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Forord
Kommuneplanen er den viktigste planen i kommunen. Den viser deg hvordan 
vi ønsker at Gjesdal skal være i framtiden. Den setter noen hovedmål 
for kommunen, og er en invitasjon til hele lokalsamfunnet om å bidra til å 
nå disse målene. Kommuneplanen er rettesnor for all detaljplanlegging i 
kommunen og gir retning til alt vi gjør. 

Gjesdal skal være en attraktiv kommune for de som bor her, de som driver 
næring og besøkende. For å lykkes i dette arbeidet er «Gjesdaltråden» 
helt sentral, den handler om å se det store bildet, og sørge for at alt vi gjør 
henger sammen. Vi skaper attraktive og bærekraftige lokalsamfunn i Gjesdal. 
Smart Gjesdal og tidlig innsats er våre hovedstrategier for å oppnå dette. Vi 
er en av kommunene med yngst befolkning, og det er vi stolte over.  

De ansatte i kommunen er den viktigste ressursen for å få realisert denne 
planen. Derfor er det nødvendig å ha en kommuneorganisasjon med god 
kompetanse som utnytter mulighetene, og er dyktige til å omsette vedtak til 
praktisk handling. 

Foto: side 4, konsert med Postgirobygget Blink 2017, Reidun Solli Skjørestad. Side 5, snøbrøyting på Bjelland, Øystein Otterdal
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Vi er stolte over hva Gjesdal har fått til de siste årene. Dialog, samskaping og 
medvirkning har vært viktig for oss, og det skal bli enda viktigere fremover. 
Vi vil bygge Gjesdal sammen med deg som innbygger, som representant for 
næringsliv, lag og frivillige organisasjoner og besøkende. 

Framover ønsker vi få til enda mer. Da må vi vite hvor vi skal, og vi må 
sammen skape resultatene. 

Frode Fjeldsbø      Knut Underbakke
Ordfører      Rådmann
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Foto: side 6 Solås barnehage6

01 |  Innledning
Kommuneplanen favner om hele vår virksomhet, det vil si kommunen som 
tjenesteyter, samfunnsutvikler og organisasjon. Planen skal svare på utfordringer, 
peke ut en kurs og gi forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv. Kommuneplanen 
er et av politikernes viktigste styringsverktøy og gir føringer for all annen planlegging. 
Nasjonale og regionale forventninger og mål påvirker kommuneplanarbeidet, men 
det er også rom for å satse på lokal egenart. Det er også de lokale kvalitetene vi må 
bygge på når vi fremover skal jobbe med attraktivitet.

Mål med planrevisjonen
I oktober 2016 ble det, som en del av 
planstrategien, vedtatt at vi skulle gjøre en 
begrenset revisjon av kommuneplanen. 
Målet med revisjonen var å:

• justere utviklingstrekk og 
implementere Smart Gjesdal og 
andre tverrfaglige satsinger

• innarbeide folkehelse og eldre- og 
eldreutvikling i alle tema/kapitler

• ta inn attraktive lokalsamfunn 
som nytt tema 

• gjennomgå målsettinger 
og strategier i forhold til 
detljeringsgrad og prioritering

• styrke kommuneplanen 
som styringsverktøy

Planprosessen
I arbeidet med planen har vi hatt fokus 
på å gjennomføre de målsettingene 
som ble skissert i avsnittet over, og 
alle de innholdsmessige endringene 
er gjennomført. I arbeidet har vi jobbet 
mye med medvirkning, både internt i 
organisasjonen og ut mot innbyggerne, 
lag, foreninger og næringsliv. Dette har 
gitt en god forankring som vil kunne styrke 
kommuneplanen som styringsverktøy. 
I medvirkningen har vi brukt flere ulike 
metoder. For å møte innbyggerne har 
vi hatt stand på Amfi Ålgård, Lafthuset i 
Oltedal og Jokeren på Gilja. I tillegg har 
vi hatt en elektronisk spørreundersøkelse 
på nett og facebook hvor vi mottok hele 
550 svar. Andre interessenter har blitt 
invitert til egne møter eller idéverksted. 
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Oppbygging av planen
Planen er bygget opp tematisk og tar for 
seg status og utviklingstrekk, attraktive 
lokalsamfunn, barn og unge, boligbygging, 
næring, samferdsel, samfunnssikkerhet 
og beredskap og Gjesdal kommune som 
organisasjon. Hvert kapittel, med unntak 
av kapittel 2 som gjør rede for status 
og utviklingstrekk, er bygget opp rundt 

målsettinger og strategier. Målsettingene 
formulerer hva vi vil få til innenfor hvert 
satsingsområde, og strategiene skisserer 
hvordan vi skal gjøre det. Målsettingene 
fungerer som overskrifter i teksten. 
I denne planen introduserer vi også 
måleindikatorer for hvert tema. Ved å 
følge med på de valgte indikatorene vil vi 
kunne måle om vi har en positiv utvikling.
Kapittel 10, handlingsprogrammet, 
oppsummerer samtlige mål, strategier 
og måleindikatorer i planen.   

Nasjonale og regionale 
forventninger og føringer
For å fremme en bærekraftig utvikling 
skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide 
nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging. De nasjonale 
forventningene skal legges til grunn for 
regionale og kommunale planstrategier 
og planer. Forventningene skal danne 
grunnlaget for statlige myndigheters 
medvirkning i planleggingen. 

Gjeldende forventningsdokument 
ble vedtatt ved kongelig resolusjon 
den 12. juni 2015. Første del av 

Plan og bygningsloven §11-1  
kommuneplan
Kommunen skal ha en 
samlet kommuneplan som 
omfatter samfunnsdel med 
handlingsdel og arealdel.

Kommuneplanen skal ivareta 
både kommunale, regionale og 
nasjonale mål, interesser og 
oppgaver, og bør omfatte alle viktige 
mål og oppgaver i kommunen. 
Den skal ta utgangspunkt i den 
kommunale planstrategien og legge 
retningslinjer og pålegg fra statlige 
og regionale myndigheter til grunn.

Milepæler i arbeidet med kommuneplanen

Kommuneplanarbeidet er en lang prosess som det kan være vanskelig å få oversikt over. De ulike 
fasene kan kort oppsummeres slik:

1. Utfordringdokument for folkehelse. Hvilke folkehelseutfordringer har vi i vår kommune? 
Utfordringsdokumentet skal svare på dette viktige spørsmålet, og bør utarbeides og vedtas så 
tidlig som mulig  i kommunestyreprioden.

2. Planstrategi. Hvilke planer skal oppdateres og hvilke nye planer trenger vi i 
kommunestyreperioden? Hvordan skal vi møte folkehelseutfordringene? Skal vi revidere 
kommuneplanen? Planstrategien skal svare på dette og vedtas i løpet av det første året i 
kommunestyreperioden.

3. Planprogram for kommuneplanen. Hvis kommuneplanen skal revideres så lages det først 
et planprogram. Dette skisserer hvilke tema som det skal jobbes med og hvordan vi skal 
gjennomføre arbeidet.

4. Kommuneplanen. Den ferdige kommuneplanen består av samfunnsdel med 
handlingsprogram og arealdel. Planen legger føringer for hva kommunen skal prioritere 
framover og hvordan arbeidet skal gjennomføres. Kommuneplanen bør være ferdig i første 
halvdel av kommunestyreperioden.
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dokumentet handler om gode og 
effektive planprosesser. Andre del tar 
for seg planlegging for bærekraftig 
areal- og samfunnsutvikling generelt. 
Tredje del handler om planlegging 
for attraktive og klimavennlige by- og 
tettstedsområder spesielt. Planrevisjon 
har fulgt opp disse forventningene.

Det er også andre nasjonale regelverk og 
forskrifter og regionale planer som legger 
føringer for arbeidet i vår kommune. 
Vi har i tillegg flere egne planer som 
også spiller opp mot kommuneplanen. 
Disse er gjort rede for i planstrategien.

Oppfølging av planen
Plan- og bygningslovens §11-1 krever 
at kommuneplanens samfunnsdel skal 
inneholde en handlingsdel som skal 
rulleres årlig. Handlingsdelen skal således 
binde kommuneplanen og de forskjellige 
sektorplanene sammen og knytte dem 
opp mot de finansielle mulighetene som 
kommunen har, eller regner med å få. 

Handlingsdelen vil bestå av en tabell som 
oppsummerer mål og strategier som er 
vedtatt i de forskjellige satsingsområdene 

i kommuneplanen. Denne tabellen blir 
utgangspunktet og rammeverket for 
tiltakene som beskrives i budsjett- og 
økonomiplanen hvert år, samtidig som 
årsmeldingen evaluerer tiltakene fra 
fjoråret. 

Målsettingene og strategiene i 
kommuneplanen gir en retning, men 
favner bredt. Det vil si at strategiene må 
konkretiseres ytterligere og brytes ned 
i tiltak. Dette gjøres på ulike måter. For 
barn og unge har vi en egen helhetlig 
oppvekstplan som sikrer dette. Andre 
tema ivaretas og konkretiseres i flere 
andre strategier og handlingsplaner. Vi 
har for eksempel Arbeidsgiverstrategi 
og Pårørendestrateg. I tillegg er 
strategi for frivillighet og medvirkning, 
strategisk boligsosial plan og strategisk 
handlingsplan for eldreomsorg under 
utarbeidelse.

Det blir også et lederansvar å følge opp 
satsingene i andre planer og i drift av 
virksomheten.

Dette kan illustreres som vist i figuren 
under:

Kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel

Sektorplaner og 
virksomhetsplaner

Kommuneplanens
handlingsdel

Arealplaner

Årlig budsjett- 
og økonomiplan

Årsmelding og- 
regnskap

fig. 1
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Spesielle ord og uttrykk i planen

Attraktive lokalsamfunn er et nytt 
tema i kommuneplanen og handler 
om hvordan Gjesdal klarer å skape 
vekst i næringsliv, befolkningstall og i 
besøkende til stedet. Attraktivitet betyr 
å skape mer vekst enn forventet ut ifra 
kommunens strukturelle betingelser. 

Kommunens strukturelle betingelser 
er knyttet til faktorer som lokalisering, 
størrelse og innvandring. Disse 
faktorene påvirker befolkningsvekst og 
vekst i arbeidsplasser uavhengig av 
lokal innsats.

Samskaping 
Som et attraktivt lokalsamfunn ser vi 
på innbyggere som aktive medskapere 
av gode tjenester. Vi tror at fremtidens 
tjenester blir best når de skapes 
sammen med innbyggerne som skal ha 
tjenestene. 

To hovedstrategier for utvikling
Gjesdal kommune har tidlig innsats og Smart Gjesdal som to 
grunnleggende strategier for tjeneste- og samfunnsutviklingen. 
Disse to strategiene skal ligge til grunn for måten vi tenker, 
prioriterer og handler på. 

Tidlig innsats innebærer å skape ressurser, forebygge, 
identifisere og gripe inn så tidlig som mulig for å unngå at 
utfordringer utvikler seg. 

Smart Gjesdal bygger på visjonen “Nysgjerrig på en bedre 
framtid”. Dette betyr at vi skal skape et enda mer attraktivt og 
bærekraftig lokalsamfunn i Gjesdal gjennom å:

• Ta i bruk ny teknologi som forenkler og forbedrer måte vi 
løser våre oppgaver på.

• Invitere alle i Gjesdal til å være med på å tenke nytt.
• Samarbeide med andre kommuner, næringslivet og 

forskingsmiljøer. 

Smart Gjesdal bygger på et internasjonalt Smart City konsept 
som handler om å utvikle lokalsamfunn slik at vi får økonomisk 
vekst - samtidig som innbyggernes livskvalitet øker. Enkelt sagt 
kan vi si at vi gir fra oss noe til de som kommer etter oss i bedre 
stand enn vi selv fikk det. 

Helhet og sammenheng 
Gjesdal kommune har stort fokus på 
tverrfaglig arbeid i tjenesteytingen.  
Vi kaller det ofte for Gjesdaltråden. 
Tverrfaglig arbeid handler om å 
samordne tjenestene slik at innbyggerne 
i Gjesdal opplever god helhet og 
sammenheng i tjenestetilbudet. Det skal 
gå en Gjesdaltråd fra kommuneplanen 
ut til de enkelte virksomhetsplanene der 
helhet og sammenheng vises igjen i det 
daglige arbeidet ute i avdelingene.

Gjesdal som attraktivt lokalsamfunn vil 
ha et tjenestetilbud som er preget av 
tverrfaglige tjenester der de som bruker 
tjenestene er i sentrum.

Forbedringskultur
Gjesdal kommune gjennomfører ulike prosjekter og 
satsinger for styrke kraften i det ordinære arbeidet og for å 
nå kommunens overordnede mål. Forbedringskultur er et 
eksempel på dette. 

Lean i Gjesdal handler om å utnytte de kommunale ressursene 
på en best mulig måte med det mål å skape best mulig kvalitet 
i våre tjenester og samtidig skape et godt arbeidsmiljø for våre 
ansatte. «Det handler ikke om å jobbe hardere, men å jobbe 
smartere». Alle medarbeidere får opplæring i Lean innen 2019.

Folkehelsearbeid
Folkehelsearbeid er alt vi gjør for å 
fremme helse og trivsel for innbyggerne 
i Gjesdal. God folkehelse skapes 
der folk lever livene sine; i familien, 
barnehagen, på skolen, arbeidsplassen 
og i nærmiljøet. 

Kommunen skal fremme folkehelse 
innen de oppgaver og med de 
virkemidler kommunen er tillagt. 
Innsatsen skal rettes mot alle 
innbyggere, og folkehelseperspektivet 
skal være førende for alt arbeid i 
Gjesdal kommune.
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Status og utviklingstrekk

Befolkningsutvikling
Folketallet i Gjesdal har økt fra 8 
896 i begynnelsen av 2000 til 11 905 
på slutten av første kvartal i 2017. 
Befolkningsveksten var spesielt sterk 
mellom 2004 og 2014. I de siste to årene 
har veksten i folketallet vært lavere.

Gjesdal har en ung befolkning og 
har derfor et stort fødselsoverskudd. 
Samtidig har Gjesdal hatt innflytting 
siden 2000. Det har vært innflytting 
både fra andre kommuner i Norge og 
fra utlandet (innvandring). I de ti årene 
fra 2006 til og med 2016, har Gjesdal 
hatt den 20. høyeste befolkningsveksten 
av alle kommunene i landet.

Fra og med 2016 har det vært flere som 
har flyttet fra Gjesdal enn som har flyttet 
til. De siste to årene (2016-2017) har 
fødselsoverskuddet vært litt høyere enn 
netto utflytting. Samlet økning i befolkning 
de siste to årene var 13, mens den i årene 
2014-2015 økte med 536 innbyggere. I 
2017 ble folketallet i Gjesdal redusert med 
36 innbyggere. Ved inngangen til 2018 
bodde det 11 866 personer i Gjesdal.

Tendensen fra og med 2016 er at 
fødselstallene, og følgelig behovet for 
barnehageplasser, er noe lavere enn 
i perioden 2010-2016. Antall barn i 
skolealder vil være sterkt økende frem 
mot 2021. Samtidig er gruppen over 
67 år også sterkt økende i kommende 

02 | 
Gjesdal har over lang tid vokst betydelig, både målt i antall innbyggere og 
arbeidsplasser. Kommunen har lagt til rette for næringsutvikling gjennom 
utvikling av nye tomter. Etter en lang periode med vekst, har nedturen 
i oljebransjen ført til lavere vekst fra og med 2015. Gjesdal har en solid 
økonomi på tross av relativt høy lånegjeld.

Foto: side 10, E39 Ålgård, Paulius Sakys
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Figur 1: Folketallet i Gjesdal på slutten av hvert kvartal. 

Gjesdal har en ung befolkning og har derfor et stort fødselsoverskudd. Samtidig har Gjesdal hatt 
netto innflytting siden 2000. Det har vært netto innflytting fra andre kommuner i Norge og samtidig 
netto innflytting fra utlandet (Innvandring). I de ti årene fra 2006 til og med 2016, har Gjesdal hatt 
den 20. høyeste befolkningsvekst av alle kommunene i landet. 

De to siste årene har nettoinnflyttingen til Gjesdal blitt mye svakere. De siste 12 månedene har det 
blitt flere som flytter ut fra Gjesdal enn som flytter inn. I de tre første kvartalene i 2017 ble folketallet 
samlet sett redusert med 31 innbyggere.  

Tendensen fra og med 2016 er at fødselstallene, og følgelig behovet for barnehageplasser, er noe 
lavere enn i perioden 2010-2015. Antall barn i skolealder vil være sterkt økende frem mot 2021. 
Samtidig er gruppen over 67 år også sterkt økende i kommende planperiode. I planleggingen av 
tjenestetilbudet i Gjesdal vil utfordringene først og fremst være knyttet til den eldste delen av 
befolkningen. For å opprettholde tilnærmet samme alderssammensetning i Gjesdal vil en være 
avhengig av en attraktiv kommune med netto tilflytting av personer i fruktbar alder. 
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figur 2: Folketallet i Gjesdal på slutten av hvert kvartal.

planperiode. I planleggingen av 
tjenestetilbudet i Gjesdal vil utfordringene 
først og fremst være knyttet til den eldste 
delen av befolkningen. For å opprettholde 
tilnærmet samme alderssammensetning 
i Gjesdal vil en være avhengig av å 
være en attraktiv kommune med netto 
tilflytting av personer i fruktbar alder.

Folkehelseutfordringer i 
Gjesdal
Folkehelseloven krever at den enkelte 
kommune skal ha nødvendig oversikt 
over befolkningens helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer. Denne informasjonen 
samles i et eget oversiktsdokument 
som utarbeides hvert 4. år, i forkant 
av planstrategien, men selve 
oversiktsarbeidet løper kontinuerlig.

I Gjesdal kommune er det først og fremst 
den psykiske helsen hos ungdommer som 

vekker mest bekymring. I kommuneplanen 
er dette temaet løftet fram i kapittelet 
om barn og unge, og målsettinger og 
strategier er valgt for å bygge opp om 
trivsel og god læring og utvikling for 
alle. Dette mener vi på sikt vil ha en 
positiv effekt på den psykiske helsen. 

Ved å fokusere på friluftsliv, idrett 
og aktivitet vil vi gjøre det enklere å 
bevege seg mer. Fysisk inaktivitet 
er på nasjonalt nivå en av de aller 
største folkehelseutfordringene. 
Videre satser vi på nye møteplasser, 
frivillighet og medvirkning for å gjøre 
det lettere å ta del og møte andre. 
Ensomhet og utenforskap er også en 
stor utfordring i dagens samfunn. 

Folkehelseperspektivet gjennomsyrer 
også øvrige tema i kommuneplanen, 
fra utformingen av boområder til 
samferdsel og sikkerhet og beredskap.
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Arbeidsplasser
Gjesdal har hatt en sterk økning i antall 
arbeidsplasser siden 2000. Det har 
vært vekst i både offentlig sektor og i 
næringslivet. Det har vært spesielt sterk 
vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet 
i Gjesdal. Gjesdal er nummer 11 av 
alle kommuner i landet når det gjelder 
næringslivsvekst de siste ti årene. 
Etter 2013 har veksten i næringslivet 
i Gjesdal blitt lavere enn tidligere.

Selv om det har vært sterk vekst i 
antall arbeidsplasser i Gjesdal, er 
det fremdeles mange som pendler 
ut av kommunen. På slutten av 2016 
var det nesten 4 000 personer som 
bodde i Gjesdal og arbeidet i en annen 
kommune, mens det var omtrent 1 500 
personer som pendlet inn til Gjesdal.

Drivkrefter for vekst og 
framtidsutsikter
Det har vært flere ytre drivkrefter bak 
den sterke veksten i befolkningen i 
Gjesdal siden 2000. For det første har 
innvandringen til Norge vært høy i denne 
perioden og Gjesdal har fått sin andel 
av denne innvandringen. En annen 
sterk drivkraft har vært veksten i antall 
arbeidsplasser i Stavangerregionen. 
Denne arbeidsplassveksten har 
gitt grunnlag for mange innflyttere 
til Gjesdal som har fått arbeid i 
andre kommuner i regionen, særlig 
Stavanger, Sola og Sandnes. Etter 
oljenedgang har antall arbeidsplasser 
i Stavangerregionen gått ned. Det er 
hovedårsaken til at innflyttingen til 
Gjesdal har stoppet opp det siste året.
 
I følge analyser fra Telemarksforsking 
har Innflyttingen til Gjesdal vært lavere 
enn forventet, tatt i betraktning den 

sterke arbeidsplassveksten i Gjesdal 
og resten av regionen. Det er dermed 
arbeidsplassveksten i Gjesdal og 
ellers i regionen som har gitt høy 
innflytting og ikke at Gjesdal har hatt 
spesielt sterk bostedsattraktivitet. 

Framtidig vekst i Gjesdal vil avhenge av 
hvordan de omtalte drivkreftene utvikler 
seg. Det kan se ut til at innvandringen 
til Norge vil bli langt lavere enn tidligere. 
Samtidig har arbeidsplassutviklingen 
i Stavangerregionen blitt snudd fra 
sterk vekst fram til 2014 til sterk 
nedgang etter oljenedgang. Veksten i 
de neste årene vil være avhengig av 
hvordan det går med innvandringen 
til Norge og arbeidsplassutviklingen 
i Stavangerregionen. Dette er 
strukturelle forhold som Gjesdal 
ikke kan gjøre noe med. 

Det som Gjesdal kan påvirke selv, 
er å utvikle kvaliteter som gjør det 
mer attraktivt å bo og leve i Gjesdal 
og skape kvaliteter som gjør Gjesdal 
mer attraktivt for næringslivet.

Vekstprognosene nedjusteres
Ut fra den regionale utviklingen fra og 
med 2015, med en betydelig redusert 
aktivitet i oljesektoren og oljerelatert 
næringsliv, er behovet for arbeidskraft 
betydelig redusert. Dette har hatt stor 
betydning for folkeveksten de siste 
to årene. Vi antar at SSB ved neste 
fremskriving som kommer i 2018 vil 
nedjustere vekstprognosene for de fleste 
kommunene på nord-Jæren. MMMM – 
alternativet som er vist i figur 4 vil da etter 
all sannsynlighet bli lavere, og kurvene 
for høy og lav attraktivitet vil som følge 
av dette også måtte nedjusteres.
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I følge analyser fra Telemarksforsking har Innflyttingen til Gjesdal vært lavere enn forventet, tatt i 
betraktning den sterke arbeidsplassveksten i Gjesdal og resten av regionen. Det er dermed 
arbeidsplassveksten i Gjesdal og ellers i regionen som har gitt høy innflytting og ikke at Gjesdal har 
hatt spesielt sterk bostedsattraktivitet.  

Framtidig vekst i Gjesdal vil avhenge av hvordan de omtalte drivkreftene utvikler seg. Det kan se ut til 
at innvandringen til Norge vil bli langt lavere enn tidligere. Samtidig har arbeidsplassutviklingen i 
Stavangerregionen blitt snudd fra sterk vekst fram til 2014 til sterk nedgang etter oljekrisen. Veksten 
i de neste årene vil være avhengig av hvordan det går med innvandringen til Norge og 
arbeidsplassutviklingen i Stavangerregionen. Dette er strukturelle forhold som Gjesdal ikke kan gjøre 
noe med. Det som Gjesdal kan påvirke selv, er å utvikle kvaliteter i Gjesdal-samfunnet som gjør det 
mer attraktivt å bo og leve i Gjesdal og skape kvaliteter som gjør Gjesdal mer attraktivt for næringsliv. 

Ut fra den regionale utviklingen fra og med 2015, med en betydelig redusert aktivitet i oljesektoren 
og oljerelatert næringsliv, er behovet for arbeidskraft betydelig redusert. Dette har hatt stor 
betydning for folkeveksten de siste to årene. Vi antar at SSB ved neste fremskriving som kommer i 
2018 vil nedjustere vekstprognosene for de fleste kommunene på nord-Jæren. MMMM – alternativet 
som er vist i figur 3 vil da etter all sannsynlighet bli lavere, og kurvene for høy og lav attraktivitet vil 
som følge av dette også måtte nedjusteres. 

 

 

Figur 3: Scenarier for befolkningsutvikling i Gjesdal med høy og lav attraktivitet, samt SSBs middelframskriving (MMMM).  
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figur 4: Scenarier for befolkningsutvikling i Gjesdal med høy og lav attraktivitet, samt SSBs 
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Figur 2: Antall arbeidsplasser i Gjesdal på slutten av året, fordelt på offentlig og privat sektor. 

 

Gjesdal har hatt en sterk økning i antall arbeidsplasser siden 2000. Det har vært vekst i både offentlig 
sektor og i næringslivet. Det har vært spesielt sterk vekst i antall arbeidsplasser i næringslivet i 
Gjesdal. Gjesdal er nummer 11 av alle kommuner i landet når det gjelder næringslivsvekst de siste ti 
årene. Etter 2013 har veksten i næringslivet i Gjesdal blitt lavere enn tidligere. 

Selv om det har vært sterk vekst i antall arbeidsplasser i Gjesdal, er det fremdeles mange som 
pendler ut av kommunen. På slutten av 2016 var det nesten 4 000 personer som bodde i Gjesdal og 
arbeidet i en annen kommune, mens det var omtrent 1 500 personer som pendlet inn til Gjesdal.  

2.3 Drivkrefter for vekst og framtidsutsikter 
Det har vært flere ytre drivkreftene bak den sterke veksten i befolkningen i Gjesdal siden 2000. For 
det første har innvandringen til Norge vært høy i denne perioden og Gjesdal har fått sin andel av 
denne innvandringen. En annen sterk drivkraft har vært veksten i antall arbeidsplasser i 
Stavangerregionen. Denne arbeidsplassveksten har gitt grunnlag for mange innflyttere til Gjesdal 
som har fått arbeid i andre kommuner i regionen, særlig Stavanger, Sola og Sandnes. Etter oljekrisen 
har antall arbeidsplasser i Stavangerregionen gått ned. Det er hovedårsaken til at innflyttingen til 
Gjesdal har stoppet opp det siste året.  
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Økonomiske utviklingstrekk 
fra 2010-2017
Etter finanskrisen høsten 2008 
fikk Rogaland og Gjesdal en 
sammenhengende meget sterk 
vekstperiode, mye knyttet til svært høy 
aktivitet i oljenæringen og ringvirkningene 
av dette. Befolkningsveksten i Gjesdal 
var på 2,5 % i gjennomsnitt i perioden 
2008-2015. Dette innebar behov for 
betydelige investeringer, spesielt 
innen barnehagesektoren. I tillegg til 
dette har Gjesdal kommune satset 
på tre viktige områder; utbygging 
av Gjesdal idrettspark, utbygging 
av Gjesdal næringspark og utvikling 
av Ålgård sentrum. Også innen 
disse område er det gjort betydelig 
investeringer de siste 8 årene.

Fra og med høsten 2015 har det skjedd 
en betydelig endring i aktivitetsnivå i 
regionen. Oljenedturen har gitt høyere 
arbeidsledighet, lav befolkningsvekst og 
netto utflytting fra regionen og Gjesdal 
kommune. Inntektsgrunnlaget for 
kommunesektoren i Rogaland er svekket, 
og for Gjesdal innebar dette en nedgang 
i skatteinntekter fra 2016 til 2017. Dette 
er en helt ny situasjon, og det har vært 
nødvendig å tilpasse driften til et lavere 
nivå for å opprettholde et forsvarlig 

driftsresultat. Likevel har kostnadene til 
helse og velferdstjenester økt betydelig 
helt siden 2010, og denne utviklingen 
har fortsatt selv om inntektsøkningene 
har stagnert. Dette har samlet sett skapt 
et enda større press på kommunale 
tjenester, og det jobbes kontinuerlig med 
å optimalisere ressursbruken i alle ledd i 
den kommunale tjenesteproduksjonen.
Etter et historisk høyt investeringsnivå i 
Gjesdal kommune økte netto lånegjeld 
til 91,4 % av driftsinntektene ved 
utgangen av 2015. Fra og med 2016 er 
investeringnivå og lånegjeld redusert, 
målt mot samlede driftsinntekter. 
Utviklingen av netto driftsresultat og 
netto lånegjeld er vist i figur 5. 

I budsjett- og økonomiplan for 2018-
2021 er det lagt opp til et generelt lavere 
driftsresultat, gjennomsnittlig på 1,3 %. 
Dette er lavere enn anbefalt nivå, og i 
et lengre perspektiv legges det opp til 
å øke resultatet til minimum 2 % pr år. 
Investeringsnivået tar seg opp igjen fra 
og med 2019, da det er nødvendig å øke 
skolekapasiteten og kapasitet innen pleie- 
og omsorg. Videre legges det opp til at 
Gjesdal skal være en aktiv tilrettelegger 
for attraktive nye boligområdet, noe som 
også vil kreve betydelige investeringer 
i kommende økonomiplanperiode.

Målsetting: 
Sunn og bærekraftig kommuneøkonomi som gir handlingsrom

Strategier:
• Netto driftsresultat skal budsjetteres med et gjennomsnitt på minimum 2% 

pr år for hver fireårsperiode. 
• Låneopptak som varig belaster drift skal ikke overstige 8% av frie 

inntekter.
• Minimum 2% av kommunens frie inntekter skal brukes til investeringer.
• Netto lånegjeld i % av driftsinntektene skal ikke overstige 80% og forsøkes 

redusert til 60% innen 2023.
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Attraktive lokalsamfunn

Sammen for et attraktivt Gjesdal
Siden befolkningsveksten ikke vil komme 
av seg selv framover, må vi jobbe mer 
målrettet for å bli et attraktivt sted å bo. Vi 
må i større grad mobilisere innbyggere, 
næringsliv og lag og foreninger, slik at 
det utvikles en kultur for samarbeid og 
endring – hvor gode idéer får grobunn. 
Dette er et av suksesskriteriene for å bli 
mer attraktive, og hovedmålsettingen 

for kommuneplanarbeidet er derfor 
«Sammen for et attraktivt Gjesdal» . 

Å skape verdi sammen er viktig. I Gjesdal 
finner vi de beste løsningene når flere 
bidrar sammen. En kommune preget av 
samskaping, medvirkning og frivillighet 
er både en målsetting og arbeidsmåte 
i utviklingen fremover. Samarbeidet 
mellom kommunen og den unike kulturen 
for frivillighet i Gjesdal, skal forsterkes.  
Mangfold og inkludering skal være 
viktige verdier når vi inviterer innbyggere, 
næringsliv og lag og foreninger til å skape 
fremtidens Gjesdal sammen. Tidlig i 
planperioden skal vi derfor utvikle en egen 
politikk for frivillighet og samskaping. Den 
vil hete «Opp med hånda». 

03 | 
Det er mange fine kvaliteter ved vår kommune. Nesten alle som har medvirket i 
planarbeidet trekker fram nærheten til naturen og mulighetene for å drive med friluftsliv 
som spesielt bra hos oss. Videre pekes det på Ålgård sentrum og den spennende 
utviklingen som har vært der de siste årene. Godt oppvekstmiljø med solide skoler 
og barnehager, et rikt lag og foreningsliv og en stor satsing på idrett, nevnes også av 
mange. Til tross for dette så skårer vi altså lavt på bostedsattraktivitet. Framover må vi 
jobbe for å beholde de innbyggerne vi har og de som er oppvokst her. Samtidig må vi 
få flere som er på flyttefot til å velge Gjesdal som nytt bosted.

«Opp med hånda»
Vi håper mange vil rekke opp hånda 
og være med når vi inviterer til å 
finne gode løsninger sammen. 
Hvordan kan vi sammen skape en 
enda bedra kommune å bo i? 

Foto: side 16, Blink festival på Ålgård, Reidun Solli Skjørestad
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God helse og livskvalitet for alle
Smart Gjesdal og tidlig innsats er 
rettesnorer i arbeidet med å skape god 
helse og livskvalitet for alle. Bærekraft 
skal stå  sentralt i de valgene vi tar 
og de prioriteringene vi gjør for å få 
dette til. Barn og unge er en særlig 
prioritert målgruppe i arbeidet. Det er 
god samfunnsutvikling og tjenesyting 
å sette inn ressurser tidlig når det 
oppstår utfordringer. På denne måten 
er tidlig innsats helsefremmende 
arbeid som vil skape gevinster for 
alle og bidra til å utjevne sosiale 
ulikheter. Barn og unge skal få de rette 
livsforutsetninger tidligst mulig i livsløpet.

Vi vil bruke prinsippet om 
universell utforming for å skape et 
inkluderende Gjesdal-samfunn.

Framtidsretta kommunale tjenester

I Gjesdal kommune er om lag 250 
innbyggere over 80 år. I løpet av 10 år 
vil tallet nesten dobles. Også de neste 
20 årene forventer vi en sterk økning i 
gruppen over 80 år i Gjesdal. Samtidig vet 
vi at vi blir færre i yrkesaktiv alder i Norge. 
Det er avgjørende at vi i planlegging 
og utvikling av tjenester legger til rette 
for et aldersvennlig samfunn, der eldre 
kan bo hjemme og være selvhjulpne 
lengst mulig. Dette er bra og ønskelig 
for den enkelte og det er bra for en 
bærekraftig samfunnsutvikling. Satsing på 
forebyggende og støttende   tiltak som er 
med og bidrar til trygghet og mestring av 
hverdagen for den enkelte er avgjørende. 
En eldrepolitikk må henge nært sammen 
med boligpolitikk, politikk for samskaping, 
folkehelse og satsing på digitalisering/
velferdsteknologi.

Gode møteplasser

Ensomhet er en stor folkehelse-
utfordring. Dette blir blant annet 
omtalt i Stortingsmelding nr. 19, 
«Folkehelsemeldingen – mestring 
og muligheter (2014-2015)». Som 
samfunn må vi gripe fatt i dette. Det er 
viktig å legge til rette for inkluderende 
og varierte møteplasser hvor det er 
lav terskel for å delta. «Møteplass» 
er i denne sammenhengen et vidt 
begrep og kan favne om alt fra 
nabolag til forsamlingshus, lag og 
foreninger, frivilligsentral og bibliotek. 

Idrett, aktivitet og folkehelse

Inaktivitet er en av de største 
folkehelseutfordringene samfunnet 
står overfor. I Gjesdal har vi satset 
svært mye på organisert idrett de siste 
årene. I perioden 2009 til 2017 har vi 
investert over 121 millioner kroner i 
anlegg. Hovedfokuset har vært i Gjesdal 
idrettspark. I tillegg har det, på Ålgård, 
blitt bygget flere nærmiljøanlegg, 
hovedsakelig ballbinger. Fremover blir 
det viktig å avklare hvilke nye anlegg vi 
skal utvikle for inneidretten på Ålgård og 
om det skal bygges en ny flerbrukshall i 
Oltedal. Dirdalhallen har gitt et stort løft 
og blitt en viktig møteplass for bygda, 
og dette er også ønsket i Oltedal. 
Ålgård rideklubb har behov for å utvide 
anlegget og det må avklares hvordan 
dette skal løses. Videre er det behov for 
oppgradering av Ålgård svømmehall.

Den organiserte idretten gjør en utrolig 
viktig innsats for barn og unge, både i 
forhold til trivsel, mestring, oppvekstmiljø 
og helse. Det kan imidlertid stilles 
spørsmål til om idretten i stor nok grad 
treffer de som er inaktive. Fremover vil 
vi, sammen med idretten, jobbe for å 
favne flere med de midlene vi bruker 
på anlegg og aktivitet. Satsingen på 
nærmiljøanlegg må bli mer bevisst 
og dreie bort fra ballbinger med 
kunstgress til andre typer anlegg, gjerne 
med utgangpunkt i de erfaringene 
vi har gjort oss i Ålgård sentrum. 

Friluftskommunen Gjesdal 
Kommunestyret vedtok i 2016 at 
Gjesdal skal være en friluftskommune. 
Innbyggerne trekker også frem det store 
potensialet vi har i forhold til naturen 

Veveriet – en inkluderende møteplass

Vi er nå i gang med å utvikle en helt ny 
møteplass på Ålgård. I tett samarbeid med 
Veveriet AS skal vi bygge om deler av 1. 
etasje og ta i bruk 2. og 3. etasje i Veveriet. 
Inn flytter publikumsmottak for Gjesdal 
kommune, kulturskole, ungdomskulturhus, 
ungdomshelsestasjon, flyktningetjeneste, 
voksenopplæring og kulturavdeling. Biblioteket 
blir værende og får større plass og flere 
fasiliteter. Bygget blir tilgjengelig for innbyggere 
og lag og foreninger også utenfor vanlig 
åpningstid, og kan brukes som møteplass, til 
opplevelser og arrangement, studier m.m.    
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og friluftslivet. Vi har allerede mange 
fine områder og anlegg, som Mån og 
Brekko, men vi kan gjøre langt mer i 
forhold til tilrettelegging, merking og 
informasjon. Her finnes også mange 
muligheter for å fremme Smart Gjesdal 
på en god måte. Vi er i gang med å 
kartlegge samtlige friluftsområder i 
hele kommuen, etter mal fra Rogaland 
fylkeskommune. Dette vil danne et godt 
utganspunkt for videre arbeid. Friluftsliv 
er viktig i forhold til folkehelse, og kan 
også bygge opp om Gjesdal som en 
attraktiv kommune å bo i og besøke.

Livskraftige bygder og et 
attraktivt Ålgård sentrum

I arbeidet med Ålgård sentrum har 
kommunen jobbet aktivt med medvirkning 
og samskaping. Samtidig har vi holdt 
fast ved ønsket om et unikt sentrum med 
høy kvalitet. Fremover, når andre deler 
av sentrum skal utvikles, er det viktig 
å holde fast ved dette. Da vil sentrum 
stadig videreutvikles som en god og 
attraktiv møteplass. Erfaringene vi har 
gjort oss i arbeidet med sentum har 
overføringsverdi til andre prosjekter, også 
i mindre målestokk, og kan også komme 
bygdene til gode. Vi ønsker at det skal 
være godt å bo i hele kommunen og  
innbyggerne trekker selv fram livskraftige 
bygder som et viktig mål. Da er det 
viktig å legge til rette for attraktive bolig- 
og nærmiljøområder, arbeidsplasser, 
inkluderende møteplasser og et godt 
fritidstilbud.

Gjesdal kommune vil videre være 
en pådriver for å få en bedre digital 
infrastruktur i bygdene (bredbånd, 
mobilnett etc.)

Ta vare på det vi har og strekke oss 
lenger i det nye vi skal utvikle

Gjesdal har gjort store investeringer 
de siste årene, blant annet i Gjesdal 
Idrettspark og Ålgård sentrum. Vi drifter 
og forvalter bygg, veier, idrettsanlegg, 
næringsområder og uteområder. Det er 
viktig å understreke verdien av å sette av 
ressurser til å ta vare på det vi har. 

Attraktivitet skapes gjennom en 
kontinuerlig utvikling og fornying – og 
ved å gjøre noe bedre eller annerledes 
enn andre. Ansatte og politikere i 
Gjesdal kommune deltar ofte i prosesser 
hvor nye prosjekter skal utvikles eller 
tjenester forbedres. Det er et mål at 
alle bruker disse mulighetene til å 
strekke seg litt lenger og ta med seg 
attraktivitetsperspektivet inn i arbeidet. 
For eksempel utvikler vi stadig nye 
lekeplasser, både i tilknytning til boliger, 
skoler og barnehager. Her er det mange 
muligheter til å tenke nytt og lage mer 
attraktive uterom. Dette vil da både bygge 
opp om satsingen på barn og unge og 
være positivt for attraktiviteten.

Sterke bånd til egen historie 

Vi har et spesielt ansvar for å ta vare 
vår egen kulturarv. Gjesdal har en egen 
kulturminneplan hvor hovedmålsettingen 
er en god forvaltning og formidling av 
viktige kulturminner i hele kommunen. 
Kulturminnene har en verdi i seg selv, 
men er også med på å gi Ålgård – og 
Gjesdal - som sted, en særegen identitet. 
Gjennom smart og kreativ forvaltning 
og formidling kan kulturminnene bidra til 
å øke attraktiviteten. Lokstallen og den 
planlagte utviklingen av Veveriet er gode 
eksempler på dette.

Foto: side 18 rundkjøring på Ålgård  og side 19 bading i Øygardsvatnet, Reidun Solli Skjørestad
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Målsettinger:
• Sammen for et attraktivt Gjesdal
• God helse og livskvalitet for alle
• Livskraftige og attraktive bygder og et attraktivt Ålgård sentrum
• Et godt omdømme

Strategier:
• Legge til rette for gode møteplasser 
• Bygge friluftskommunen Gjesdal 
• Ta vare på det vi har og strekke oss lenger i det nye vi skal utvikle
• Fremme mangfold og inkludering
• Jobbe målrettet med omdømmet 
• Utvikle framtidsretta kommunale tjenester
• Løfte frem historien og forvalte verdifulle kulturminner på en god måte
• Utvikle varierte idrettsanlegg og attraktive nærmiljøanlegg som fremmer bredde

Måleindikatorer:
• Befolkningsveksten skal være på 1,5% i planperioden (2018-2030)
• Økt bostedsattraktivitet i planperioden, måles av Telemarksforskning minimum hvert 4. år.
• Innbyggerundersøkelsen. Vi skal være over landsgjennomsnittet innenfor kultur og idrett, 

friluftsliv, møteplasser, oppvekstmiljø, og kommunen som bosted.

Et godt omdømme
Omdømme i offentlig sektor handler i 
stor grad om innbyggernes tilferdshet 
med tjenestene de mottar. Videre 
handler det om innbyggernes tillit til at 
politikere og administrasjon arbeider 
for innbyggernes beste. Beliggenhet, 
arrangementer, aktivitet i næringsliv og 

hvordan innbyggerne over tid omtaler 
dette, påvirker også omdømmet. 

Framover vil vi jobbe mer bevist med 
vårt eget omdømme. God og målrettet 
kommunikasjon om hvilke kvaliteter som 
preger Gjesdal og hva som gjør stedet 
attraktivt er viktig. 
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Foto: side 20 Pixabay20

Barn og unge
Visjon: Det er godt å vokse opp i Gjesdal.
Folkehelsearbeid som fremmer helse og trivsel bidrar til trygge og gode 
oppvekstforhold. Inkludering og utjevning av sosial ulikhet er avgjørende i 
alt arbeid for barn og unge i Gjesdal. Alle skal ha mulighet til deltakelse og 
mestring, uavhengig av hvem de er og hvilken bakgrunn de har. 
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Folkehelseprofil, Ungdata - og 
elevundersøkelser, viser at det for de 
fleste er godt å vokse opp i Gjesdal. Ifølge 
Ungdata 2016 er psykiske helseplager 
den største utfordringen for ungdom på 
8.-10. trinn. Det er 15% som har et 
depressivt stemningsleie (Norge:12%) og 
20% opplever ensomhet (Norge:18%). I 
det videre arbeidet er godt lokalmiljø, 
vennskap, trivsel på skolen, god psykisk 
helse, rusforebygging og deltakelse i 
fritidsaktiviteter viktig.

Foreldrene er de viktigste i barns liv. 
Trygg tilknytning mellom barn og foreldre 
danner grunnlaget for all utvikling og 
læring og forebygger problemer senere i 
livet. Foreldre, innbyggere og ansatte har 
et felles ansvar for barns oppvekst. 

Mulighetene finnes i hver enkelt relasjon, i 
små og store øyeblikk hver dag. Sammen 
skaper vi et attraktivt og inkluderende 
oppvekstmiljø.

Helhetlig oppvekstplan (2019-2022) følger 
opp målene og strategiene i 
kommuneplanen med konkrete tiltak. 
Helhetlig oppvekstplan er en utdypning av 
kommuneplanen og overbyggende for 
ulike strategiplaner og virksomhetsplaner. 
Helhetlig oppvekstplan har tiltak for 
temaene: medvirkning, tidlig innsats og 
helhetlig hjelp, fysisk og psykisk helse, 
kompetanseutvikling, inkludering av 
flerkulturelle barn, utjevning av sosial 
ulikhet og et variert kultur-og fritidstilbud.
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Ungdata 2016: Nasjonale analyser 
viser en tydelig sammenheng mellom 
skoletrivsel og psykisk helse. Gode 
eller dårlige relasjoner med medelever 
og lærere har stor betydning for barn 
og unges trivsel på skolen.

Barn og unge trives 
Trivsel og livskvalitet har stor betydning for 
barn og unges fysiske og psykiske helse. 
Opplevelse av inkludering og mestring 
fremmer trivsel og livskvalitet. Barn som 
trives har gode forutsetninger for positive 
relasjoner, læring og utvikling. Trivsel 
hjemme, i nærmiljøet, i barnehage/skole 
og på fritidsarenaer fremmer god
psykisk helse, og bidrar til robuste barn og 
unge. 

For å fremme god fysisk og psykisk helse 
blant barn og unge er vi opptatt av 
foreldrerollen, systematisk arbeid for å 
fremme sosial kompetanse og 
livsmestring, tidlig oppdagelse av 
utfordringer og helhetlig hjelp til familier. 
Konkrete tiltak utdypes i Helhetlig 
oppvekstplan.

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) skal 
gjennomføres i Gjesdal fra 2019. BTI er en 
samhandlingsmodell som brukes i kontakt 
med gravide, barn, unge og foresatte det 
er knyttet undring eller bekymring til. BTI 
skal bidra til tidlig innsats, samordning av 
tjenestene og god brukermedvirkning.

Robuste barn og unge som håndterer 
livet er selve fundamentet i et 
bærekraftig lokalsamfunn. Vi jobber for 
at barn utvikler et positivt selvbilde og 
opplever seg selv og andre som viktige 
deltakere i fellesskapet. Vi ser barns 
muligheter og ressurser, og vi vil at hver 
enkelt skal bli den beste versjonen av 
seg selv.

Barn og unges trivsel måles ved:
• undersøkelser, kartlegginger, 

samtaler i barnehage, skole og 
hjelpetjenester

• trivsel og deltakelse i fritidsaktiviteter
• antall barn som har fysiske og 

psykiske vansker
• antall barn som opplever fattigdom

God læring og utvikling for alle 
Barn og unge har rett til et trygt og 
inkluderende læringsmiljø som fremmer 
motivasjon til å utforske og lære. Det 
forutsetter god tilrettelegging for barn og 
unge med ulike vansker, blant annet 
barn med nedsatt funksjonsevne.

Barnehager og skoler i Gjesdal er opptatt 
av kvalitet, helse og trivsel, læring, 
utvikling og mestring. Ansatte med god 
relasjonskompetanse bidrar til at barn 
utvikler gode sosiale ferdigheter. 

3
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Arbeid for barn og unge krever målrettet, helhetlig innsats over tid. 

Oppveksttrekanten viser kommunens arbeid på tre nivå. 
1. Alle barn og foresatte (grønt).
2. Barn og foresatte i risiko, eller med begynnende vansker (gult).
3. Barn og foresatte med behov for særskilte tiltak (rødt).

Tidlig innsats og godt tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å lykkes på alle nivå.

Barns rettigheter og barns beste er grunnleggende hensyn i arbeidet for gode oppvekstforhold i 
Gjesdal. Vi deltar i den nasjonale satsingen «Sjumilssteget for en god oppvekst» som innebærer 
å iverksette FNs barnekonvensjon i praksis.
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Medbestemmelse er et av grunnprinsippene i FNs 
barnekonvensjon: «Alle barn har rett til å si sin mening, og 
deres mening skal bli tatt på alvor» (Artikkel 12).

Følge opp Fritidserklæringen. Alle barn skal, uavhengig av 
foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, ha mulighet til 
å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen 
med andre.

Vi er opptatt av kontinuerlig 
kompetanseheving for ansatte. I 
barnehagene deltar styrerne på «den 
nasjonale styrerskolen», det tilbys 
fagopplæring for assistenter som vil bli 
barne- og ungdomsfagarbeidere og det 
tilbys videreutdanning for pedagogiske 
ledere. I skolene benyttes «kompetanse 
for kvalitet» for lærere, og «den 
nasjonale rektorskolen» for alle 
skoleledere. Det tilbys også interne 
kompetanseløft for alle yrkesgrupper i 
barnehage og skole. 

I Gjesdal jobber vi systematisk for at 
ungdom gjennomfører videregående 
opplæring med kompetanse som gir 
grunnlag for videre studier eller arbeid. 

Bekjemping av barnefattigdom er en 
del av folkehelsearbeidet vårt. Det 
handler først og fremst om å få folk i 
arbeid, sikre rimelig inntekt, tilby 
helsefremmende barnehager og skoler, 
øke gjennom-føringen i videregående 
skole, legge til rette for deltakelse og 
inkludering i lek og fritid og gode 
helsetilbud og tjenester for alle. I tillegg 
er det viktig med forebyggende tiltak for 
utsatte familier. Helhetlig oppvekstplan 
utdyper konkrete tiltak for å utjevne 
sosial ulikhet.

God læring og utvikling måles ved:
• undersøkelser, kartlegginger, 

samtaler i barnehage og skole 
• antall elever som fullfører 

videregående skole
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Målsettinger:
• Barn og unge trives.
• God læring og utvikling for alle.

Strategier:
• Barn og unge blir spurt, hørt og tatt på alvor.
• Tidlig og helhetlig hjelp til barn og familier.
• Systematisk arbeid for å fremme god fysisk og psykisk helse.
• Kontinuerlig kompetanseutvikling i barnehager, skoler og hjelpetjenester.
• Spesielt fokus på inkludering av flerkulturelle barn og unge.
• Arbeide for å utjevne sosial ulikhet. 
• Tilby et variert og inkluderende kultur- og fritidstilbud.

Helhetlig oppvekstplan (2018-2021) følger opp målene og strategiene i kommuneplanen med konkrete 
tiltak. Helhetlig oppvekstplan er en utdypning av kommuneplanen og overbyggende for ulike strategiplaner 
og virksomhetsplaner.

Måleindikatorer:
• Brukerundersøkelsen i barnehagene skal for temaene barnets trivsel og utvikling ligge over 

landssnittet. 
• Fritid: Ungdom skal ha høyere deltakelse i fritidsaktiviteter enn landssnittet (Ungdata).
• Trivsel: Resultatene på den nasjonale elevundersøkelsen skal vise positiv utvikling i forhold til 

elevenes trivsel sammenlignet med tidligere år.
• Psykisk helse: Depressive symptom blant ungdom skal fra 2019 og fremover være lavere enn i 2016 

(Ungdata). 
• Mobbing: Resultatene på den nasjonale elevundersøkelsen skal være bedre enn landsgjennomsnittet.
• Lesing og regning: Gjesdal skal fortsatt ha minst 4% færre elever enn landsgjennomsnittet på de 

laveste mestringsnivåene (nivå 1 på 5.trinn, nivå 1+2 på 8.trinn) på nasjonale prøver.
• Fullføring videregående: Andelen elever som fullfører videregående opplæring, med oppnådd studie- 

eller yrkeskompetanse i løpet av fem år, skal være på landsgjennomsnittet eller høyere.
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Foto: side 24 boligfelt på Ålgård Nord, Paulius Sakys24
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Kontinuerlig utvikling av 
attraktive boligområder med 
ulike typer boliger 
For å sikre målsettingen om 
befolkningsvekst må nye boligområder 
planlegges og utvikles kontinuerlig. 
Dersom tomteutviklingen og 
boligbyggingen skulle stå i fare for å 
stoppe opp, vil kommunen om nødvendig 
sikre seg utbyggingsrettigheter gjennom 
partner- eller eierskap; som i Kodlidalen. 
En slik strategi gjelder ikke bare i Ålgård, 
men også i Oltedal og på Gilja.

Boligområder skal utvikles med en 
god balanse mellom byggeområder 
og friområder, for å sikre alle tilgang til 
grønne kvaliteter. Erfaringer fra gjeldende 
planer tilsier at fordelingen 60/40 (mellom 
byggeområder og friområder) kan 
være retningsgivende. I planleggingen 
er det viktig å identifisere og ta vare 
på eksisterende naturkvaliteter og 
landskapselementer som store trær, 
bekkedrag, stier og koller. Mellom 
boligområdene skal det etableres 
grøntdrag i henhold til kommuneplanens 
retningslinjer for grøntstruktur.

I Ålgård er de store utbyggingsområdene i Ålgård sentrum, Ålgård Nord, Midtfjell og 
Elvebredden. Med små og store områder er tomtepotensialet til sammen anslått til 
ca. 2100 boliger.

Kommuneplanen viser også boligområder på Gilja og i Oltedal. Begge stedene 
har enkelte ubebygde boligtomter, men også boligarealer som ikke er klargjort for 
utbygging.
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I hvert planområde skal det gjøres 
vurderinger av hvilke boligtyper som 
er tjenlige. Det er ønskelig med et 
mangfold av boligtyper som kan bidra 
til et mangfold av beboere. Det bør 
finnes boligtyper for alle livsfaser og 
husholdninger; familier og enslige, unge 
og eldre, funksjonshemmede og -friske, 
vanskeligstilte og bedre stilte.

Boliger bør planlegges med arkitektoniske 
kvaliteter. Det betyr at nye bygg tar 
hensyn til stedlige forhold og eksisterende 
bebyggelse. Det er viktig at boligene 
tilpasses landskapet med et bevisst 
forhold til terrengets nivåer. 

For at folk skal kunne bo lenger hjemme, 
til tross for endringer i livssituasjonen, 
er det viktig at prinsippene om 
universell utforming er en naturlig del 
i planlegging og utforming av boligene 
og nærområdene. Et universelt utformet 
samfunn er nødvendig for noen og nyttig 
for alle.

Attraktive leke- og uteområder 
for barn og unge
Lekeområder bør planlegges slik at 
de får en egenart, gjerne knyttet til 
sted eller aktivitet. Det er ønskelig at 
eksisterende landskapselementer som 
trær, store steiner eller terrengformasjoner 
innarbeides i planene for lekeområdene. 

Ved bruk av ferdigproduserte 
lekeapparater skal det planlegges med 

variasjon, for eksempel med bruk av ulike 
produsenter på lekeplasser i samme 
boligområde. Lekeplasser som ligger nær 
hverandre bør tilby ulike aktiviteter.

Kommuneplanen har egne retningslinjer for 
grønnstruktur og lekeplasser. Disse foreslås 
endret slik at mindre sandlekeplasser kan 
slås sammen til større sandlekeplasser 
dersom dette gi bedre helhetsløsninger for 
lekeområdene.

Rimelige boliger for 
førstegangsetablerer.
For å skaffe førstegangsetablerere 
rimelige boliger bør kommunen selv 
sikre seg utbyggingsrettighetene til 
noen boligarealer. Private utbyggere bør 
forestå selve utbyggingen av boligene og 
tildeles utbyggingsrettighetene gjennom 
prosjektkonkurranser.

Sikre gode og bærekraftige 
boligløsninger for vanskelig-
stilte, mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og eldre. 
Kommunen skal i den helhetlige 
boligpolitiske planleggingen legge til rette 
for boløsninger som fremmer at den enkelte 
innbygger kan skaffe seg bolig og klare seg 
selv i ordinære bomiljø, samtidig skal vi 
legge til rette for at det utvikles gode bolig- 
og oppholdstilbud for eldre og personer med 
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nedsatt funksjonsevne og omfattende 
helse- og omsorgsbehov.

Kommunen eier store regulerte 
boligtomter i Ålgård sentrum og vil ha et 
særlig fokus på å ivareta disse gruppene 
ved salg av tomtene til aktuelle utbyggere. 
Kommunen har ikke sikret seg tilsvarende 
rettigheter i Oltedal og på Gilja.

Legge til rette for og styrke 
bosetting i bygdene
Kommuneplanen har egne retningslinjer 
for spredt boligbygging i LNF-områdene; 
dvs. områdene avsatt til landbruk-, natur- 
og friluftsområder. Retningslinjene tar 
sikte på å styrke befolkningsgrunnlaget 
i bygder med bosettingsbehov. 
Retningslinjene ble innført i 2015 og har 
stort sett fungert etter hensikten. I den 
foreliggende kommuneplanen blir det 
foreslått noen mindre endringer.

Kommuneplanens LNF- områder 
er landbruket sitt næringsareal, og 
de må derfor forvaltes med største 
påpasselighet. Spredte boenheter kan 
føre til konflikter i forhold til et aktivt 
jordbruk. Kilder til konflikter kan for 
eksempel være støy fra driftsbygninger 
på nattestid, luktulemper, insektplager 
og støvflukt. Lov om folkehelsearbeid, 
forskrift om miljørettet helsevern og 
gjødselvareforskriften fører til at beboere 
i nyetablerte boenheter kan ha retten 
på sin side. For at jordbruket fortsatt 
skal kunne drive med sin næring uten 
begrensninger, må det settes klare 
retningslinjer til hvor nye boliger kan 
plasseres uten at de blir til hinder for 
videre landbruksdrift.

Vi har revidert landbruksplanen for 
Gjesdal kommune, og her ble det vedtatt 
at vi skal innføre kjerneområde landbruk. 
Nye elementer fra landbruksplanen er 
implementert i de reviderte retningslinjene 
til kommuneplanen.

Foto: side 25 bygging på Ålgård nord. Side 26, nye kommunale boliger i Åundskaret, Reidun Solli Skjørestad



Gjesdal kommune | Rettedalen 1, 4330 Ålgård | Telefon: 51 61 42 00 | E-post: postmottak@gjesdal.kommune.no | www.gjesdal.kommune.no 27

Målsettinger:
• Kontinuerlig utvikling av attraktive boligområder med mangfold av boligtyper.
• Attraktive leke- og uteområder for barn og unge.
• Rimelige boliger for førstegangsetablerere.
• Sikre gode og bærekraftige boligløsninger for vanskeligstilte, mennesker med 

nedsatt funksjonevne og eldre. 
• Legge til rette for og styrke bosettingen i bygdene.

Strategier:
• Legge vekt på kvalitet og krav til kompetanse i all arealplanlegging
• Avsette tilstrekkelige og varierte arealer til boligformål
• Være en aktiv part i boligutbyggingen
• Ta i bruk boligsosiale virkemidler i utbyggingsavtaler
• Tillate spredt boligbygging i tråd med retningslinjene
• Utarbeide ny strategisk boligpolitisk handlingsplan

Måleindikatorer
• Innbyggerundersøkelsen: Vi skal være over landsgjennomsnittet når det 

gjelder vurdering av boligtilbudet



1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke

28

Næring

Opprettholde høy nærings- 
attraktivitet
Etablerte aktører i Gjesdal representerer 
et solid og mangfoldig næringsliv. Studie 
gjennomført av Telemarksforskning viser 
at kommunen de ti siste årene har hatt en 
næringsattraktivitet som er høyere enn 
forvent. Det å bidra til handlingsrom og 
videreutvikling av eksisterende bedrifter, 
opprettholde en høy næringsattraktivitet 
samt stimulere til økt bostedsattraktivitet, 
vil være av sentral betydning for 
kommunen.

Det finnes flere næringsområder i 
Gjesdal, og det er flere tomter til salgs, 
private og kommuale. Kommunen ønsker 
å være en pådriver for at det etableres 

virksomhet på ledige arealer. Det er 
relativt god kapasitet på tomter opp til 
en gitt størrelse, mens for aktører med 
betydelige arealbehov, er det i dag ingen 
muligheter.

Varehandelsrapporten 2017 viser at 
handelsnæringen i Gjesdal er i sterk 
vekst. Næringen har en tett kobling 
mot turisme/reiseliv og Ålgård sentrum. 
En betydelig økning i handelstilbudet 
i Ålgård sentrum de siste årene, 
kombinert med føringen i Regionalplan 
Jæren om at handel skal legges til 
sentrumsområder, bidrar til at det er lite 
kapasitet og derfor begrenset mulighet 
for nye aktører å etablerer seg. I tillegg 
er det utfordringer knyttet til fremtidige 
parkeringsløsninger i Ålgård sentrum. 
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Foto: side 28 Lokstallen/Lura Turistheim Ålgård, Reidun Solli Skjørestad

Stavangerregionen er å betrakte som et felles bo- og arbeidsmarked og 
dette gjenspeiles i våre pendlertall. Omstilling av eksisterende bedrifter mot 
nye markeder og etablering/tiltrekking av nye bedrifter er nødvendig for å 
imøtekomme nedgangen i olje- og gassindustrien. Gjesdal kommune ønsker 
å bidra i denne omstillingsprosessen ved å stimulere til etablering av flere 
arbeidsplasser både lokalt og regionalt. 
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Dette fordi handelstilbudet har utviklet 
seg fra å være rettet mot lokalsamfunnet, 
til å fange opp en betydelig del av 
gjennomstrømstrafikken og nå fungerer 
som en destinasjon for tilreisende. Gode 
parkeringsmuligheter er per i dag kanskje 
den viktigste forutsetningen for næringen 
og grunnlag for videre utvikling, men 
dette kommer i konflikt med målsettinger 
knyttet til miljø og livskvalitet under Smart 
Gjesdal satsingen.

Gründervirksomhet har i lys av 
konjunkturnedgangen fått et stort fokus 
i regionen. Gjesdal kommune er blant 
annet en del av det interkommunale 
samarbeidet Jæren Produktutvikling som 
jobber for å ivareta gründerens interesser. 
Ut over dette ønsker kommunen å 
bidra til et miljø hvor slike bedrifter 
kan fortsette å utvikle seg innenfor vår 
egen kommunegrense og samarbeide 
med kommunen om å løse konkrete 
samfunnsutfordringer. 

I tillegg er det viktig å ha fokus på, og 
legge til rette for, bedrifter som har 
potensiale til å vokse (såkalte «scale up» 
bedrifter).

Øke lokal matproduksjon
Landbruksnæring står med ca. 150 
jordbruksforetaker og en verdiskaping 
på ca. 100 millioner kr. (2014) sterkt 
i Gjesdal. Til tross for nedgang i 
antall sysselsatte har den samlede 
verdiskapingen økt. Dyrka jord er 
landbruksnæringens næringsområde, 
og for å oppnå nasjonale mål om økt 
matproduksjon og sterkere jordvern er det 
viktig at kommunen har fokus på jordvern. 
Kommunen har av den grunn satt mål om 
å ikke omdisponere mer enn 20 dekar 
dyrka jord og dyrkbar jord i året frem mot 
2021.

I tillegg til å produsere mat har 
landbruksnæringen også et stort 
samfunnsansvar ved å ta vare på 
kulturlandskapet som er viktig både 

for friluftslivet, for kulturminner og for 
det biologiske mangfoldet. Gjesdal 
kommune vil arbeide for landbruket sitt 
gode omdømme, og vil medvirke til at 
matproduksjonen skjer på en måte som 
ikke er til vesentlig ulempe for vassdrag 
og klima. 

Utnytte resurssene i hav- og 
sjøbruk
Hav- og sjøbruk vil være viktige næringer 
i fremtiden, og vi bør vurdere å legge til 
rette for dette. En slik bruk av fjordene i 
Gjesdal kan være utfordrende på grunn 
av trange fjordarmer og lakseelver. 
Med bakgrunn i felles grenser i sjø vil 
samarbeid med kommunene Forsand og 
Sandnes være nødvendig.

Øke fokus og aktivitet i 
reiselivsnæring
Gjesdal har med sine attraksjoner, en helt 
sentral regional rolle innen turisme og 
reiseliv, og flere av kommunens turistmål 
genererer betydelige sekundæreffekter 
for hele regionen. En satsing på denne 
næringen, som er blant de næringene 
som vokser raskest i verden, er viktig 
både i et lokalt og regionalt perspektiv.

Øke andel sysselsatte i grupper 
som har utfordringer med å 
komme inn i arbeidslivet
Flere grupper i befolkningen har 
utfordringer med å få innpass i eller 
beholde tilknytningen til arbeidsmarkedet. 
Dette kan for eksempel gjelde unge 
voksne som ikke har fullført skolegang, 
personer med helsebegrensninger 
eller flyktninger og innvandrere fra land 
utenfor EØS. Gjesdal kommune ønsker 
et inkluderende næringsliv som kan 
tilrettelegge for alle som ønsker å arbeide. 
Vi ønsker derfor et næringsliv som tilbyr 
varierte arbeidsoppgaver med ulikt 
kompetansenivå og som er åpent for et 
godt samarbeid med NAV og kommunen.
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Målsetting: 
• Opprettholde høy næringsattraktivitet

Strategier:
• Sørge for tilgjengelige næringsarealer og godt tilrettelagt infrastruktur.
• Arbeide for dialog, samhandling og informasjonsdeling med næringslivet.
• Drive markedsføring og omdømmebygging.
• Ivareta forutsigbarhet for næringslivsaktører.
• Stimulere til gründervirksomhet og søke samarbeid for å løse konkrete 

samfunnsutfordringer.

Målsetting: 
• Øke lokal matproduksjon  

Strategier:
• Ikke omdisponere mer enn 20 dekar dyrka jord og dyrkbar jord i året i 

planperioden.Innføre kjerneområde landbruk for å sikre at dyrka jord blir ivaretatt.
• Støtte opp om kompetansebygging, samt formidle positive holdninger om 

landbruket.
• Støtte opp under automatisering/digitalisering, eksempelvis mobilnett/fiber for å 

sikre driften.

Målsetting: 
• Utnytte resurssene i hav- og sjøbruk

Strategier:
• Skape dialog og samhandling med næringslivet som bruker Høgsfjorden og 

elveeigerlag i Dirdal og Frafjord. 
• Bidra til å redusere konflikter mellom hav- og sjøbruksnæringen og allmenne 

interesser.

Foto: side 30 Reidun Solli Skjørestad, side 31 Høgsfjorden, André Andreassen
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Målsetting: 
• Øke fokus og aktivitet i reiselivsnæringen

Strategier:
• Være en pådriver for at næringen samorganiserer seg.
• Bygge opp under Gjesdal som friluftskommune blant annet gjennom kartlegging og 

synliggjøring av turer og turområder.

Målsetting: 
• Øke andel sysselsatte i grupper som har utfordringer med å komme inn i 

arbeidslivet

Strategier:
• Tett, forpliktende og godt samarbeid mellom næringsliv, kommune og NAV.
• Støtte opp om «jobbsnekring» og kreativitet.

Måleindikatorer:
• Personer med nedsatt arbeidsevne (som NAV følger opp) med overgang til arbeid 

skal være over 40%.
• Fortsatt høy næringsattraktivitet i planperioden. Måles av Telemarksforskning 

minimum hvert 4. år.
• Innbyggerundersøkelsen. Vi skal være over landsgjennomsnittet innen næring og 

arbeid



1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke

Foto: side 32 Limavatnet, Elisabeth Tønnesen / Kolumbus32

Samferdsel
Området samferdsel er preget av at stat og fylke har et større ansvar, mens kommunens 
rolle er mindre. Staten og Fylkeskommunen er tydelige på at klimagassutslippene skal 
halveres frem til 2030. Den største kilden til forurensningen er transportsektoren og 
herunder privatbiler (jfr. nasjonal transportplan). Kommunen ønsker med bakgrunn i 
Smart Gjesdal å styrke hensyn til miljøet og bidra til å øke bostedsattraktiviteten. 

Et komfortabelt og 
miljøvennlig transporttilbud
Det finnes ikke noe analyse av 
reisevaner kun i Gjesdal kommune. 
Gjesdal blir slått sammen med Klepp 
og Time og klassifisert som omegn for 
storbyområdet Stavanger/Sandnes/Sola 
og Randaberg. Generelt i regionen har 
antall gå- og sykkelturer økt, mens antall 
kollektivreiser har sunket noe. De siste 
undersøkelsene er fra 2014. 

Dagens kollektivtilbud i Gjesdal 
kommune er buss. Bussfrekvensen 

mellom tettstedet Ålgård og Sandnes 
(som en transittstasjon) er relativt bra på 
morgenen, men en tettere frekvens på 
ettermiddag hadde vært ønskelig. 
Innbyggerne på Ålgård vest har ikke et 
godt nok tilbud i dag. 
Bussfrekvensen til og fra bebyggelsen 
rundt om i kommunen er og så godt som 
fraværende. Det samme er muligheten til 
å reise kollektivt mot Bryne og 
Kvernaland, og en mulig transitt mot 
jernbane i vest. Dette er utfordrende for 
de gruppene som ikke disponerer egen 
bil, som ungdommer, en del eldre med 
flere.

07 | 
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Transport løsninger som 
fremmer folkehelse
Gang- og sykkelveinettet i Dirdal er 
forbedret og utvidet de siste årene. 
Langs E39 fra Skurve til Sandnes grense 
er det sammenhengende gang- og 
sykkelvei, og det samme er opparbeidet 
fra Gilja til Dirdal strand. 

Mellom Ålgård og Oltedal/Lima/Gjesdal i 
nord øst, Kyllingstad i sørøst og 
Kverneland eller Bryne i vest, finnes 
ingen god gang- og sykkelvei forbindelse 
og heller ikke langs fv. 201 fra Bollestad 
til Skurveli.
 
Det er utarbeidet et sykkelkart som viser 
noen anbefalte ruter i kommunen.

Topografien på Ålgård og den tekniske 
utviklingen i el-sykkel-segmentet tilsier 
at el-sykkel kan være et godt 
fremkomstmiddel. Kommunen har derfor 
promotert bruk av el-sykkel med 
forskjellige metoder: Gratis utlån, rentefri 
låneordning til ansatte og bruk til 
transport i barnehage og for eldre. Dette 
arbeidet kan videreutvikles, blant annet 
ved å legge til rette for el-sykkeparkering 
ved kollektivknutepunktet i sentrum. 

Parkeringskapasiteten i Gjesdal 
kommune er per i dag relativt god, men 
det er utfordringer i Ålgård sentrum og på 
sentralidrettsanlegget inkludert 
Gjesdalhallen. Ålgård sentrum har utviklet 
seg til å bli et reisemål for hele Sør-
Vestlandet, og en av de viktigste 
forutsetningene for dette samt det å 
videreutvikle tilbudet, er god 
parkeringsdekning. Om kommunen skal 
lykkes med å utvikle et sentrum som 
ivaretar miljøsatsing, tilrettelegging for 
gående, syklende og de som ønsker å 
oppholde seg der, samtidig som 
næringsutviklingen opprettholdes, vil tett 
samarbeid med næringslivet være 
avgjørende. 

Når det gjelder sentralidrettsanlegget 
oppleves det ved større arrangementer at 
transport og parkering ikke fungerer godt, 
noe som kan skape farlige trafikk-
situasjoner i et område primært ment for 
en sårbar gruppe, nemlig barn og unge. 

Mulighet for lading av elbil og –sykkel er 
begrenset i Gjesdal. Lyse har, på vegne 
av flere kommuner i Sør-Rogaland, 
utarbeidet en «Strategi for etablering av 
ladeinfrastruktur i Sør-Rogaland». Denne 
vil vi følge opp. I tillegg er det fra 1. jan 
2018 trådt i kraft et nytt krav i 
parkeringsforskriften vedrørende 
lademulighet for elbil.

Transportkomiteen i Stortinget gikk 
i desember 2014 inn for å utrede 
fremtiden for Ålgårdbanen sammen 
med en utvidelse av Jærbanen. Det ble 
i 2015 gjennomført en mulighetsstudie 

Følgende nøkkelbegreper 
er viktige for utviklingen av 
samferdsel 

• Attraktivitet
• Bærekraft
• Trygghet



Foto: side 34 Elisabeth Tønnesen / Kolumbus. Side 35 E39 ved Bollestad, Geir Einarsen34

som viser at det kan være tilstrekkelig 
passasjergrunnlag for gjenåpning 
av Ålgårdbanen. Det er svært viktig 
at Jernbaneverket tar hensyn til 
Ålgårdbanen i sitt arbeid i regionen, 
eksempelvis må påkoblingsmulighet 
på Ganddal sikres i arbeidet med 
dobbeltsporet.

Økt trygghet og sikkerhet i 
trafikken
Det er utarbeidet en ny 
Trafikksikkerhetsplan for perioden 
2016 – 2020. Planen har fått en større 
og bredere involvering og forpliktelse 
fra de ulike tjenesteområdene, og derfor 
er «ikke fysiske», holdningsskapende 
arbeid prioritert, samtidig som arbeidet 
med tekniske og fysiske tiltak skal 
gjennomføres.

Trafikksikerhetsplanen har opplistet 
en handlingsplan med flere fysiske og 
ikke fysiske tiltak. Noen tiltak krever 
større investeringer som må prioriteres i 
kommende økonomiplaner, i tillegg til de 
årlig bevilgede midlene avsatt til mindre 
strakstiltak. 

Gjesdal har i to år hatt et samarbeid med 
Fylkeskommunen om nye ideer for å 
løse noen av samferdselsutfordringene 
i kommunen. Fylkeskommunen er 
interessert i å prøve ut nye og til dels 
utradisjonelle løsninger, fordi behov for 
offentlig transport ikke lar seg løse med 
det tradisjonelle busstilbudet. Det har å 
gjøre både med passasjergrunnlag og 
veistandard i deler av kommunen. Et 
første samarbeidsprosjekt handler om 
etablering av et borgerbusstilbud som 
blant annet drives med hjelp av frivillige.
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Målsetting: 
• Et komfortabelt og miljøvennlig transporttilbud til alle innbyggerne i kommunen

Strategier:
• Generell arealplanlegging som tar hensyn til minst mulig avstand mellom bolig, arbeid og fritid og 

god tilknytning til kollektivtrafikk
• Påvirke både trasévalg og tidspunkt for oppstart av arbeidet med E39
• Elektrifisering av kommunal transport og utbygging av el-sykkeltilbud
• Påvirke muligheten for å koble Gjesdal kommune mot hjem-jobb-hjem-ordningen og bysykkel-

ordningen
• Lage parkeringsplan sammen med næringslivet i sentrum med vurdering av parkeringsrestriksjoner
• Vurdere pilotprosjekter for innovative, miljøvennlige løsninger, inkludert digitale applikasjoner for 

deling av kjøretøy og –turer

Målsetting: 
• Transportløsninger som fremmer folkehelse

Strategier:
• Tilrettelegging og universell utforming av nye turveier for å få til et sammenhengende turveinett 
• Øke attraktiviteten til nye gang- og sykkelstier ved å vurdere utformingen og muligheter for 

tilleggsaktiviteter
• Legge til rette for sykkelparkering ved offentlige bygg og muligheter for å lade el-sykler

Målsetting: 
• Økt trygghet og sikkerhet i trafikken

Strategier:
• Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak rundt barnehager, skoler og offentlige bygg
• Prioritering av gang- og sykkelveier og tilknytning til regionalt sykkelveinett
• Bidra til å kartlegge rasfare og påvirke Rogaland fylkeskommunen for å få til best mulig ras-, skred- 

og flomsikring av veiene
• Lage hovedplan vei

Måleindikatorer:
• Innbyggerundersøkelsen. På slutten av planperioden (2025-2030) skårer vi over 

landsgjennomsnittet på tilrettelegging for syklister og kollektivtilbudet i Ålgård.



1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke

Foto: side 36 brannøvelse i Oltedal, Geir Einarsen36

Samfunnssikkerhet og beredskap08 | 
Gjesdal kommune utarbeidet i 2017 en ny risiko - og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne analysen er blitt 
gjennomført i samarbeid med blant annet Rogaland brann og 
redning, politiet, sykehus, Statens Vegvesen og Lyse. Arbeidet 
avdekket noen sårbarheter som det må arbeides med fremover. 

En trygg kommune for 
mennesker og miljø
Vi har blitt enda mer bevisst på at 
kommunen på grunn av sin geografi er 
særlig utsatt for krisesituasjoner knyttet 
til klimaendringer. Vi har de siste årene 
flere ganger opplevd ras når det har 
kommet mye nedbør. Strekningen langs 
Fv45 er særlig utsatt. Det kan være fare 
for fjellskred langs Høgsfjorden, og disse 
arealene er nå er under kartlegging av 
Norges geologiske undersøkelse. Flom, 
særlig i de indre deler av kommunen, kan 
føre til store ødeleggelser. Et anbefalt 

tiltak i ROS-analysen handler derfor om 
en bedre kartlegging av skred-, ras- og 
flomfare i de indre delene av kommunen. 
Dette er et tiltak som bør gjennomføres og 
finansieres sammen med andre offentlige 
etater.

Klimaendringene og værefenomener 
som er forbundet med disse kan 
gjøre infrastrukturen enda mer sårbar. 
Strømnettet utenfor tettstedene er sårbart. 
Mobilnettet er blitt vesentlig forbedret i 
den siste tiden, men det er fortsatt ikke 
helt tilfredsstillende. Noen steder er det 
fortsatt ikke dekning. 
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Store ulykker er et annet risiko-område 
og her særlig faren for trafikkkulykker på 
E39, også med transport av farlig gods. 
Arbeidet med å fremskynde ny E39 har 
derfor også et trafikksikkerhetsaspekt. 

De siste årene har vist at også mindre 
kommuner kan være utsatt for terror 
og andre negative handlinger. Offentlig 
sikkerhet ved store arrangementer må 
fortsatt få stor oppmerksomhet. Noen 
kommunale tjenester som skoler og 
barnehager har allerde lagt analyser og 
planer for livstruende vold. 

En beredskapsorganisasjon 
som takler kriser
Overordnet arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap og 

arbeid i tjenesteområder og avdelinger 
må henge sammen. For å forbedre dette 
er det foreslått at de avdelinger som 
ikke har gjort det allerede, gjennomfører 
enkle ROS-analyser og lager planer for 
pandemi, bortfall av strøm og IKT og 
livstruende vold. 

De øvelsene som vi har gjennomført så 
langt viser at vi har mye å gå på i forhold 
til å bli trygge på roller og ansvar i en 
beredskapssituasjon. Det er derfor viktig 
å øve jevnlig og jobbe systematisk med 
evaluering, forbedring og opplæring. 
 
ROS-analysen har identifisert behov 
for å anskaffe eller oppgradere utstyret 
som er nødvendig i en krisesituasjon. 
Dette gjelder særlig for nødstrøm og 
kommunikasjonsutstyr. 

Målsettinger:
• En trygg kommune for mennesker og miljø
• En beredskapsorganisasjon som takler kriser 

Strategier:
• Beredskapsplanen oppdateres etter ny ROS-analyse og ellers etter behov
• Alle avdelinger gjennomfører enkle ROS-analyser og lager planer for 

pandemi, bortfall av strøm og IKT og pågående livstruende vold.
• Beredskapsledelsen og ressursgruppen for beredskap øver årlig.
• Innkjøp av nødvendig utstyr slik det er identifisert i ROS-analysen.
• Arbeide for full nett- og mobildekning i hele kommunen.

Måleindikatorer:
• Innbyggerundersøkelsen. Vi skårer over landssgjennomsnittet på trygghet.
• Ingen avik ved tilsyn.



1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke

Foto: side 38 Ahmed Odeh38

Et attraktivt sted å bosette seg og 
jobbe

For at Gjesdal kommune skal være 
et attraktiv sted både å bosette seg 
og jobbe, har vi fokus på fornøyde 
innbyggere og myndiggjorte og 
stolte medarbeidere. Dette får vi til 
gjennom å arbeide systematisk med de 
tilbakemeldingene vi får fra innbyggere og 
medarbeidere. 

Viktige holdninger i dette arbeidet er at vi:

• tar ansvar som samfunnsaktør og 
jobber for en bærekraftig utvikling

• skaper en vi-kultur gjennom 
samskaping med innbyggerne

• setter innbyggerne i første rekke, 
deretter fellesskapet og så hver enkelt 
ansatt

• har en positiv grunnholdning; ser 
etter muligheter og finner best mulige 
løsning

En attraktiv og framtidsretta 
arbeidsgiver

Gjesdal kommune er en organisasjon 
i kontinuerlig utvikling for gode og 
framtidsretta tjenester.  Utvikling og 
omstilling relateres til to prinsipielt viktige 
tilnærminger: Tidlig innsats og Smart 
Gjesdal tenkningen.

Omstilling innebærer at vi:

• organiserer tjenestene på nye måter 
slik at vi løser oppgaver effektivt og 
med god bruk av offentlige ressurser

• tar i bruk ny og fremtidsretta teknologi

Gjesdal kommune som organisasjon
Gjesdal kommune sin visjon  «Vi strekker oss lenger» er førende for all 
tjenesteproduksjon og organisasjonsutvikling.  Verdiene våre - ansvarlig, modig 
og endringsvillig - skal bidra til at Gjesdal kommune leverer rett tjeneste til rett tid 
med rett kvalitet.

09 | 
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• avvikler gammel kompetanse og 
utvikler ny kompetanse 

Disse omstillingsfaktorene er styrende 
både for kommunen som arbeidsgiver og 
for våre tjenester til innbyggerne.

Forbedringskultur fremmer læring og 
utvikling i hele organisasjonen. I Gjesdal 
blir denne til gjennom at medarbeidere og 
ledere gis og tar ansvar for gode tjenester 
med innbyggerne i fokus. Medarbeidere 
i Gjesdal er i kontinuerlig utvikling og 
har stor grad av påvirkning på egen 
arbeidsplass. 

Digitaliserte løsninger på stadig flere 
og nye områder gir større effektivitet, 
bedre kvalitet og bedre mulighet for 
innbyggerinvolvering.

«Ledelse som vektlegger støtte 
til mestring og utvikling, er 
svært effektiv for å oppnå bedre 
motivasjon og ytelse» Linda Lai 
«10-faktor»

Målsettinger:
• Et attraktivt sted å bosette seg og jobbe
• Gjesdal kommune tiltrekker seg kvalifisert arbeidskraft til enhver tid
• Gjesdal kommune er en attraktiv og framtidsretta arbeidsgiver

Strategier:

• Etablerere og videreutvikle forbedringskultur i hele organisasjonen
• Systematisk bruk av indikatorene i medarbeider- og innbyggerundersøkelsene
• Sørge for rett kompetanse i organisasjonen til enhver tid
• Medarbeidere og ledere i Gjesdal kommune gis og tar ansvar for gode tjenester med 

innbyggerne i fokus
• Medarbeidere er i kontinuerlig utvikling og har påvirkning på egen arbeidsplass 

Måleindikatorer: 
• Medarbeiderundersøkelser: økt snitt med 0,1 poeng på totalenscore i 2019
• Innbyggerundersøkelsen; vi skal være på landssnittet på indikatoren; mulighet for å 

skaffe seg relevant bolig
• Innbyggerundersøkelsen; vi skal være på landsgjennomsnittet på indikatoren; digital 

kommunikasjon med kommunen
• Innbyggerundersøkelsen; vi skal være over landsgjennomsnittet på indikatoren; 

medarbeidere sin serviceinnstilling og tillit til kommunens medarbeidere . 
• Netto driftsresultat og gjeldsgrad i tråd med vedtatte målsettinger
• Heltidsandel 57% og gjennomsnittlig stillingsprosent 88%  innen 2025
• Nærvær på 94,5% til enhver tid

Kvalifisert arbeidskraft til 
enhver tid
Gjennom heltidskultur med flere ansatte 
i større eller hele stillinger, samt aktivt 
nærværsarbeid sikrer vi bedre kvalitet 
og stabilitet i tjenestene til innbyggerne.  
Delegering av ansvar til myndiggjorte 
medarbeidere gir bedre og mer helhetlige 
løsninger, og fremmer tverrfaglighet.

Innenfor organisasjonen vil vi ha fokus på 
tre hovedområder: 

1. Innovasjon og nytenkning for å utnytte 
ressursene til beste for innbyggerne

2. Digitalisering på alle aktuelle områder 
gjennom evne til omstilling og endring 

3. Faglig og etisk høy standard på 
kommunens tjenester

Systematisk lederutvikling og faglig 
utvikling av medarbeidere er viktige 
virkemidler kommunen som arbeidsgiver 
vektlegger.



1,0 pt stroke 0,7 pt stroke 0,25 pt stroke

Foto: side 40 Reidun Solli Skjørestad

2 Status og utviklingstrekk

40

Oppsummering og handlingsdel10 | 

Målsetting: 
Sunn og bærekraftig kommuneøkonomi som gir handlingsrom

Strategier:
• Netto driftsresultat skal budsjetteres med et gjennomsnitt på minimum 2% 

pr år for hver fireårsperiode. 
• Låneopptak som varig belaster drift skal ikke overstige 8% av frie 

inntekter.
• Minimum 2% av kommunens frie inntekter skal brukes til investeringer.
• Netto lånegjeld i % av driftsinntektene skal ikke overstige 80% og forsøkes 

redusert til 60% innen 2023.
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3  Attraktive lokalsamfunn

4  Barn og unge

Målsettinger:
• Sammen for et attraktivt Gjesdal
• God helse og livskvalitet for alle
• Livskraftige og attraktive bygder og et attraktivt Ålgård sentrum
• Et godt omdømme

Strategier:
• Legge til rette for gode møteplasser 
• Bygge friluftskommunen Gjesdal 
• Ta vare på det vi har og strekke oss lenger i det nye vi skal utvikle
• Fremme mangfold og inkludering
• Jobbe målrettet med omdømmet 
• Utvikle framtidsretta kommunale tjenester
• Løfte frem historien og forvalte verdifulle kulturminner på en god måte
• Utvikle varierte idrettsanlegg og attraktive nærmiljøanlegg som fremmer bredde

Måleindikatorer:
• Befolkningsveksten skal være på 1,5% i planperioden (2018-2030)
• Økt bostedsattraktivitet i planperioden, måles av Telemarksforskning minimum hvert 4. år.
• Innbyggerundersøkelsen. Vi skal være over landsgjennomsnittet innenfor kultur og idrett, friluftsliv, 

møteplasser, oppvekstmiljø, og kommunen som bosted.

Målsettinger:
• Barn og unge trives.
• God læring og utvikling for alle.

Strategier:
• Barn og unge blir spurt, hørt og tatt på alvor.
• Tidlig og helhetlig hjelp til barn og familier.
• Systematisk arbeid for å fremme god fysisk og psykisk helse.
• Kontinuerlig kompetanseutvikling i barnehager, skoler og hjelpetjenester.
• Spesielt fokus på inkludering av flerkulturelle barn og unge.
• Arbeide for å utjevne sosial ulikhet. 
• Tilby et variert og inkluderende kultur- og fritidstilbud.

Helhetlig oppvekstplan (2018-2021) følger opp målene og strategiene i kommuneplanen med 
konkrete tiltak. Helhetlig oppvekstplan er en utdypning av kommuneplanen og overbyggende for ulike 
strategiplaner og virksomhetsplaner.

Måleindikatorer:
• Brukerundersøkelsen i barnehagene skal for temaene barnets trivsel og utvikling ligge over 

landssnittet. 
• Fritid: Ungdom skal ha høyere deltakelse i fritidsaktiviteter enn landssnittet (Ungdata).
• Trivsel: Resultatene på den nasjonale elevundersøkelsen skal vise positiv utvikling i forhold til 

elevenes trivsel sammenlignet med tidligere år.
• Psykisk helse: Depressive symptom blant ungdom skal fra 2019 og fremover være lavere enn i 

2016 (Ungdata). 
• Mobbing: Resultatene på den nasjonale elevundersøkelsen skal være bedre enn 

landsgjennomsnittet.
• Lesing og regning: Gjesdal skal fortsatt ha minst 4% færre elever enn landsgjennomsnittet på de 

laveste mestringsnivåene (nivå 1 på 5.trinn, nivå 1+2 på 8.trinn) på nasjonale prøver.
• Fullføring videregående: Andelen elever som fullfører videregående opplæring, med oppnådd 

studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år, skal være på landsgjennomsnittet eller høyere.
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5 Boligbygging

Målsettinger:
• Kontinuerlig utvikling av attraktive boligområder med mangfold av boligtyper.
• Attraktive leke- og uteområder for barn og unge.
• Rimelige boliger for førstegangsetablerere.
• Sikre gode og bærekraftige boligløsninger for vanskeligstilte, mennesker med 

nedsatt funksjonevne og eldre. 
• Legge til rette for og styrke bosettingen i bygdene.

Strategier:
• Legge vekt på kvalitet og krav til kompetanse i all arealplanlegging
• Avsette tilstrekkelige og varierte arealer til boligformål
• Være en aktiv part i boligutbyggingen
• Ta i bruk boligsosiale virkemidler i utbyggingsavtaler
• Tillate spredt boligbygging i tråd med retningslinjene
• Utarbeide ny strategisk boligpolitisk handlingsplan

Måleindikatorer
• Innbyggerundersøkelsen: Vi skal være over landsgjennomsnittet når det 

gjelder vurdering av boligtilbudet
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6 Næring

Målsetting: 
• Opprettholde høy næringsattraktivitet

Strategier:
• Sørge for tilgjengelige næringsarealer og godt tilrettelagt infrastruktur.
• Arbeide for dialog, samhandling og informasjonsdeling med næringslivet.
• Drive markedsføring og omdømmebygging.
• Ivareta forutsigbarhet for næringslivsaktører.
• Stimulere til gründervirksomhet og søke samarbeid for å løse konkrete samfunnsutfordringer.

Målsetting: 
• Øke lokal matproduksjon  

Strategier:
• Ikke omdisponere mer enn 20 dekar dyrka jord og dyrkbar jord i året i planperioden.Innføre 

kjerneområde landbruk for å sikre at dyrka jord blir ivaretatt.
• Støtte opp om kompetansebygging, samt formidle positive holdninger om landbruket.
• Støtte opp under automatisering/digitalisering, eksempelvis mobilnett/fiber for å sikre driften.

Målsetting: 
• Utnytte resurssene i hav- og sjøbruk

Strategier:
• Skape dialog og samhandling med næringslivet som bruker Høgsfjorden og elveeigerlag i 

Dirdal og Frafjord. 
• Bidra til å redusere konflikter mellom hav- og sjøbruksnæringen og allmenne interesser.

Målsetting: 
• Øke fokus og aktivitet i reiselivsnæringen

Strategier:
• Være en pådriver for at næringen samorganiserer seg.
• Bygge opp under Gjesdal som friluftskommune blant annet gjennom kartlegging og 

synliggjøring av turer og turområder.

Målsetting: 
• Øke andel sysselsatte i grupper som har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet

Strategier:
• Tett, forpliktende og godt samarbeid mellom næringsliv, kommune og NAV.
• Støtte opp om «jobbsnekring» og kreativitet.

Måleindikatorer:
• Personer med nedsatt arbeidsevne (som NAV følger opp) med overgang til arbeid skal være 

over 40%.
• Fortsatt høy næringsattraktivitet i planperioden. Måles av Telemarksforskning minimum hvert 

4. år.
• Innbyggerundersøkelsen. Vi skal være over landsgjennomsnittet innen næring og arbeid
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7 Samferdsel

Målsetting: 
• Et komfortabelt og miljøvennlig transporttilbud til alle innbyggerne i kommunen

Strategier:
• Generell arealplanlegging som tar hensyn til minst mulig avstand mellom bolig, arbeid og fritid 

og god tilknytning til kollektivtrafikk
• Påvirke både trasévalg og tidspunkt for oppstart av arbeidet med E39
• Elektrifisering av kommunal transport og utbygging av el-sykkeltilbud
• Påvirke muligheten for å koble Gjesdal kommune mot hjem-jobb-hjem-ordningen og bysykkel-

ordningen
• Lage parkeringsplan sammen med næringslivet i sentrum med vurdering av 

parkeringsrestriksjoner
• Vurdere pilotprosjekter for innovative, miljøvennlige løsninger, inkludert digitale applikasjoner for 

deling av kjøretøy og –turer

Målsetting: 
• Transportløsninger som fremmer folkehelse

Strategier:
• Tilrettelegging og universell utforming av nye turveier for å få til et sammenhengende turveinett 
• Øke attraktiviteten til nye gang- og sykkelstier ved å vurdere utformingen og muligheter for 

tilleggsaktiviteter
• Legge til rette for sykkelparkering ved offentlige bygg og muligheter for å lade el-sykler

Målsetting: 
• Økt trygghet og sikkerhet i trafikken

Strategier:
• Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak rundt barnehager, skoler og offentlige bygg
• Prioritering av gang- og sykkelveier og tilknytning til regionalt sykkelveinett
• Bidra til å kartlegge rasfare og påvirke Rogaland fylkeskommunen for å få til best mulig ras-, 

skred- og flomsikring av veiene
• Lage hovedplan vei

Måleindikatorer:
• Innbyggerundersøkelsen. På slutten av planperioden (2025-2030) skårer vi over 

landsgjennomsnittet på tilrettelegging for syklister og kollektivtilbudet i Ålgård.
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9 Gjesdal kommune som organisasjon

8 Samfunnssikkerhet og beredskap

Målsettinger:
• Et attraktivt sted å bosette seg og jobbe
• Kvalifisert arbeidskraft til enhver tid
• En attraktiv og framtidsretta arbeidsgiver

Strategier:

• Etablerere og videreutvikle forbedringskultur i hele organisasjonen
• Systematisk bruk av indikatorene i medarbeider- og innbyggerundersøkelsene
• Sørge for rett kompetanse i organisasjonen til enhver tid
• Medarbeidere og ledere i Gjesdal kommune gis og tar ansvar for gode tjenester med 

innbyggerne i fokus
• Medarbeidere er i kontinuerlig utvikling og har påvirkning på egen arbeidsplass 

Måleindikatorer: 
• Medarbeiderundersøkelser: økt snitt med 0,1 poeng på totalenscore i 2019
• Innbyggerundersøkelsen; vi skal være på landssnittet på indikatoren; mulighet for å 

skaffe seg relevant bolig
• Innbyggerundersøkelsen; vi skal være på landsgjennomsnittet på indikatoren; digital 

kommunikasjon med kommunen
• Innbyggerundersøkelsen; vi skal være over landsgjennomsnittet på indikatoren; 

medarbeidere sin serviceinnstilling og tillit til kommunens medarbeidere . 
• Netto driftsresultat og gjeldsgrad i tråd med vedtatte målsettinger
• Heltidsandel 57% og gjennomsnittlig stillingsprosent 88%  innen 2025
• Nærvær på 94,5% til enhver tid

Målsettinger:
• En trygg kommune for mennesker og miljø
• En beredskapsorganisasjon som takler kriser 

Strategier:
• Beredskapsplanen oppdateres etter ny ROS-analyse og ellers etter behov
• Alle avdelinger gjennomfører enkle ROS-analyser og lager planer for pandemi, 

bortfall av strøm og IKT og pågående livstruende vold.
• Beredskapsledelsen og ressursgruppen for beredskap øver årlig.
• Innkjøp av nødvendig utstyr slik det er identifisert i ROS-analysen.
• Arbeide for full nett- og mobildekning i hele kommunen.

Måleindikatorer:
• Innbyggerundersøkelsen. Vi skårer over landssgjennomsnittet på trygghet.
• Ingen avik ved tilsyn



46
Foto: Giljstolen, Reidun Solli Skjørestad


