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Sammendrag 
Utviklingsplan for Rogaland – Regional planstrategi 2021-2024 legges frem for endelig vedtak i 
fylkestinget 20. oktober 2020. 
Utviklingsplanen beskriver langsiktige utviklingsmål for Rogaland. Den skal gi retning for 
samfunnsutviklingen, inkludert, men ikke begrenset til, fylkeskommunens innsats. Den beskriver også 
foreslåtte endringer i den regionale planleggingen, for å møte regionens utfordringer og gripe 
muligheter. 

 

Fylkesrådmannens innstilling 

1. Utviklingsplan for Rogaland – Regional planstrategi 2021-2024 vedtas slik den er forelagt og legges 
til grunn for arbeidet med den regionale samfunnsutviklingen. De langsiktige utviklingsmålene skal gi 
retning til den regionale planleggingen og fylkeskommunens økonomiplanlegging.  
2. Rogalands samling av regionale planer, fylkesdelplaner og strategier, utvikles i tråd med 
beskrivelsen i utviklingsplanen.  

 

 
 
 

Inge Smith Dokken 
fylkesrådmann 

Christine Haver 
regionalplansjef 
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Bakgrunn for saken 

Fylkeskommunene skal utarbeide regional planstrategi i begynnelsen av hver valgperiode. Dette følger 
av plan og bygningsloven §7.1. Regional planstrategi er det eneste obligatoriske dokumentet som 
regional planmyndighet er pålagt å utarbeide. Oppgaven er å beskrive utviklingstrender i fylket, definere 
ønsket samfunnsutvikling, og hva samfunnsaktørene i Rogaland må gjøre for å oppnå den. 
Fylkesrådmannen foreslår derfor tittelen Utviklingsplan for Rogaland, da dette gir et bedre bilde av 
hensikten med dokumentet. 

Utviklingsplanen viser vei for hele Rogalandssamfunnet. Den skal gi retning, ikke bare for 
fylkeskommunens innsats, men også for andre aktører som er med og utvikler Rogaland. 

Utviklingsplanen blir fylkeskommunens øverste styringsdokument. De langsiktige utviklingsmålene vil gi 
retning til den regionale planleggingen og økonomiplanleggingen. Utviklingsplanen blir fulgt opp med 
intern organisasjonsutvikling. Dette arbeidet vil både gi en operasjonalisering av de overordnede 
føringene i utviklingsplanen, og føre til et helhetlig plan- og styringssystem. 

 

Problemstilling 

Fylkesutvalget skal ta stilling til om Utviklingsplan for Rogaland – regional planstrategi 2021-2024 kan 
vedtas. 

 

Saksopplysninger 

Innholdet i Utviklingsplan for Rogaland – regional planstrategi 2021-2024 

Plan- og bygningslovens § 7 beskriver følgende krav til innholdet i planstrategien. 

Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere 
langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til langsiktige utviklingsmål og hvilke spørsmål som 
skal tas opp gjennom videre regional planlegging. 

Den regionale planstrategien skal inneholde en oversikt over hvordan de prioriterte 
planoppgavene skal følges opp og opplegget for medvirkning i planarbeidet. 

Utviklingsplanen oppfyller kravene til regional planstrategi. Kunnskapsgrunnlaget gir også en fyldigere 
beskrivelse av utviklingstrekk, utfordringer og muligheter enn det som er tatt med i selve 
utviklingsplanen.  

Nasjonale forventninger 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet la fram regjeringens forventninger til kommunal og 
regional planlegging i mai 2019. Følgende forventninger legges til grunn:  

 Å skape et bærekraftig velferdssamfunn  
 Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 

forsvarlig ressursforvaltning  
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn  
 Å skape et trygt samfunn for alle  

I tillegg skal FNs bærekraftmål legges til grunn for den kommunale og regionale planlegging. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging-20192023/id2645090/
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Medvirkning  

Planstrategien skal, ifølge loven, utarbeides «i samarbeid med kommuner, statlige organer, 
organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet». Utviklingsplanen gir en strategisk 
retning for samfunnsutviklingen i fylket. Den gir retningslinjer for fylkeskommunens eget arbeid, men 
også for andre aktører. Derfor er både intern og ekstern medvirkning avgjørende for å kunne gjøre 
gode prioriteringer basert på et felles utfordringsbilde for Rogaland. I oppstartssaken skrev 
Fylkesrådmannen at intern medvirkning ville bli vektlagt i arbeidet.  

Den eksterne medvirkningen har i hovedsak bestått av fire regionale dialogmøter i oktober 2019, hvor 
kommunene og de lokale næringsforeningene ble invitert. Alle kommuner, unntatt en, stilte i møtene; 
de fleste med politisk og administrativ ledelse. Fylkesmannen i Rogaland var representert i de fire 
dialogmøtene. Vi har også hatt tre møter med Fylkesmannen underveis. 

Den interne medvirkningen har vært omfattende. Alle fagavdelingene har deltatt i en prosjektgruppe, 
som har bidratt i arbeidet. I inneværende valgperiode ble den politiske styringsgruppa utvidet til å 
inkludere alle gruppelederne, i tillegg til en representant fra Ungdommens fylkesutvalg. Som en del av 
diskusjonen om langsiktige utviklingsmål, er det organisert to arbeidsseminarer, først med 
fylkesrådmannens ledergruppe, og så fylkesutvalget. Gjennom presentasjoner i spørreundersøkelse, 
avdelingsmøter, og diverse andre møter, har den interne medvirkningen nådd ut til det store flertallet av 
ansatte i sentraladministrasjonen. Fylkeshovedtillitsvalgte har også fått informasjon og anledning til å 
diskutere arbeidet. Grunnlaget som er lagt gjennom god, intern forankring, vil være avgjørende for 
videre arbeid med organisasjonsutvikling og operasjonalisering av utviklingsplanen i fylkeskommunen. 

Videre utgjør selve høringen en sentral del av medvirkningen. Den 12. juni ble det avholdt en digital 
høringskonferanse, med 80 deltakere fra kommuner, frivillighet, næringsliv og regional stat, m.m. Et 
opptak av høringskonferansen er lastet opp på fylkeskommunens nettside.  

Det er mottatt høringsuttaler fra 31 aktører. Flere av disse uttrykker at de kjenner seg igjen i 
utfordringsbildet og hovedretningen som utviklingsplanen angir for samfunnsutviklingen. Forslag til 
endringer i de regionale planene og strategiene får for det meste støtte, bortsett fra forslaget om å 
avvikle fylkesdelplan for kystsonen. Høringsinnspillene og fylkesrådmannens kommentarer til disse 
gjengis i vedlegg. Vurderinger av planporteføljen er oppdatert i tråd med høringsinnspillene, og gjengis i 
vedlegget om prosess og vurdering av planporteføljen.   

Kunnskapsgrunnlag og utviklingstrekk 

Utviklingsplanen bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag, som beskriver status i Rogalandssamfunnet. 
Denne rapporten utgjør hoveddelen i kunnskapsgrunnlaget: 

Bærekraftig utvikling i Rogaland – utfordringer og muligheter 

I tillegg legges følgende til grunn:  

Regionale utviklingstrekk 2019 

Regionale utviklingstrekk 2020 

Oversikten over folkehelsen i Rogaland 2019 

I vedlegg til saken redegjør vi også for nye oppgaver som er overført til fylkeskommunen i forbindelse 
med regionreformen. 

 
 

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regional-planstrategi-2021-2024/horingskonferanse-for-utviklingsplan-for-rogaland-regional-planstrategi-2021-2024.99964.aspx
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/pagaende-plan-og-strategiarbeid/regional-planstrategi-2021-2024/barekraftig-utvikling-i-rogaland-utfordringer-og-muligheter/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/samfunnsutvikling/regionale-utviklingstrekk-i-rogaland/regionale-utviklingstrekk-2019.98766.aspx
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/samfunnsutvikling/regionale-utviklingstrekk-i-rogaland/regionale-utviklingstrekk-2020.98926.aspx
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/kunnskapsgrunnlaget/
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Pandemien påvirker samfunnsutviklingen 

Kunnskapsgrunnlaget ble ferdigstilt før pandemien covid-19 nådde Norge. Smitteverntiltakene knyttet til 
pandemien har medført en omfattende forstyrrelse av samfunnsutviklingen. Selve sykdommen covid-19 
har heldigvis ikke fått nok fotfeste i Norge til å ha noen vesentlig effekt på samfunnsnivå, selv om 
konsekvensene for enkeltindivider kan være store og langvarige. Ovennevnte publikasjoner får stå slik 
de ble utarbeidet før pandemien. Her supplerer vi med noen vurderinger av situasjonen vi nå er inne i. 
En mer detaljert analyse vil bli presentert i Regionale utviklingstrekk 2021. 

Vi står fortsatt midt oppe i en uforutsigbar utvikling. Det er svært vanskelig å vurdere hva som blir 
konsekvensene på sikt; den nye normalen. Selv om situasjonen er noe bedre enn det som først var 
fryktet, gjenstår store utfordringer.  

Til dels kan vi si at mottiltakene mot pandemien har forsterket trender som allerede er belyst og vektlagt 
i utviklingsplanen.   

 Sosiale ulikheter øker. Sårbare grupper rammes hardere enn andre. Folk med kort 
utdanning og løs tilknytning til arbeidslivet er overrepresentert i ledighetsstatistikken. Både 
det å miste jobben og å være arbeidsledig er negativt for den psykiske helsen. Både dårlig 
økonomi og dårlig psykisk helse hos foreldre har negative ringvirkninger for barna. Vi ser 
også tegn til at hjemmeundervisning fungerer dårligere for de svakeste elevene, noe som 
vil bidra til å forsterke etterslepet deres. En økning i sosiale forskjeller kan vise seg å være 
den tydeligste ettervirkningen av pandemien. Sosiale forskjeller fører i sin tur til økt 
forekomst av sykdom og dårligere livskvalitet for mange. 

 Redusert reisevirksomhet har ført til en lavere oljepris og større usikkerhet i oljebransjen. 
Mange aktører er fortsatt preget av nedkonjunkturen 2014 - 2017. I utfordringsbildet viste 
vi til at regionen må få flere ben å stå på. Mange av de store selskapene har en 
nøkkelrolle i den grønne omstillingen. En lav oljepris og usikre fremtidsutsikter kan skade 
både selskapenes og hele regionens forutsetninger for en kontrollert overgang til 
lavutslippssamfunnet.  

Den økonomiske aktiviteten på verdensbasis har vært sterkt påvirket. De første prognosene var svært 
dystre. Optimismen blant næringsaktører var sterkt redusert. Både før og etter sommerferien kom mer 
oppløftende signaler, i SSBs konjunkturtendenser og i statistikk for 2. kvartal, både her og hos våre 
viktigste handelspartnere. Etter en gradvis gjenåpning av samfunnet økte den økonomiske aktiviteten i 
Norge i mai og juni. Det største bidraget til veksten i juni kom fra helse- og omsorgstjenester. Dette 
skyldes i hovedsak at aktiviteten på sykehusene har kommet tilbake til normalt nivå. Forretningsmessig 
tjenesteyting, overnattings- og serveringsvirksomhet, kultur, underholdning og annen tjenesteyting, 
samt transport utenom utenriks sjøfart bidro også til veksten mot slutten av 2. kvartal. Den norske stat 
er godt rustet til å støtte næringslivet i tøffe tider, men Norge er også en liten og åpen økonomi, som vil 
være svært påvirket av utviklingen globalt. 

Nå venter en høst og en vinter, som igjen kan bli vanskelig for flere næringsaktører. Få bransjer er så 
påvirket som reiselivsbransjen, som vil merke at turistene uteblir og at nordmenn reiser mindre på jobb. 
Reiselysten kan gjenopprettes raskt etter at en vaksine er på plass og flokkimmunitet oppnådd, men 
tidspunktet er ennå usikkert. Mange reiselivsaktører er små og mellomstore bedrifter, med små 
marginer.  

Kulturlivet har også mistet store inntekter på grunn av smitteverntiltakene. Her er det mange 
selvstendig næringsdrivende. Offentlige tilskudd og samarbeid blir avgjørende for at disse kan fortsette 
å berike samfunnet også etter at pandemien har sluppet taket.  

Mange av dem som står uten jobb velger å bygge kompetanse, for å øke sjansene i arbeidsmarkedet. 
Dette krever økt kapasitet i utdanningsløpet fra videregående og oppover. Men dette er også en 
mulighet for å bygge og styrke den kompetansen som samfunnet trenger inn i fremtiden. Arbeidsgivere 
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som har anledning til å tilby læreplasser blir mer forsiktige og tilbakeholdne i usikre tider. Det vil være 
behov for en innsats og bevisstgjøring, for at flest mulig lærlinger skal få læreplass.  

Flere områder er like aktuelle, uavhengig av pandemi og økonomisk krise. Klimaendringene rammer 
samfunnet stadig hardere, og naturmiljøene er truet. Fylkestinget i Rogaland har erkjent at dette vil 
være en av vår tids største oppgaver. Det er viktig at naturverdier og klimainnsats ikke settes til side i 
fremstøt for å støtte næringslivet. 

I likhet med annen regional planlegging, har vi forsøkt å utforme utviklingsplanen på en slik måte at den 
rommer både gradvis endring og akutte hendelser. Dette har vi gjort ved å fokusere på langsiktige 
trender og generelle prinsipper.  

 

Langsiktig retning og mål for utviklingen 

Utviklingsplanen beskriver ønsket samfunnsutvikling i Rogaland i fire langsiktige utviklingsmål, med 
innsatsområder.  

Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø 
 Redusere klimagassutslipp i samsvar med Parisavtalen 
 Tilpasse samfunnet et mer ekstremt klima 
 Øke matsikkerheten og bedre utnyttelsen av naturressursene 
 Ivareta naturmiljøer og naturmangfold 

Konkurransedyktig region 
 Styrke Rogalands konkurransedyktighet 
 Bidra til grønn omstilling i næringslivet 
 Utvikle og fornye kompetansen i arbeidsstyrken 
 Styrke næringslivets evne til innovasjon og fornyelse 

Helsefremmende og inkluderende samfunn 
 Redusere sosiale forskjeller i helse og samfunnsdeltakelse 
 Øke gjennomføring i videregående opplæring 
 Demokratisk deltakelse og mangfoldig medborgerskap 

Attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer 
 Levende tettsteder med gode bomiljø og tjenester i sentrum 
 Byer og tettsteder der flere går, sykler og reiser kollektivt 
 Stedlig identitet og en rikdom av kulturopplevelser 

 

Foreslåtte endringer i den regionale planporteføljen 

Utviklingsplanen skal beskrive hvordan de prioriterte oppgavene skal løses. I stor grad innebærer det å 
sørge for at prioriterte oppgaver er dekket av regionale planer og strategier, eller ivaretatt i annen 
oppfølging. Avgjørelser om å utvikle, avvikle eller revidere regionale planer blir tatt i prosessen med 
utviklingsplanen.  

Det ligger mange planoppgaver inne i utviklingsplanen. Sammenslåing av planer må organiseres som 
en egen planprosess. I tillegg beskriver vi i utviklingsplanen ambisjoner om en mer aktiv oppfølging av 
eksisterende planer. Gjennomføring av oppgavene er avhengig av at det er tilstrekkelig med ressurser 
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og riktig kompetanse i administrasjonen. Over halvparten av oppgavene har oppstart i første halvdel av 
planstrategiperioden.  

Utviklingsplanen legger opp til følgende endringer i planporteføljen. Begrunnelse og videre beskrivelse 
av oppgavene er gitt i utviklingsplanen og vedlegg.  

Nye planer og strategier 
 Regional plan for kompetanse 
 Regional plan for kulturminner 
 Mobilitetsstrategi 
 Strategi for areal- og kraftkrevende virksomhet, muligens regional plan 
 Strategi for naturmiljø og naturmangfold 
 Strategi for integrering 
 Strategi for matregionen Rogaland 

Revidering og utvikling av planer og strategier 
 Revidering av Regional plan (RP) for energi og klima; ny tittel blir Regional plan for 

klimaomstilling, 
 Revidering av Regional plan for kultur, tar opp i seg RP museum og RP bibliotek.  
 Regional plan for massehåndtering revideres for å ta opp i seg Fylkesdelplan (Fdp) for 

byggeråstoffer på Jæren og RP for byggeråstoff i Ryfylke. Prinsippene i 
massehåndteringsplanen gjøres gjeldende for hele fylket.  

 Revidering av samferdselsstrategi 
 Revidering av Regional plan for folkehelse, slås sammen med Fdp universell utforming.  
 Revidering av Fylkesdelplan for Preikestolområdet. Planområdet foreslås utvidet til hele 

Lysefjorden.  
 Mindre revidering av Regional plan for friluftsliv og naturforvaltning for å oppdatere kart. 
 Revidering av Regional plan for vannforvaltning pågår og ventes vedtatt i 2021. Neste 

revidering vil ha oppstart i 2024. Dette følger en statlig fremdriftsplan for revidering for alle 
vannområdene.   

Utgår som egne dokument 
 Regional plan museum 
 Regional plan bibliotek 
 Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren og Regional plan for byggeråstoff i Ryfylke 

utgår som egne plandokument etter at innholdet er blitt inkludert i RP massehåndtering. 
 Fylkesdelplan for universell utforming 
 Fylkesdelplan for inkluderende samfunn. Relevante deler kan inngå i RP folkehelse eller 

RP kompetanse.  
 Regional plan for transportkorridor Vest 
 Fylkesdelplan for kystsonen 
 Fylkesdelplan for samferdsel 
 Regional plan for næringsutvikling 
 Akvakulturstrategi 

Totalt vil det i løpet av planstrategiperioden avvikles 10 regionale planer og fylkesdelplaner og en 
strategi som egne dokumenter. Noen ivaretas i annet planverk gjennom sammenslåinger. 
Utviklingsplanen introduserer to nye regionale planer og fem nye strategier. Strategier innebærer i 
utgangspunktet ikke føringer for andre enn fylkeskommunen. Dermed vil endringene gjøre 
planporteføljen vår enklere å forholde seg til for eksterne aktører.  
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Tidspunkt for oppstart av planoppgavene vil være avhengig av tilgjengelige ressurser. Over halvparten 
av oppgavene vil likevel komme i gang i første halvdel av planstrategiperioden 2021-2024. Figuren 
viser forventet oppstart av planoppgavene, og hvilken avdeling som vil ha hovedansvar for 
gjennomføringen.  

 

Figur 1 – Skisse som viser et forslag til oppstartstidspunkt for planoppgavene. Oppstart og fremdrift vil 
avhenge av tilgjengelige ressurser i avdelingene. Det foreslås tidlig, men begrenset oppstart av revidering 
av RP Preikestolområdet/Lysefjorden, i påvente av avgjørelse om nasjonalpark i Jørpelandsheia.  

 

 

Fylkesrådmannens vurderinger 

Arbeidet rundt utviklingsplanen er en viktig del av fylkeskommunens rolle som regional 
samfunnsutvikler. Vi har et ansvar for å gi strategisk retning for samfunnsutviklingen i fylket, blant annet 
gjennom å avdekke og skape konsensus om regionens utfordringer. Utviklingsplanen er den eneste 
prosessen som rommer hele fylket og hele samfunnsutviklingen. Det er i så måte en svært viktig 
prosess.  

Flere av høringsaktørene har gitt uttrykk for at de kjenner seg godt igjen i utfordringsbildet og den 
retningen som utviklingsplanen angir for samfunnsutviklingen. Vi har mottatt gode innspill til endringer, 
som gir viktige nyanser i dokumentet.  

Det er viktig at retningen i utviklingsplanen kan gjelde både for akutt krise og langsiktig utvikling. 
Situasjonen er uforutsigbar, men fylkesrådmannen vil følge nøye med på utviklingen videre.  

Gitt dagens ressurssituasjon, vurderer fylkesrådmannen det slik at det vil være mulig å løse de 
oppgavene som ligger i forslaget uten vesentlig endring i ressurssituasjonen. Dersom det i sakens 
behandling skulle komme til flere oppgaver, vil dette måtte følges opp med økte ressurser, eller nye 
oppgaver må erstatte enkelte av de foreslåtte planene.  

 



Utvalgssakens nummer:   Side 8 av 8 

Sensitivity: Internal

Konklusjon 

Utviklingsplanen bygger på grundige utredninger og medvirkning, som er gjenkjennelige for de fleste av 
høringsaktørene. De langsiktige utviklingstrendene, som er identifisert før koronapandemien, er i stor 
grad fortsatt gyldige, selv om nye har kommet til og intensiteten har økt. Vi vil følge nøye med på 
utviklingen i det løpende analysearbeidet.  

Utviklingsplanen fremmer prinsipper og en retning som skal kunne romme både en akutt krise og en 
mer gradvis endring. Den gir et godt grunnlag for videre regional planlegging og utvikling av 
organisasjonen internt.  

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. 


