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1 Om planstrategien
1.1 Hva er en planstrategi
Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp
med og videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling. Den erstatter det obligatoriske kravet til
rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan- og bygningslov (PBL 1985).
Plandelen i den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juni 2009. I § 10-1 vedr. kommunal
planstrategi, sies det at kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år
etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal vedtas innen
ett år etter at kommunestyret er konstituert.
Vurderingen som ligger til grunn for prioritering av kommunens planbehov i valgperioden bør bygge
på en drøfting av kommunens planbehov i lys av de utfordringene kommunen har som samfunn og
organisasjon.
Planlegging skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, planstrategien skal
også ta hensyn til ressurssituasjonen i kommunen og ikke legge opp til flere planoppgaver enn det
som er realistisk å gjennomføre.
1.2 Planstrategiens rolle mot planprogram for kommuneplan
En viktig del av grunnlaget for å vurdere om kommuneplanen skal revideres vil være erfaringene
med gjeldende kommuneplan, utviklingstrekkene framover og de utfordringene kommunen har
som samfunn og organisasjon, samt i hvilken grad det nye kommunestyret ønsker en ny eller
endret politikk for kommunen.
Gjennom den kommunale planstrategien tar kommunen stilling til om kommuneplanen skal
revideres eller videreføres uten endringer. Det er følgelig flere alternative løp mht. hvordan
planstrategien kan følges opp gjennom videre kommuneplanlegging. Dette tilpasses kommunens
plansituasjon og behov.
Gjeldende kommuneplan kan videreføres i sin helhet, slik at videre planlegging for eksempel
skjer gjennom kommunedelplaner eller annen tema- og sektorplanlegging, kommuneplanen kan
revideres helt eller delvis, eller det kan være behov for revisjon av bare samfunnsdelen eller bare
arealdelen.

Figur 1: Illustrerer alternative løp til hvordan planstrategien kan følges opp gjennom kommuneplanlegging.

2. Kommunens plansystem
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og
arealdel.

Figur 2: Kommunal planstrategi i det kommunale plansystemet.

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.
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende
år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen kan etter kommuneloven § 44 inngå i handlingsdelen.
2.1 Gjeldende kommuneplan
Gjeldende kommuneplan (areal- og samfunnsdel) ble vedtatt 08.09.2011 (resultat av mekling ble
vedtatt 29.03.2012). Både samfunnsdelen og arealdelen ble vedtatt i starten av forrige valgperiode.
Kommuneplanen er tilgjengelig på kommunenes hjemmeside.
Ved rulleringen ble følgende tema særskilt vektlagt:










Oppvekstmiljø
Landskaps- og naturforvaltning
Næringsutvikling
Jordvern
Kystsone
Kulturminner
Vekst og lokalisering av boligområdene på Bru/Sokn, Vestre Åmøy og Fjøløy/Finnesand
Tjenesteutvikling

Gjeldende plan inneholder viktige visjon og mål for samfunns- og arealutviklingen. Kommuneplanens
handlingsdel er tilknyttet økonomiplanen, som revideres årlig.
Planens hovedmål er:






En god og trygg kommune å bo og leve i
Bærekraftig utvikling av kommunen
En attraktiv kommune for økt verdiskapning på grunnlag av lokale ressurser
Integrering av nye innbyggere
En fremtidsrettet organisasjon

Hovedmålene er fundamentet for samfunnsutviklingen mot 2022. Kommunen skal medvirke til å
Rennesøy kommune skal være en god plass både å bo og arbeide.
Kommuneplanens arealdel (2011-22) er oppdatert i forhold til ny plan- og bygningslov.
Erfaringer med arealdelen i kommuneplanen
Reguleringsplanene som har blitt utarbeidet siden kommuneplanen ble vedtatt har vært i samsvar
med arealbruken i kommuneplanen med unntak av noen justeringer på Hanasand. Det er vedtatt
reguleringsplan for et av byggeområdene for bolig som ble lagt inn i kommuneplanen ved forrige
revisjon, i tillegg er et område under regulering. Det er ikke startet utbygging på noen av disse
områdene.
Det er utarbeidet reguleringsplan for både Vaula og Hanasand der det ble lagt inn nye
næringsområder ved forrige rullering av kommuneplanen. Det pågår dessuten planarbeid på Askje
Vest.
Bestemmelsene for bebyggelse på eksisterende bolig og fritidseiendommer inneholder begrensninger
av både BRA og BYA. Dette har gitt tolkningsmuligheter for hva som gjelder. Det er også lite fleksible
bestemmelser angående garasjer og uthus. Det er derfor behov for en justering/presisering av disse
bestemmelsene.
Kommuneplanen hadde tidligere bestemmelser om maks størrelse på eksisterende fritidsboliger i
strandsona. Disse ble tatt ut ved forrige rullering og erstattet med individuell vurdering i hver enkelt
sak. Dette har ført til mer omfattende saksbehandling og antagelig større fritidsboliger i strandsonen.
Bestemmelsen om at eldre reguleringsplaner skal gjelde foran kommuneplanen når det ikke er
motstrid må vurderes og muligens erstattes med en opplisting av hvilke planer dette er eller at
kommuneplankartet viser disse planområdene som hensynsone/hvit flate.

Erfaringer med samfunnsdelen
Samfunnsdelen er fulgt opp ved utarbeidelse av kommunedelplaner for Oppvekst og læring, Helse og
Velferd og Kulturminner.
Kommuneplanens samfunnsdel har tydelige føringer for universell utforming, og dette har vært
vektlagt på deler områder. Turstiene på Fjøløy og på Kadlaneset viser igjen som gode resultater av
dette fokusområdet.
De langsiktige målene i planen har vært førende, og viser igjen i en rekke resultater som blant annet:








Tilrettelegging for næringslivet. Her er planverket på plass, samhandling med de lokale
aktørene formalisert, bred bistand for etablererstøtte er på plass (både Skape, Ryfylke
Næringshage og Etablerer verkstedet)
Veksten har vært styrt, og har nå avtatt. Kommunen har greid å ha tilstrekkelig med areal
både for bolig og næring.
Langsiktige grenser for landbruket er på plass for de to tettest befolkede områdene – og gir
ønsket forutsigbarhet
Kommunen har økt sin bruk av brukerundersøkelser – i tråd med planens intensjon
Begrepet «Tidig innsats» er godt etablert.
Tilrettelegging av friområder og turstier er også i tråd med planens intensjon, og Rennesøy
har nå etablert seg som et godt alternativ også for nabokommunenes innbyggere som søker
naturopplevelser og turalternativer.
Det har vært kontinuerlig organisasjonsutvikling i kommunen

3. Overordnede føringer som har betydning for kommunens planbehov
Kommunen skal innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner.
3.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Den nasjonale politikken som formidles gjennom forventningene vil kunne gi føringer for arbeidet
med å avklare planbehov i kommunal planstrategi, og skal følges opp i den kommunale planleggingen
etter plan- og bygningsloven.
Med utgangspunkt i at de nasjonale forventningene skal bidra til en planlegging for å fremme en
bærekraftig utvikling, fokuserer de nasjonale forventningene som nå legges fram på følgende tema:



Gode og effektive planprosesser
 Oppdatert kunnskapsgrunnlag, tidlig medvirkning
 Aktiv bruk av regionalt planforum
 Unngå flere plannivåer enn nødvendig, parallell plan- og byggesaksbehandling, utnyttelse
av muligheter i PBL for forenkling
 Effektiv behandling av private planforslag, tydelige og relevante krav til utredninger og
dokumentasjon
 Bruk av digitalt planregister, digital plandialog og plan- og byggesaksbehandling
 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling



Reduksjon av klimagassutslipp
 Energiomlegging og energieffektivisering vektlegges ved planlegging og lokalisering av
boliger, næring, infrastruktur, tjenester
 Klimaendringer hensyntas i plan- og byggesaksbehandling (ROS-analyse)
 Naturmangfold, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø ivaretas i planer
 Jordbruksjord sikres og det legges til rette for grønne næringer
 Areal til fiskeri- og havbruksnæringen avsettes
 Tilgjengelighet til mineralforekomster for utvinning
 Forsvarets arealbehov hensyntas i forhold til nasjonale forsvarsplaner



Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
 Følge regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og transportsystem.
 Langsiktige grenser for LNF
 Høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, sammenhengende gang- og
sykkelforbindelser av høy kvalitet.
 Variert boligbygging lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, transport-, og
arealplanlegging.
 Aktiv og helhetlig sentrumspolitikk med tilrettelegging for boliger, arbeidsplasser, handel,
service, sosiale møteplasser og forpliktende samarbeid mellom kommune og privat
næringsliv.
 Ivareta naturverdier, legger til rette for fysisk aktivitet, tilgang til områder for lek, idrett,
friluftsliv.
 Universell utforming

3.2 Statlige rammer
I kommuneplanleggingen skal det tas hensyn til lovkrav, rikspolitiske retningslinjer, statlige
planretningslinjer og stortingsmeldinger.
3.3 Regionale føringer
I nasjonal veileder for kommunal planstrategi heter det:” samordning av planstrategi-arbeidet i en
region vil være viktig for å få til en god avklaring av planbehovet i regionen og hvordan det kan løses
gjennom regional plan, interkommunalt plansamarbeid eller kommunalt planarbeid.” Rogaland
fylkeskommune er i ferd med å utarbeide regional planstrategi for perioden 2017-2020.
Regional planstrategi var på høring høsten/vinteren 2015/2016. Det er vurdert følgende planbehov
for perioden 2017-2020:
 Overordnet fylkesstrategi


Oppdatering av Regionalplan Jæren



Revisjon av Regionalplan for areal og transport i Dalane



Samferdselsstrategi



Strategi for bioøkonomi



Revisjon av gjeldende strategi for internasjonalt arbeid

I tillegg vurderes revisjon av regionalplan for folkehelse og regionalplan for universell utforming.

Gjennom dialogmøte mellom Rogaland fylkeskommune og kommunene i Ryfylke er det gitt regionale
føringer som vil bli tatt med inn i planstrategiarbeidet i kommunene i regionen. For Rennesøy

kommune er følgende regionale planer særlig relevante og vil legge føringer for kommunalt
planarbeid:


Regionalplan for landbruk, vedtatt 7. juni 2011



Regionalplan for næringsutvikling, vedtatt 07. juni 2011



Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, natur- og kulturvern



Fylkesdelplan for samferdsel 2008 -2019



Handlingsprogram for fylkesveger i Rogaland



Strategi for havbruksnæringa (2013)



Regionalplan for vannforvaltning



Regionalplan for natur og friluftsliv



Fylkesdelplan for universell utforming



Regionalplan for helse



Regionalplan for Jæren



Regional kulturplan



Regionalplan for museum



Regionalplan for bibliotek

4 Utviklingstrekk og utfordringer
Rennesøy kommune hadde i fjerde kvartal 2015 4 851 innbyggere. Folketallet har vært jevnt stigende
i mange år og kommunen lå på topp både i Rogaland og landet i folkevekst. I 2014 flatet veksten ut.
Også Rennesøy preges av nedskjæringene i petroleumsrelaterte virksomheter. Dette har ført til lavere
boligpriser og redusert utbyggingstakt. Kommuneplanen har som mål at det skal bygges maksimalt
40 boliger i året.
Næringsetablering og handel har ikke hatt tilsvarende vekst som folketallet. Kommunen er preget av
stor handelslekkasje og av at mange pendler til arbeidsplasser på fastlandet. Sentrumsutvikling bør
dermed prioriteres framover.
Stor grad av spredt boligbebyggelse medfører utfordringer for utbygging av veinettet og et
tilfredsstillende kollektivtilbud for alle innbyggerne. Dette gjenspeiler seg i at det er behov for
trafikksikring og utbygging av gang- sykkelveier flere steder. Ved utarbeiding av nye reguleringsplaner
er det viktig at det også stilles krav om utbygging av veinettet. Plassering av nye boligområder må ses
i sammenheng med eksisterende veinett.
Landbruk er en viktig del av kommunen både når det gjelder verdiskaping, arbeidsplasser og ikke
minst for opprettholdelse av kulturlandskapet. Kommunen har mange dyktige og aktive bønder som
arbeider for å utvikle næringen, særlig med hensyn til produktutvikling basert på lokale ressurser.
Befolkningsveksten kan forklares med en ung befolkning, som gir fødselsoverskudd, innflyttere fra
andre kommuner, og også innvandring fra andre land, hovedsakelig i Europa. Kommunen har også
tatt imot flyktninger fra Afrika og Asia. Integrering av nye innbyggere er et av hovedmålene i
kommuneplanen.
Rennesøy kommune har de siste årene gjennomført store innvesteringer med dertil hørende
låneopptak. Økonomien er stram og det er derfor utfordrende å og krever strenge prioriteringer å
videreføre et godt tjenestetilbud.
Det er god kapasitet på skoler og i barnehager etter de siste års investeringer.

5. Vurdering av planbehovet
Planstrategien skal fastsette de viktigste planoppgaver kommunen skal utføre i perioden 2017- 2020. I
planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan bør revideres eller
videreføres slik den er.
5.1 Samfunnsutvikling
Kommuneplan 2011-2022 ble vedtatt i kommunestyret 08.september 2011 (resultat av mekling ble
vedtatt 29.03.2012). I lys av det pågående kommunereformarbeidet er det nødvendig å revidere hele
eller deler av kommuneplanen. Nye regionale og nasjonale føringer, samt mulighet for endret
kommunestruktur tilsier at både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres i perioden.
Enten resultatet av kommunereformer er at Rennesøy blir del av en større kommune eller fortsetter
som selvstendig kommune er det avgjørende å ha et oppdatert planverk.
5.2 Langsiktig grense landbruk, fortetting og jordvern
Det er vedtatt planprogram for kommunedelplan landbruk. Arbeidet med kommunedelplan avsluttes
og satsingsområdene i planprogrammet implementeres i kommuneplanen. Det er behov for å se på

muligheten for fortetting i tettbebyggelsen i Vikevåg og Østhusvik og dermed mulighet for å utvide
jordbruksarealene som ligger innenfor langsiktig grense landbruk. Nasjonal målsetting for nedbygging
av jordbruksarealer er redusert fra 6000 daa til 4000 daa, fortetting og utvidelse av langsiktig grense
landbruk er i tråd med nasjonale føringer.
5.3 Boligbehov
Det er avsatt tilstrekkelig areal til boligutbygging i kommuneplanen. 250 boenheter er ferdig regulert,
men ikke realisert. 65 boenheter er enda ikke regulert. Utbyggingstakten var høyest rett etter
kommuneplanen ble vedtatt, medio 2016 er det lite utbygging i Rennesøy.
5.4 Sentrumsutvikling
Arbeid med sentrumsplan for Vikevåg pågår. Ferdigstilling av denne planen må prioriteres i
planperioden. I regionalplan for Jæren er Vikevåg vist som kommunesenter. Regionalplanen viser
ingen lokalsenter i Rennesøy. I kommuneplanen er det avsatt et forholdsvis stort område til
sentrumsformål, både i Vikevåg og Østhusvik. Ved en eventuell rullering av kommuneplanen kan
avgrensingen vurderes.
5.5 Klima og miljø
Kommunene skal i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for
å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging.
Kommunedelplan for klima og energiplan utløp i 2015. Revisjon av planer som behandler klima- og
energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst hvert fjerde år, jf. Bestemmelsen om revisjon av
kommunal planstrategi (plan- og bygningsloven § 10-1).
Klimaendringene, og da særlig økte nedbørsmengder, berører flere interesseområder som overordnet
ROS-analyse, utbygging, vann og avløp, jordbruk og er en av vår tids største utfordringer. Kommunens
mulighet for å redusere klimagassutslipp bør tas med i revidert kommuneplan. Regional plan for
klimatilpasning blir et nyttig verktøy i arbeidet med klimatilpasning i kommunen. Dette bør forankres i
kommuneplanen.
Bestemmelsene i kommuneplanen må ta hensyn til fremtidig havnivåstigning.
5.6 Helse og velferd
Kommunedelplan sammen om morgendagens helse og velferd 2014-2022 ble vedtatt i
kommunestyret 12.12.2013. Denne kommunedelplanen er en langsiktig, strategisk og overordnet
plan for Rennesøy kommune innenfor alle deler av tjenesteområdet Helse og velferd.
Tidsperspektivet er det samme som for kommuneplanen for Rennesøy. Planen omfatter
helsestasjons- og jordmortjenestene, legetjenestene, psykisk helsevern, fysioterapitilbudet,
heldøgnstjenester institusjon, hjemmesykepleie og korttids rehabilitering, bo- og
aktiviseringstjenestene, miljøtjenesten, barnevernet og NAV Rennesøy. Kommunedelplanen for helse
og velferd skal rulleres. Tjenestetilbudet for psykisk helse og rusvern implementeres i ny revidert
plan, det samme gjør fremtidig satsing på velferdsteknologi. I perioden skal det utarbeides
alkoholpolitiskplan/rusplan.
Kommuneplanen bør etter rullering ha klare strategier for folkehelsearbeid og strategisk utvikling av
helsetjenester. Fokus på «Helse i alt vi gjør» innen all tjenesteproduksjon bør også implementeres.
Folkehelseloven pålegger kommunen å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler
kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.

Det bør tilstrebes en tydeligere sammenheng mellom samfunnsdelens strategiske føringer og
planverket forøvrig innen tjenesteområdet.
Beredskapsplan for helse og sosial skal rulleres og implementeres i overordnet beredskapsplan.
Temaplan om vold i nære relasjoner og forebygging av seksuelle overgrep og temaplan om
barnefattigdom utarbeides i perioden.
For rehabilitering skal det utarbeides en handlingsplan.
I 2017 skal folkehelsekartleggingen som ble gjort i 2015 revideres. Kartleggingen viser hvilke
utfordringer og ressurser i kommunen i forhold til:







Demografi
Levekår
Omgivelser
Oppvekst
Ungdom, helse, miljø
Helse og sykdom

Kommunestyret vedtok 5 november 2015 hovedutfordringer knyttet til folkehelsekartleggingen 2015
Kommunen har skissert utfordringer inne: demografi, levekår, omgivelser, oppvekst ungdom helse og
miljø skader og ulykker og helse og sykdom.
Utfordringsdokumentet påpeker at Rennesøy har flere krefttilfeller. Rennesøy mangler en kreftplan,
det legges dermed opp til at dette tas med i rullering av kommunedelplanen for helse og velferd.
Folkehelsekartleggingen er et viktig grunnlagsdokument for videre planlegging i kommunen.
5.7 Oppvekst og læring
Kommunedelplan for oppvekst og læring er vedtatt for perioden 2015 – 2025. Det er ikke behov for
nye planer eller revidering av planer innen tjenesteområdet i denne planstrategiperioden.
Målsettinger og tiltak implementeres i kommuneplanens samfunnsdel. Gjeldende kommunedelplan
blir Rennesøy kommune sitt faglige bakgrunnsdokument ved fremtidige forhandlinger i forbindelse
med kommunesammenslåing.
Kommunen har integrering av nye innbyggere som langsiktig mål. Opplæring av minoritetsspråklige
elever skal konkretiseres med mål og tiltak i kommuneplanens samfunnsdel ved rullering.
5.8 Samferdsel og infrastruktur
Trafikksikkerhetsplanen ble vedtatt i 2013. Tiltakslisten skal rulleres årlig. Det søkes årlig om tilskudd
fra Rogaland fylkeskommune via Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Søknaden skal være forankret i
kommunens trafikksikkerhetsplan.
Når det gjelder fagområde VAR er det utarbeidet Hovedplan for vann og avløp som er vedtatt av
kommunestyret 30.10.2014.
Videre så blir det utarbeidet virksomhetsplan hvert år som bli vedtatt i forbindelse med
budsjettbehandlingen. Tiltak i virksomhetsplanen baserer seg på handlingsplan som ligg inne i
hovedplanen.

Det er viktig å vurdere infrastruktur innenfor fagområdet VAR i forbindelse med rullering av
arealdelen i kommuneplan.



Ved etablering av boligområde, næringsområde eller andre utbyggingsområdet er det viktig å
vurdere om det er tilfredsstillende kapasitet på VA-anlegg.
Dersom det skal etableres utbyggingsområde for boliger/hytter skal det helst etableres løsning
for nedgravde for renovasjon.

Rennesøy har en del marine avsetninger i grunnen, som er lite kartlagt utover NGU sine løsmassekart.
Det er en risiko for utglidning av masser der det ligger ustabil leire i skrånende terreng. Kommunen bør
utforme kart med hensynssoner for kvikkleire, overvann og økning i havnivå. Denne
kart/bakgrunnsinformasjonen vil være til hjelp i planarbeidet, for eksempel ved utarbeiding av
bestemmelser om skred, flom og overvann, og ved oppfølging av kommunens Hovedplan for vann og
avløp.
Helhetlig ROS-analyse må oppdateres slik at den møter kravene i sivilbeskyttelsesloven. Denne må
ligge til grunn for hvilke planer kommunen reviderer.
5.9 Næringsutvikling
Lave oljepriser og varig nedbemanning i petroleumsrelaterte næringer preger hele regionen. Økt
arbeidsledighet og nedgang i skatteinntekter er noen av konsekvensene for kommunen. Innovasjon
og grønne næringer bør være satsningsområder i årene fremover. Rennesøy var tidlig ute med å legge
til rette for næringsutvikling og gründervirksomhet og dette gjenspeiles Strategisk næringsplan
vedtatt for perioden 2011-2022 og Handlingsplan for næringsutvikling 2015 – 2022. Handlingsplanens
hovedmål er at Rennesøy skal være blant Rogalands mest attraktive kommuner for virksomheter og
gründere som skaper arbeidsplasser, Det legges ikke opp til revidering av næringsplan eller
handlingsplan i planstrategiperioden.
Det legges opp til ny vurdering av arealformål i sjø ved rullering av kommuneplanen.
5.10 Kultur
Kommunedelplan for kulturminner ble vedtatt i 2015. Kultur inngår også i Strategisk næringsplan og
handlingsplan for næringsutvikling. Det legges ikke opp til revidering av disse planene i
planstrategiperioden.

6. Prioriterte kommunale planoppgaver i perioden 2017-2020
Rennesøy kommune har rundt 60 planer på overordnet nivå. For å få et mer oversiktlig og helhetlig
planverk er det ønskelig å redusere antall planer, blant annet ved å implementere eksisterende planer
i kommuneplanen.
Rennesøy kommune har flere overordnede planer som skal utarbeides eller rulleres i planperioden.
Høyest prioritet har Sentrumsplanen for Vikevåg. Planen har vært under utarbeidelse i flere år, og det
er avgjørende å få et endelig vedtak før man starter rullering av kommuneplanen. Varsel om oppstart
for planen som heter Detaljregulering for Vikevåg sentrum langs sjøen var i 2014. Planen, som er
etterspurt av innbyggerne i Rennesøy, er nødvendig for å utvikle eiendommene langs sjøen og å
styrke Vikevåg som kommunesenter. Et sterkt kommunesenter er særdeles viktig for identitet og
samhold dersom Rennesøy går inn i en ny kommune med Stavanger og Finnøy.
Videre har rullering av kommuneplanen 1. prioritering når sentrumsplan for Vikevåg er vedtatt.

Rullering av kommunedelplan for helse og velferd starter opp ved utgangen av 2017/starten av 2018.
Da vil man ha bedre oversikt over nye utfordringer og muligheter som følge av en
kommunesammenslåing, og samarbeidet internt i den nye kommunen vil være etablert. Dette gjelder
også handlingsplanen innen rehabilitering og habilitering.

6.1 Planer til revidering
Plan
Kommuneplan 2011-2022

Plankategori
Kommuneplan

Økonomiplan 2016-2019
Folkehelsekartlegging
Landbruksplan

Økonomiplan
Grunnlagsdokument
Temaplan/planprogram
kommunedelplan
Kommunedelplan

Kommunedelplan Klima og
energi
Kommunedelplan Helse og
velferd 2014-2022
Beredskapsplan helse og
sosial
Kultursatsning i Rennesøy
kommune 2010-2013

Kommunedelplan
Beredskapsplan

Status
Delvis revidering av arealdel
(land og sjø), samfunnsdel,
bestemmelser. 1. prioritet.
Revideres årlig
Revideres 2017
Implementeres i kommuneplan
Utgått, tema implementeres i
kommuneplan
Revideres

Strategi

Revideres og implementeres i
overordnet beredskapsplan
Utgår. Revideres ikke.

Plankategori
Temaplan
Temaplan

Status
Prioritert 2017/2018
Prioritert 2017/2018

Temaplan
Temaplan
Handlingsplan
Reguleringsplan

Prioritert 2017/2018
Prioritert 2017/2018
Prioritert 2018
Inngått avtale med konsulent.
2. prioritet.

Reguleringsplan

Ikke startet. 2. prioritet.

Reguleringsplan

Inngått avtale med konsulent.
2. prioritet.

Temaplan

Oppstart 2017

6.2 Nye planer
Plan
Vold i nære relasjoner
Forebygging av seksuelle
overgrep
Alkoholpolitisk/rusplan
Barnefattigdom
Rehabilitering
Reguleringsplan for g/s vei
samt breddeutvidelse
Hanasandveien Hanasand
Østhusvik
Reguleringsplan for g/s vei
Hanasand Eltarvåg
Reguleringsplan for
breddeutvidelse
Østhusvikveien over heia.
Idrett, friluftsliv og kulturbygg

6.3 Nye planer under
arbeid
Plan
Hanasandplanen

Plankategori
Områdeplan

Status
Vedtatt i kommunestyret
17.12.2015. Klagebehandling
pågår.

Sentrumsplan Vikevåg

Reguleringsplan

Planen har vært utlagt til
offentlig ettersyn og det legges
opp ferdigstilling i løpet av
2016. 1. prioritet.

Boligfelt Eltarvåg

Reguleringsplan

Forsinket. 3. prioritet.

Næringsområde på Hodne

Reguleringsplan

Under utarbeidelse. 1.
prioritet.

Plankategori
Handlingsplan

Status
Tiltaksdelen revideres årlig

Beredskapsplan
ROS-analyse
Handlingsplan

Revideres kontinuerlig
Revideres kontinuerlig
Revideres årlig

Handlingsplan
HMS

Revideres 2016
Revideres 2016/2017

6.4 Planer under
revidering
Plan
Trafikksikkerhetsplan 20132016
Overordnet beredskapsplan
Overordnet ROS-analyse
Handlingsplan for idrett,
friluftsliv og kulturbygg 20162019
Overordnet IKT-plan
HMS-håndbok

7. Andre gjeldende planer i Rennesøy kommune
7.1 Vesentlige temaplaner, handlingsplaner og strategier
Strategisk næringsplan
Handlingsplan for næringsutvikling 2015-2020
Barnehagebruksplan
Handlingsplan for Fjøløy fort 2014-2017
Handlingsplan for tidlig innsats for barn og unge 0-18 år
Handlingsplan mot mobbing i barnehagene
Virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon 2016-2019
Hovedplan vann og avløp 2014-2024
Boligsosial handlingsplan 2016 - 2019

7.2 Gjeldende kommunedelplaner
Kommunedelplan for Oppvekst og læring 2015-2025
Kommunedelplan for kulturminner
Kommunedelplan – sammen om morgendagens helse og velferd 2014-2022
Utarbeiding av planene skal legge grunnlag for å nå hovedmålene i kommuneplanen.






En god og trygg kommune å bo og leve i
Bærekraftig utvikling av kommunen
Enn attraktiv kommune for økt verdiskapning på grunnlag av lokale ressurser
Integrering av nye innbyggere
En fremtidsrettet organisasjon

8. Oppfølging av planstrategi 2017-2020
Rennesøy kommune sin planstrategi skal gjennomgås en gang i året. Da skal status på de prioriterte
oppgavene avstemmes, behov for endringer og evt. tilførsel av helt nye oppgaver foretas. Nye
oppgaver som krever prioritering skal være begrunnet i endringer i oppgavefordelingen, endringer i
lov- og regelverk og/eller regionale forhold som det er enighet om at kommunene skal prioritere frem i
denne perioden.
Gjennomgangen av planstrategien foretas i mai/juni hvert år slik at justeringer også kan håndteres i
perioderapport og økonomiplan. På denne måten vil kolonne Status i planstrategien bli oppdatert årlig
gjennom valgperioden.
Rådmannen anbefaler at fremtidige faste planer som gjelder kommunens kjerneoppgaver skal ha lik
tidshorisont tilsvarende kommuneplanen. Dette betyr at den enkelte plan får en strategi/politikkdel som
revideres en gang i valgperioden og sammen med kommuneplan, mens handlingsprogrammet
konkretiseres for 4 år med årlig oppdatering i forkant av økonomiplan.
Hensikten er å oppnå et bedre og mer sammenhengende plangrunnlag. Det skaper økt forutsigbarhet
med tanke på rammebetingelser for tjenesteutviklingen og det styrker kommunens muligheter for
langsiktighet i styringen av det økonomiske handlingsrommet. I tillegg oppnås økt fokus på nødvendig
sammenheng mellom utbygging og samlet infrastruktur, derunder sosial infrastruktur.

