ledelse og læring. Nei 

Revideres 
Overordna 
beredskapsplan 

Tema/ 
Sektor   Plan for krisehåndtering Ja, lov 

Revideres 

Rus- og 
avhengighetspoliti
kk i Sola kommune 

Tema/ 
Sektor 

2016-
2020 

Retningslinjer for arbeid med 
rusavhengighet i arbeidslivet Nei 

Eksisteren
de 

Avtale om 
inkluderende 
arbeidsliv (IA-
avtalen) 

Tema/ 
Sektor 

2015-
2018 

Konkretisere kommunens forpliktelser som 
IA-bedrift Ja 
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Navn: Eli Sirnes Willumsen, kommuneplanlegger 

Adresse: Rådhusveien 21, 4050 Sola 

Tel: 51 65 33 00 

Webside: www.sola.kommune.no  

Sola kommune
Ansvar for hverandre

http://www.sola.kommune.no/

