Planstrategi 2019-2023
Gjesdal kommune
Vedtatt av kommunestyret 30.03.2020

Sammendrag
Planstrategien legger opp til at kommuneplanens samfunnsdel Sammen for et attraktivt Gjesdal skal
gjelde som overordnet styringsdokument i Gjesdal kommune i kommunestyreperioden 2019-2023.
Planstrategien legger opp til at kommuneplanens arealdel skal revideres i løpet av
kommunestyreperioden. Oppstart av arealdel-arbeidet vil varsles og behandles i en egen sak.
I kommunestyreperioden vil det bli lagt vekt på å tilrettelegge arbeidet med den årlige budsjett- og
økonomiplanleggingen slik at det bidrar til måloppnåelse av mål og strategier i kommuneplanens
samfunnsdel. I den forbindelse vil det legges opp til et samspill mellom rådmannen og
kommunestyret, slik at de folkevalgte kan angi hvilke satsingsområder i kommuneplanen som skal
prioriteres i denne kommunestyreperioden.
Eventuelt behov for nye temaplaner skal vurderes i det årlige økonomiplanarbeidet.
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Innledning
I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunestyret utarbeide og vedta en kommunal
planstrategi i løpet av det første året etter konstituering.
I planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal
videreføres eller om det er behov for å revidere dem.
Valget som gjøres i planstrategien er basert på kommunens oversiktsdokument for folkehelse og
dokumentet med utviklingstrekk. Disse dokumentene utgjør kunnskapsgrunnlaget for planstrategien.
Kunnskapsgrunnlaget viser utvalgte utviklingstrekk for Gjesdal kommune, og peker på de viktigste
fortrinnene og utfordringene for folkehelsa.
Gjeldende kommuneplan for Gjesdal kommune ble vedtatt av det forrige kommunestyret 17. juni
2019. Den består av samfunnsdelen Sammen for et attraktivt Gjesdal og arealdelen med
bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanen gjelder for perioden 2019 – 2030.
Planstrategien gir en kort oppsummering av utvalgte temaer fra kunnskapsgrunnlaget, og det vises
hvordan det har blitt jobbet med å lage planstrategien. Videre forklares kommunens plansystem, før
det vises hvordan det skal jobbes med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i denne
kommunestyreperioden. Til slutt vises en oversikt over kommunens vedtatte temaplaner og
strategier.

3

Utviklingstrekk for Gjesdal kommune
Kunnskapsgrunnlaget til planstrategien består av oversiktsdokumentet for folkehelse og dokumentet
med utviklingstrekk. Kommunestyret og flere av de politiske utvalgene i Gjesdal fikk saken med disse
dokumentene til orientering i januar og februar 2020. Utvalgte temaer gjengis her.

Gjesdal kommune har en ung befolkning
Gjesdal er blant kommunene i Norge med yngst befolkning. Et høyt antall barnefødsler kombinert
med få dødsfall gjør fødselsoverskuddet høyt. Gjesdal er også blant kommunene i landet med lavest
andel personer over 80 år. Den unge befolkningen er et viktig fortrinn, men gir også utfordringer
knyttet til utforming av tjenestetilbudet.

Befolkningen blir eldre, også i Gjesdal
Befolkningsframskrivinger viser at folketallet i Gjesdal vil øke framover. SSB beregner at det er over
14 000 gjesdalbuer i 2040. Prognosene viser at andelen personer over 67 år vil øke kraftig de neste
årene, og det anslås at andelen skattebetalere per pensjonist halveres innen 2040.

Gjesdal er en kommune med lav økonomisk ulikhet blant innbyggerne
En hovedmålsetting for samfunnsutviklingen er å redusere de sosiale ulikhetene i befolkningen. Tall
fra folkehelsedokumentet viser at Gjesdal er blant de kommunene i landet med lavest økonomisk
ulikhet. Dette er et viktig fortrinn. Tallene viser også at det er relativt få barn som lever i fattigdom.

Psykisk helse er en hovedutfordring i Gjesdal kommune
Psykiske lidelser er en stadig større samfunnsutfordring. Undersøkelser viser at ungdomsskoleelever i
økende grad plages av depressive symptomer og ensomhet, og at flere er i kontakt med helsevesenet
angående psykiske lidelser. Det er mange bakenforliggende årsaker til psykiske helseplager.
Folkehelsedokumentet peker spesielt på indikatorer der Gjesdal gjør det dårligere enn lands- og
fylkessnittet: skoletrivsel, ungdommenes lokalmiljø, mobbing og frafall fra videregående opplæring.

Klimagassutslippet i Gjesdal må kuttes kraftig de neste 10 årene
Klimagassutslippet til Gjesdal kommune var 91 000 tonn i 2017 (oppdaterte tall kommer i 2020). For
å nå nasjonale mål om utslippskutt må utslippet ned til under 61 000 tonn i 2030.

Gjesdal kommune har positiv næringsattraktivitet og negativ bostedsattraktivitet
Telemarksforskning har utviklet en modell som sier noe om kommunenes attraktivitet. Sist gang
attraktiviteten ble vurdert var det tydelig at Gjesdal var attraktiv for næringsliv, men lite attraktiv
som bostedskommune. Med oppdaterte tall viser modellen nå at bostedsattraktivteten har beveget
seg i positiv retning, og at næringsattraktiviteten er mindre positiv enn før.

Gjesdal kommune blir dyrere å drifte de neste fire årene
Det ligger an til at det blir dyrere å drifte Gjesdal kommune de neste årene. Endringer i
befolkningssammensetningen er hovedårsaken, da det påvirker inntektene og driftsutgiftene.
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Synspunkter fra andre parter
I arbeidet med planstrategien skal kommunen innhente synspunkter fra statlige og regionale organer
og nabokommuner. Det har blitt arrangert flere møter om planstrategien med nabokommuner,
Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland. Utkastet til planstrategien for Gjesdal er
sendt til disse partene i forkant av behandlingen i kommunestyret.

Regionale føringer
I forbindelse med den regionale planstrategien har fylkeskommunen utformet regionale
utviklingstrekk. Det er et kunnskapsgrunnlag for både den regionale og kommunale planleggingen.
Gjesdal kommune har vært med i regionale samlinger om både utviklingstrekkene og om den
regionale planstrategien. Fylkeskommunen er også snart ferdig med del to av arbeidet med en ny
regional areal- og transportplan for Jæren. Planen angir føringer for hvordan kommunene i regionen
skal planlegge og utvikles for å bidra til ønsket måloppnåelse.
Regionalplan Jæren 2050 gir føringer for hvordan det skal jobbes med revidering av
kommuneplanens arealdel. Utarbeidelse av arealstrategi og økt vektlegging av kvalitative vurderinger
i planlegging av bomiljø er to eksempler.

Nasjonale føringer
Fylkesmannen har også arrangert en regional samling om planstrategien. I 2019 kom de nasjonale
forventningene til den regionale og kommunale planleggingen. Det peker på fire hovedutfordringer:





Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet offensiv klimapolitikk og en
forsvarlig ressursforvaltning
Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
Å skape et trygt samfunn for alle

Planlegging trekkes fram som et av de viktigste verktøyene for å løse utfordringene. I den forbindelse
har regjeringen bestemt at FNs 17 bærekraftmål skal være en del av grunnlaget for samfunns- og
arealplanleggingen. Samfunnsdelen i kommuneplanen til Gjesdal er ikke utformet med spesiell tanke
på å tydeliggjøre hvert enkelt bærekraftmål. Intensjonen til planen, og målsettingene i den, er likevel
utformet på en måte som bidrar til måloppnåelse av FN17. Videre vil det være viktig å sørge for at
FN17 og målene i samfunnsdelen følges opp i arbeidet med ny arealdel, økonomiplanleggingen og i
nye temaplaner som eventuelt kommer i løpet av kommunestyreperioden.

Samarbeid med nabokommuner
Gjesdal kommune samarbeider godt med nabokommunene om tjenesteproduksjon og planlegging. I
forbindelse med planstrategien har det blitt arrangert et samarbeidsmøte med Jær-kommunene for
diskutere kunnskapsgrunnlaget og behovet for felles interkommunale planer.
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Plansystemet i Gjesdal kommune
Figuren nedenfor viser plansystemet i Gjesdal kommune. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
er førende for alt annet planarbeid i kommunen, og dermed for politikk- og tjenesteutformingen.
Hvert fjerde år tar kommunestyret stilling til om det er behov for endringer i kommuneplanen.
For å følge opp målsettinger i kommuneplanen utarbeider tjenesteområdene tema- og
virksomhetsplaner. Dette er et løpende arbeid, som gjøres ved behov. Det samme gjelder detaljerte
reguleringsplaner. I arbeidet med å lage temaplaner og reguleringsplaner skal det vurderes hvordan
de bidrar til måloppnåelse av mål og satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel.
Budsjett- og økonomiplanarbeidet gjøres hvert år. I inneværende kommunestyreperiode vil det
rettes mye innsats mot å lage et system som bidrar til at kommuneplanens samfunnsdel følges opp i
budsjett- og økonomiplanarbeidet. Dette systemet vil fungere som kommuneplanens handlingsdel. I
budsjettarbeidet skal det vurderes hvordan kommunen prioriterer for å bidra til måloppnåelse av mål
og satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel.
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Planstrategi 2019-2023: samme samfunnsdel, ny arealdel
Planstrategien tar kun stilling til status for kommuneplanen, og beskriver hvordan det skal jobbes
med arealdelen og samfunnsdelen i inneværende kommunestyreperiode. Det tas ikke stilling til
hvorvidt det er behov for rullering av eksisterende planer eller om det er behov for nye planer. Dette
behovet vil vurderes og avklares årlig i økonomiplanprosessen.

Gjeldende kommuneplan
Kommuneplanen ble utformet gjennom et godt samarbeid mellom politisk og administrativt nivå i
kommunen. Det ble lagt stor vekt på å involvere lokalsamfunnet gjennom hele prosessen. Ved å
gjennomføre grundige medvirkningsopplegg, med både enkeltpersoner, organisasjoner og
næringslivsaktører, ble kommuneplanen utformet basert på et godt fundament. Smart Gjesdal, en av
de to hovedstrategiene i planen, handler om nettopp dette: å løse samfunnets utfordringer ved å
legge opp til samarbeid mellom ulike aktører i lokalmiljøet.
Samfunnsdelen har et overordnet preg, og er et dokument som hele kommunestyret sto bak i forrige
periode. Kunnskapsgrunnlaget til planstrategien viser at utfordringene og fortrinnene er stort sett
like nå som for fire år siden da arbeidet med samfunnsdelen startet. Samfunnsdelen angir mål og
strategier som skal bidra til å bygge opp om fortrinnene og med å løse utfordringene. Innholdet i den
er et godt utgangspunkt for å bidra til ønsket samfunnsutvikling i Gjesdal kommune.
Samfunnsdelen er utformet på en måte som ikke nødvendigvis er tilpasset det øvrige plansystemet i
kommunen. For det første peker ikke samfunnsdelen på hvilke satsingsområder som skal prioriteres,
og for det andre er den ikke lagd med tanke på at den skal følges opp konkret i enkeltsaksbehandling
eller i den årlige økonomiplanleggingen. Dette ønsker Gjesdal kommune å jobbe med i denne
kommunestyreperioden.
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt samtidig med samfunnsdelen. Underveis i prosessen ble vi
oppmerksom på flere tema som burde blitt vurdert, men som det var for sent å inkludere i planen.
For eksempel burde det blitt gjort en vurdering av om det skal gjøres en systematisk gjennomgang av
områdene i arealdelen, for å se på om formålene som er satt er fornuftige og i tråd med
samfunnsmål og framtidsrettet arealbruk for områdene.

Videreføring av gjeldende samfunnsdel
Samfunnsdelen ble utformet i en svært godt gjennomført prosess, og den er et godt utgangspunkt
for videre arbeid med samfunnsutvikling i Gjesdal. Vi viderefører gjeldende samfunnsdel, og retter
innsatsen i denne kommunestyreperioden mot å jobbe målrettet med å følge den opp.
Gjesdal kommune er med i et KS-prosjekt sammen med fem andre kommuner i Norge. Sammen skal
vi undersøke hvordan vi kan utvikle kommuneplanens samfunnsdel til å bli et enda bedre politisk
styringsdokument. I Gjesdal ønsker vi å bruke prosjekt-deltakelsen til å jobbe med koblingen mellom
kommuneplanens samfunnsdel og øvrige planer i kommunen, spesielt budsjett- og
økonomiplanleggingen. I den forbindelse vil det legges til rette for at kommunestyret kan peke på
satsingsområder i samfunnsdelen som skal prioriteres denne perioden.
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Revidering av kommuneplanens arealdel
I inneværende periode legges det opp til revidering av kommuneplanens arealdel.
Formell varsling av planoppstart vil gjøres i en egen sak. Temaer som manglet i kunnskapsgrunnlaget
for planstrategien, som for eksempel langsiktig arealstrategi og infrastruktur, vil da legges til grunn
og vises i et planprogram. Hvor omfattende revideringen skal bli, og hvilke temaer som må jobbes
med, vil bli vurdert og behandlet i arbeidet med oppstart og utarbeidelse av planprogrammet. Det vil
da bli lagt til rette for at innbyggere og andre med interesser i Gjesdal skal få komme med spørsmål
og innspill. Arbeidet med arealdelen forventes påbegynt i 2021.
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Oversikt over vedtatte strategier og planer i Gjesdal kommune
Alle strategier og planer som er vedtatt politisk i Gjesdal kommune ligger i planoversikten på
kommunens nettsider. Planoversikten viser arealplanregisteret med alle områdeplaner og
detaljreguleringsplaner i kommunen, en oversikt over gjeldende budsjett og økonomiplan, og en
oversikt over strategier og temaplaner. Strategiene og temaplanene vises i tillegg i tabellen nedenfor.
Tabellen viser planene som gjelder per 01.01.2020. Angitt planperiode er den perioden planen ble
planlagt å gjelde for ved vedtakstidspunktet. Selv om planperioden for noen av planene er
overskredet er planene fortsatt gyldige. En plan er gyldig fram til den er erstattet av en ny plan, eller
fram til det vedtas at den er utgår. I økonomiplanarbeidet skal det vurderes om det er behov for å
gjøre endringer i planene eller om det er behov for å lage nye planer.
Plan
Anskaffelsesstrategi
Arbeidsgiverstrategi
Barnehage- og skolebruksplan
Boligplan
Digital strategi
Energi og klimaplan
Handlingsplan mot vold i nære
relasjoner
Helhetlig oppvekstplan
Hovedplan vannforsyning, avløp og
vannmiljø
Kommunikasjonsstrategi
Kulturskoleplan
Kulturminneplan
Landbruksplan
Lokal lønnspolitikk
Pårørendestrategi
ROS-analyse
Ruspolitisk handlingsplan
Strategisk handlingsplan for
eldreomsorgen
Trafikksikkerhetsplan

Planperiode
2019-2022
2016-2019
2016-2027
2019-2023
2015-2019
2013-2023
2017-2020

Vedtak (utvalg og dato)
Kommunestyret 11.03.2019
Kommunestyret 09.05.2016
Kommunestyret 17.10.2016
Kommunestyret 16.09.2019
Kommunestyret 23.03.2015
Kommunestyret 18.06.2012
Utvalg for levekår 21.02.2017

2019-2022
2016-2026

Utvalg for kultur og samfunn 23.01.2019
Kommunestyret 08.02.2016

2016-2018
2014-2020
2012-2020

2019-2023

Administrasjonsutvalget 28.04.2016
Kommunestyret 09.12.2013
Kommunestyret 03.09.2012
Kommunestyret 05.02.2018
Kommunestyret 09.05.2016
Utvalg for levekår 27.11.2018
Kommunestyret 16.10.2017
Kommunestyret 12.06.2017
Kommunestyret 06.05.2019

2016-2020

Kommunestyret 09.05.2016

2017-2029

9

