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Innledning
Utviklingstrekk for Gjesdal kommune peker på viktige utfordringer og fortrinn i Gjesdal kommune.
Grunnlag for planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel
Dokumentet er et grunnlag for videre arbeid med den kommunale planstrategien, hvor kommunen skal vurdere om kommuneplanens samfunnsdel skal
vedtas på nytt, eller om det er behov for å lage en ny.
Datagrunnlag
Temaene og indikatorene i dokumentet er valgt basert på indikatorene som er lista opp i samfunnsdelen, i tillegg til mer utfyllende data basert på
Telemarksforskning sine regionale analyser, tall fra SSB og interne oversikter i kommunen.
Manglende data og behov for supplerende undersøkelser
I løpet av 2020 vil det gjennomføres en innbyggerundersøkelse i Gjesdal. Når undersøkelsen er ferdig vil resultatene brukes til å utfylle dette dokumentet.
Dokumentet kunne også med fordel vurdert andre tema, som for eksempel langsiktig arealstrategi, infrastruktur og samferdsel. Planstrategien kommer
ikke til å ta stilling til revisjon av kommuneplanens arealdel. En eventuell oppstart av revisjon av arealdelen vil komme i form av et planprogram. Flere
temaer som er utelatt i nåværende fase vil bli vurdert i den forbindelse.
Tolkning og tiltaksutforming
Dokumentet peker bare på et lite utvalg av tilgjengelig statistikk og datamateriale. Statistikk er ikke et eksakt bilde på virkeligheten, og det er nødvendig å
diskutere hva som eventuelt ligger bak tallene før det kan konkluderes med at man står overfor en utfordring eller noe positivt som kan bygges videre på.
Eventuell tiltaksutforming basert på utviklingstrekkene krever brukermedvirkning og involvering av relevante parter underveis i prosessen. Det krever
også grundigere gjennomgang og analysering av et større datagrunnlag.
Utviklingstrekkene og oversiktsarbeidet er viktige deler av kommunens folkehelse-,budsjett- og planleggingsarbeid.
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Lese-veiledning
De fleste sidene i dokumentet
består av en eller flere figurer.
Disse kan ikke forstås uten å
lese teksten på samme side.
Mange sider har dessuten tekst
som beskriver andre
indikatorer enn den utvalgte
figuren.
Alle indikatorene er merket
med en link til datakilden, hvor
man kan få mer utfyllende
informasjon om datagrunnlaget
og tolkninger. Nederst i
dokumentet finnes en komplett
kildeliste.

1. Befolkningsutvikling
Sammensetning og historisk utvikling
Per 3. kvartal 2019 var det 11 982 innbyggere i Gjesdal kommune.
Det tilsvarer 0,6 % vekst i 2019. Målet i kommuneplanen er 1,5%.
Folketallet i Gjesdal økte med 63 prosent mellom 1990 og 2018.
Veksten var spesielt sterk mellom 2004 og 2014, mens den de siste
årene har vært lavere.
Mange barnefødsler, og få dødsfall, gir et høyt fødselsoverskudd i
Gjesdal. Siden 2016 har kommunen hatt netto utflytting, som betyr
at flere har flyttet ut enn inn. Høyt fødselsoverskudd og noe
innvandring gjør at kommunen likevel har hatt vekst i folketallet.

Befolkningsutvikling i Gjesdal, fordelt på ulike drivere.
Figur 2.1.5. fra Telemarksforskning.

Gjesdal kommune har en ung befolkning. Befolkningspyramiden
viser at det er store forskjeller mellom aldersgruppene. Det gir
utfordringer for planleggingen av barnehage- og skoletilbudet.
Gjesdal er blant kommunene i landet med lavest andel personer
over 80 år. Figuren viser at antall eldre vil øke i tiden som kommer.
Det ligger an til en dobling av antall personer over 67 år i løpet av
en tiårsperiode. Det har innvirkning på hvordan Gjesdal kommune
bør planlegge samfunnsutviklinga generelt, og for dimensjonering
av eldreomsorgen spesielt.

Befolkningspyramide som viser aldersfordeling i Gjesdal.
Figur 4.2.4. fra Telemarksforskning.

1. Befolkningsutvikling
Framtidsscenarioer
Basert på scenariene i attraktivitetsmodellen til
Telemarksforskning, og SSB sin prognose, kan vi gjette oss til den
framtidige befolkningsutviklingen i Gjesdal.
Dersom attraktiviteten til Gjesdal de neste tiårene blir lav, eller lik
den historiske attraktiviteten, vil folketallet i 2040 være mellom 14
339 og 14 416. SSB-alternativet anslår også dette.
Med høy attraktivitet vil folketallet kunne bli 16 885 i 2040.

Scenarier for befolkningsutviklingen i Gjesdal fram mot 2040.
Figur 4.2.2. fra Telemarksforskning.

1. Befolkningsutvikling
Framtidig aldersfordeling
Nåværende og framtidig alderssammensetning har stor
påvirkning på planleggingen av det kommunale tjenestetilbudet.
Figuren viser antall barn mellom 0 og 15 år i Gjesdal kommune,
basert på de ulike framtidsscenarioene for attraktivitet og
framskrivingene for befolkningsvekst.
SSB-alternativet tilsier at det vil være 3 077 barn i Gjesdal i 2040.

Antall skattebetalere per pensjonist synker.
Forsørgerbyrden synker, det vil si at antall personer i alderen 20 –
65 i forhold til antall personer som er 66 år og eldre blir lavere.
Nedgangen i antall personer i yrkesaktiv alder per pensjonist i
Gjesdal starta i 2012, og vil fortsette å gå ned uansett
framtidsscenario.

SSB-alternativet anslår at det vil være 2 710 personer over 66 år i
Gjesdal i 2040.

Framskriving av antall barn mellom 0 og 15 år basert på ulike
attraktivitetsscenarioer. Figur 4.2.3. fra Telemarksforskning.

Forsørgerbyrden for ulike attraktivitetsscenarioer.
Figur 4.2.5. fra Telemarksforskning.

2. Levekår og folkehelse

Innbyggerne er den viktigste ressursen i Gjesdal kommune.
Innbyggere med god helse er en forutsetning for at kommunen utvikles på
en bærekraftig måte.
Folkehelsa i Gjesdal er god. På mange av indikatorene i
Folkehelseinstituttets (FHI) folkehelseprofil ligger Gjesdal godt an.
Tallene viser at det generelt sett er gode levekårsforhold i kommunen. Få
barn og unge vokser opp i lavinntektsfamilier, bor trangt eller er barn av
enslige forsørgere. Gjesdal er en kommune med lave økonomiske
ulikheter i befolkninga. Det er et viktig fortrinn, og er en hovedmålsetting i
folkehelsearbeidet.

Drikkevannet i Gjesdal er svært godt. Vi har relativt få personer som sliter
med overvekt og hjerte- og karsykdommer.
Gjesdal har gode skoler, og har blant landets laveste andel
femteklassinger med det laveste mestringsnivået i lesing. Samtidig viser
tallene at Gjesdal har store utfordringer når det gjelder
ungdomsskoleelevenes trivsel på skolen, og ungdommenes opplevelse av
framtidsutsiktene sine.
Psykiske lidelser er en stor utfordring i Gjesdal, og vil være viktig å følge
med på framover.
I dokumentet Oversikt over folkehelsa og påvirkningsfaktorer utdypes
disse tallene sammen med andre folkehelsetema.
FHI sin folkehelseprofil for Gjesdal kommune 2019.
På nettsiden kan man trykke på hver enkelt indikator for å få mer informasjon. Den røde linja er
landssnittet; grå firkanter er fylkessnittet; de røde, gule og grønne sirklene viser verdiene til Gjesdal.

2. Levekår og folkehelse
Valgdeltakelse
Valgdeltakelsen i Gjesdal økte ved sist valg
Tallet for 2019 er over landsgjennomsnittet (64,8) og så vidt over
gjennomsnittet i Rogaland (65,0).
Det er positivt at valgdeltakelsen har gått opp til 65,6 % i 2019 fra 60,7 % i
2015.
Gjesdal kommune spiller en viktig rolle i innbyggernes hverdagsliv, og det
er på kommunenivået at de fleste innbyggerne involveres i politikk. Høy
valgdeltakelse i lokalvalg er derfor viktig i et sterkt lokaldemokrati.

Figuren viser valgdeltakelsen i kommunevalgene i Gjesdal.
Kommuneprofilen.

3. Klima og miljø
Klimagassutslipp
Hvis Gjesdal skal ta sin andel av det nasjonale utslippsmålet må
kommunen redusere klimagassutslippene med 30 000 tonn på 10 år.
Klimagassutslippet i Gjesdal kommune er 91 000 tonn (2017). Fordelt på
antall innbyggere er det 7,7 tonn. Dette er det direkte fysiske utslippet
innenfor kommunegrensa. Klimagassutslipp knytta til forbruk av varer og
tjenester som skjer når gjesdalbuene oppholder seg utenfor kommunen
vises ikke. Gjesdal importerer det aller meste av varer fra andre steder i
Norge og verden. Utslipp forbundet med importert forbruk regnes ikke med i
de nasjonale og kommunale utslippstallene.
Veitrafikken står for den største delen av utslippene i Gjesdal. Utslippene fra
veitrafikk har økt kraftig fra 1990, men har blitt redusert de siste årene,
spesielt etter 2015. Etter 2018 har nedgangen stoppet noe opp, men de
endelige tallene er ikke klare enda.
Jordbruket er den sektoren som slipper ut nest mest. Utslippene fra den
sektoren består hovedsakelig av metan og lystgass fra husdyr og gjødsel.
Det nasjonale målet om kutt i klimagassutslipp er 40 % reduksjon innen
2030, i forhold til utslippstallene i 1990. For Gjesdal kommune tilsvarer dette
at klimagassutslippet i 2030 skal være under 61 776 tonn.*

*Estimert utslipp for Gjesdal i 1990 var 102 960 tonn (4 % lavere enn 2009-utslippet). På
grunn av mangelfulle databaser og beregningsmetoder finnes det ikke tall på kommunenivå
før 2009. Siden 2009- og 1990-nivåene er ganske like, er det fornuftig å bruke 2009 som
utgangspunkt for utregning av utslippskutt og måltall.

Sektorfordelte klimagassutslipp (CO₂-ekvivalenter) per år i Gjesdal kommune. Importert
forbruk, forbruk utenfor kommunegrensa og sektoren «Skog og annen arealbruk» vises ikke.
(Miljødirektoratet).

3. Klima og miljø
Omdisponering av dyrka jord
Byspredning og infrastrukturprosjekter bidrar til nedbygging av
jordbruksareal, og utfordrer bransjens rammevilkår i Gjesdal og
selvforsyningsgraden av matproduksjon i Norge.
Gjesdal kommune har som mål at det ikke skal omdisponeres mer enn 20
dekar dyrka jord og dyrkbar jord i året.
I 2016 ble det omdisponert 36,0 dekar; i 2017 var det 18,4 dekar; i 2018 var
det 13,4 dekar.
Tallene viser ikke jordbruket sin egen nedbygging, dvs. byggeaktivitet som
er i tråd med kommuneplanformålet og jordloven. Dette kan utgjøre en del.

Omdisponering av dyrka jord i Gjesdal. Dyrka og dyrkbar jord i alt. Alle formål. Omdisponert
etter Jordloven og Plan- og bygningsloven. (SSB).

4. Næringsliv og sysselsetting
Introduksjon til attraktivitets-begrepet
Telemarksforskning har utviklet en modell som sier noe om attraktiviteten til kommunene. Modellen sier noe om forskjellen på faktisk utvikling og forventa
utvikling. Tabellene som er valgt ut her gir svar på indikatorer som er lista opp i kommuneplanen. Men, de bør sees i sammenheng med hele rapporten fra
Telemarksforskning for å forstås fullt ut.
Bostedsattraktivitet måler ekstra tilflytting av personer i forhold til hva som er forventa. Næringsattraktivitet måler ekstra arbeidsplassvekst i næringslivet
utover det som er forventa.
Gjesdal har hatt positiv næringsattraktivitet og negativ attraktivitet for bosetting det siste tiåret. I 2018 sank næringsattraktiviteten noe, mens
bostedsattraktiviteten ble litt mindre negativ.

Bosteds- og næringsattraktivitet i Gjesdal i perioden 2019 – 2018.
Figur 3.1.1. fra Telemarksforskning.

Bosteds- og næringsattraktivitet i Gjesdal i 2018.
Figur 3.1.1. fra Telemarksforskning.

4. Næringsliv og sysselsetting

Gjesdal kommune har stabil vekst i antall
arbeidsplasser. Tabellen viser antall private
og offentlige arbeidsplasser i kommunen.
Sammenligna med resten av landet hadde
Gjesdal spesielt stor vekst mellom 2007 og
2016, mens den de siste årene har vært lik
den nasjonale veksten i arbeidsplasser.

Antall arbeidsplasser i offentlig og privat sektor i Gjesdal.
Figur 1.1.3. fra Telemarksforskning.

På grunn av sesongvariasjoner varierer
antallet lønnstakere i Gjesdal. Grafen viser
imidlertid at Gjesdal jevnt over har en større
vekst i antall lønnstakere enn i landet for
øvrig. I de andre kommunene i regionen
varierer dette tallet. For kommunene i
Stavanger-regionen har veksten vært noe
høyere siden 1. kvartal 2018.

Årlig vekst i antall lønnstakere i Gjesdal.
Figur 1.1.10. fra Telemarksforskning.

Sysselsettingsandelen i Gjesdal er høy. Den
er den 17. beste i Norge, og nest best i
Rogaland.
Her er den regna ut ved antall sysselsatte i
prosent av befolkninga mellom 15 og 74 år.

Andel sysselsatte av befolkninga mellom 15 og 74 år i Gjesdal.
Figur 1.4.1. fra Telemarksforskning.

4. Næringsliv og sysselsetting
Næringsstruktur
Gjesdal kommune er godt integrert med det felles arbeidsmarkedet
i Stavangerregionen. Over 60 % pendler ut av kommunen for å
jobbe, mens 41 prosent pendler inn til Gjesdal.

Sammenligna med landet for øvrig har Gjesdal spesielt mange
arbeidsplasser i bransjene «anna industri», landbruk, gruvedrift,
besøksaktiviteter og agentur og engros.

De som jobber i Gjesdal er fordelt på mange ulike bransjer.

De største arbeidsgiverne i Gjesdal er ASKO (agentur) og Gilje Tre
(anna industri).

Fordeling av sysselsatte i Gjesdal i 2018 på bransjer, sektorer og netto utpendling.
Figur 1.1.8. fra Telemarksforskning.

Lokaliseringskvotienter for ulike bransjer i Gjesdal i 2018.
Tallet 1 er landssnittet. Tall som avviker fra 1 tilsier at
Gjesdal har relativt lite / mye av den bransjen.
Figur 1.1.7. fra Telemarksforskning.

4. Næringsliv og sysselsetting
Næringsattraktivitet
Gjesdal har vært svært næringsattraktiv det siste tiåret

Besøksnæringene har stått for attraktiviteten de siste tre åra

Næringslivet i Gjesdal har vokst med 23 % den siste tiårsperioden.
Veksten har vært sterkere enn forventa, og tyder på at kommunen har
vært attraktiv for næringslivet.

Regionale næringer og besøksnæringer står for næringsattraktiviteten den
siste treårsperioden.

I denne perioden har Gjesdal vært nummer 35 av 422 kommuner i landet
når det gjelder næringsattraktivitet.
I 2017 var Gjesdal nummer 103 i landet, og i 2018 nummer 176.

Faktisk, og forventet vekst i næringslivet, drivkrefter for vekst
og næringsattraktivitet. Figur 1.2.3. fra Telemarksforskning.

Næringsliv i kategoriene «aktivitet» og «handel» har stått for mesteparten
av veksten, mens nedgang i andre næringer, som «verkstedindustri»,
«anna industri» og «bygg og anlegg» har redusert næringsattraktiviteten i
Gjesdal.

Næringsattraktiviteten i Gjesdal fordelt på basis-, besøks- og
regionale næringer. Figur 1.2.4. fra Telemarksforskning.

5. Boligutvikling
Bostedsattraktivitet
Folketallet i Gjesdal økte kraftig mellom 2009 og 2018.

Bostedsattraktiviteten er negativ, men bedre i 2018 enn i 2017

Det skyldtes gode strukturelle betingelser (nasjonal innvandring,
sentralisering og arbeidsplassvekst i regionen), samt høye
fødselstall og vekst arbeidsplasser i kommunen.

Figuren viser at flyttetallene har forverret seg sterkere enn
forventa. Årsakene er, basert på denne modellen, at
arbeidsplassveksten i regionen er negativ, og at
bostedsattraktiviteten i Gjesdal har blitt enda mer negativ.

Likevel var netto tilflytting lavere enn forventet, noe som tilsier at
bostedsattraktiviteten er lav.

Betydning av struktur, fødselsoverskudd og arbeidsplassvekst
for nettoflytting i perioden 2009 – 2018.
Figur 2.2.2. fra Telemarksforskning.

Drivkrefter for flytting, forventa flytting, bostedsattraktivitet og
faktisk nettoflytting i Gjesdal.
Figur 2.2.3. fra Telemarksforskning.

5. Boligutvikling
Boligbygging
Figuren viser antall nye fullførte boliger per 1 000 innbyggere.
Det har vært svært høy boligbyggingstakt i Gjesdal de siste 20 årene.
Byggingen sank kraftig i 2018, og det er ikke registrert så lav
boligbyggingstakt siden år 2000.

I 2018 har de fleste kommunene i Rogaland lavere boligbyggingstakt enn
landsgjennomsnittet.

Antall nye fullførte boliger per 1 000 innbyggere.
Figur 2.3.1. fra Telemarksforskning.

5. Boligutvikling
Boligsosialt behov
Vi vil få økende behov for boliger og tjenester til personer som
trenger hjelp til å mestre bo- og livssituasjonen.
Den øverste tabellen viser en framskriving av framtidige behov for
aldersboliger. Fordelingen krever at kommunen i større grad tilrettelegger
for at innbyggerne skal kunne greie seg selv og leve gode liv i sin egen
bolig.

I februar 2020 ferdigstilles en mulighetsstudie som skal vurdere optimal
plassering, fordeling og utbyggingstakt av disse boligene.

Framskriving av behov for aldersboliger i Gjesdal fram mot 2040

Den nederste tabellen viser estimert behov for boliger for beboere som
har behov for heldøgnbemanning. Framskrivingen er gjort basert på
dagens brukere i det kommunale tjenesteapparatet. Mulighetsstudien vil
vurdere plassering og byggestart for disse boligene også.

I 2019 oppretta Gjesdal kommune et boligkontor. Det har gitt et løft i
kommunens arbeid med å gi beboere i kommunale boliger mulighet til å
kjøpe egen bolig, og med å utføre tilrettelegginger hjemme hos folk som
har behov for det.
Den viktigste lærdommen de første fem månedene i drift er likevel at det
er et stort behov for universelt utforma boliger i Gjesdal. Mange av de som
i dag bor i kommunale boliger, og som har potensial til å bo i egen bolig,
finner rett og slett ikke egnet sted å bo. Det samme gjelder boliger som
har fellesskapsløsninger og mulighet til å dele fasiliteter og nærvær med
andre folk.

Estimert behov for boliger for beboere i yngre aldersgrupper som har behov for
heldøgnbemanning.

6. Kommunal tjenesteyting
Økonomiske forutsetninger
Gjesdal kommune har fire langsiktige målsettinger for å sikre framtidig
økonomisk handlingsrom:
1. Netto driftsresultat skal budsjetteres med et gjennomsnitt på 2 % per år
for hver fireårsperiode.
2. Låneopptak som varig belaster drift skal ikke overstige 8 % av frie
inntekter.
3. Minimum 2 % av kommunens frie inntekter skal brukes til investeringer.
4. Netto lånegjeld i % av driftsinntektene skal ikke overstige 80 % og
forsøkes redusert til 80 % innen 2023.

Framstilling av hvordan de økonomiske målsettingene ivaretas i budsjett- og
økonomiplanen 2020-2023 (side 26).

Kun mål nr. 2 legges opp til å bli nådd i inneværende økonomiplanperiode.
Gjesdal kommune blir dyrere å drifte de neste fire årene. Dette kommer først
og fremst av endringer i alderssammensetningen, som igjen påvirker
inntekter og driftsutgifter.
Skatt er den viktigste inntektskilden for kommunen. Sammen med
rammetilskudd fra staten utgjør skatten kommunens frie inntekter.
Gjesdal kommune har hatt lav vekst i skatteinntektene de siste årene. I 2018
ble skatteinntektene redusert til 86,4 % av landsgjennomsnittet og i 2019 er
prognosen i overkant av 87 %.
Kombinasjonen av demografiske endringer og lavere inntekter gjør at det blir
krevende å nå målsettingene framover.

Utgifter etter utvalgte områder. SSBs kommuneregnskap.

6. Kommunal tjenesteyting
Barn og unge
Kommuneplanen har flere målsettinger og strategier som skal bidra til at
Gjesdal er en god kommune å vokse opp i.
Det fleste indikatorene som listes opp i kommuneplanen omtales i
oversikten over folkehelsa. Det gjelder deltakelse i fritidsaktiviteter, trivsel,
mobbing, psykisk helse og skoleferdigheter.
Indikatorene viser at Gjesdal kommune må gjøre en innsats for å skape
gode oppvekstsvilkår for de unge, og for nå målsettingene i
kommuneplanen.
Brukerundersøkelsen i barnehagene viser at foreldrene vurderer trivselen
og utviklingen som bra. Resultatet i 2019 var henholdsvis 4,8 og 4,7. Det
er likt med Rogaland-snittet.
Når det gjelder tall for skolene så henvises det til folkehelseoversikten.

Utvalgte tall om barn og utdanning i Gjesdal. SSBs kommunefakta.

6. Kommunal tjenesteyting
Helse og velferd
I 2019 hadde tjenesteområdet en grundig gjennomgang av
tjenesteproduksjonen: Devold-rapporten og forvaltningsrevisjonen av
kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene.
Rapportene slår fast at det framover blir flere oppgaver å løse, til tross for
at kommunebudsjettene ikke tillater flere ressurser til å løse de. Gapet
mellom behovene og de tilgjengelige ressursene kommer til å øke
framover.
Rapportene støtter opp om at det må satses på en tydelig hjemmebasert
profil og på tiltak og tjenester som øker innbyggernes mulighet for
egenmestring.
Følgende faktorer påvirker de økte behovene framover:
-

Flere overlever alvorlig sykdom, og flere får kroniske livsstilsrelaterte
sykdommer.

-

Flere oppgaver flyttes fra sykehus til kommunen.

-

Andelen eldre i Gjesdal vil øke framover.

-

Gjesdal kommune har hatt en relativt stor vekst i utgifter til yngre
brukergrupper, noe dagens inntektssystem ikke kompenserer
tilstrekkelig for.

-

Psykiske helseutfordringer øker i befolkninga.

Utvalgte tall om helse og omsorg i Gjesdal. SSBs kommunefakta.

6. Kommunal tjenesteyting
Gjesdal kommune som organisasjon og arbeidsgiver
Gjesdal kommune er blant de største arbeidsgiverne i kommunen.
Kommuneplanen har målsettinger om at kommunen skal være et attraktivt
sted å bosette seg, og jobbe. Videre er det et mål om at Gjesdal
kommune skal være en attraktiv og framtidsretta arbeidsgiver, som til en
hver tid har kvalifisert arbeidskraft.
Medarbeiderundersøkelsen i 2017 hadde en totalscore på 4,26. I 2019 var
den 4,28. Målsettingen var 0,1 poeng økning.
Heltidsandelen i Gjesdal kommune var 55 % i 2018. Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse var 85 %. Målsettingen er at det skal være henholdsvis
57 % og 88 % i 2025.
Nærværet mellom 01.10.2018 og 30.09.2019 var på 93,9 %. Målsettingen
er at det skal være 94,5 % til en hver tid.

Oppsummering

Tallmaterialet som har blitt presentert i dette dokumentet er et
utgangspunkt for videre tolkning.
Eventuell tiltaksutforming basert på utviklingstrekkene krever grundigere
gjennomgang av hva som ligger bak de ulike indikatorene, og hvordan de
påvirker hverandre og utviklingen av Gjesdal-samfunnet.
Videre vil tiltaksutforming kreve medvirkning og involvering av relevante
aktører.
Leserne oppfordres til å lese gjennom kommuneplanens samfunnsdel, og
budsjett- og økonomiplanen. For å få større forståelse for tallene og de
sammenhengene de inngår i, henvises det til folkehelseoversikten,
ungdataundersøkelsen og Telemarksforsknings regionale analyse av
Gjesdal kommune.

Dokumentet vil bli oppdatert når nye tall foreligger, og når nye datasett –
for eksempel kommunens innbyggerundersøkelse – kommer så vil de nye
tallene bli sett i sammenheng med de i dette dokumentet.

Dokumenter, kilder og mer
utfyllende data:

•

Budsjett og økonomiplan 2020 –
2023

•

Oversikt over folkehelsa og
påvirkningsfaktorer 2020

•

Folkehelseprofil for Gjesdal
kommune 2019, FHI

•

Utvida folkehelseprofiler 2019,
Rogaland fylkeskommune

•

Kommunefakta, Gjesdal, SSB

•

KOSTRA, nøkkeltall for Gjesdal,
SSB

•

Regional analyse av Gjesdal
kommune 2019,
Telemarksforskning

•

Ungdataundersøkelsen 2019

