
INNVILGET UTSATT FRIST

AKTØR POLITISK BEHANDLING INNVILGET NÅR KONTAKT MED ADMINISTRATIV UTTALE POLITISK UTTALE ENDRINGER I VEDTAK

Stavanger kommune 27.aug 19.mai Ellen Figved Thoresen 14.aug 01.sep To tilleggsvedtak

Sandnes kommune 31.aug 19.mai Gorm Kjernli 20.aug 01.sep To tilleggsvedtak

Randaberg kommune 04.sep 08.jun Tonje Doolan 17.aug 03.sep Rådmanns innstilling vedtatt

Hjelmeland kommune 25.aug 12.jun Haldis Nilsen 15.jun Ikke behov for pol. beh.Administrativ uttale gjelder

Gjesdal kommune 27.aug 19.jun Tore Glette-Iversen 30.jun Ikke behov for pol. beh.Administrativ uttale gjelder

Vindafjord kommune 08.sep 19.jun Anne Sofie Sandvik 27.aug 08.sep Referatsak. Administrativ uttale gjelder

Sola kommune 01.sep 23.jun Mona Skaraas 20.aug 02.sep Rådmanns innstilling vedtatt

Time kommune 01.sep 12.aug Anne Reidun Garpestad 10.aug 01.sep Rådmanns innstilling vedtatt

 

Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024

Oversikt over høringsuttaler og utsatte frister



MOTTATTE HØRINGSUTTALER

NR AKTØR MOTTATT AKTØR TYPE

1 Agder fylkeskommune 26.mai Fylkeskommune

2 Hjelmeland kommune 15.jun Kommune

3 Strand kommune 02.jul Kommune

4 Gjesdal kommune 02.jul Kommune

5 Husbanken 03.jul Statlig

6 Statens vegvesen 06.jul Statlig

7 Kystverket 09.jul Statlig

8 Nasjonalforeningen for folkehelsen 26.jul Frivillig

9 Avinor 29.jul Statlig foretak

10 Vestfold og Telemark fylkeskommune 10.aug Fylkeskommune

11 Senior Norge 10.aug Frivillig

12 Time kommune 11.aug Kommune

13 Lysefjorden utvikling AS og Stiftelsen Preikestolen 12.aug Privat / stiftelse

14 Norsk kulturvernforbund 12.aug Frivillig

15 SIVA 13.aug Statlig foretak

16 BANE NOR 14.aug Statlig foretak

17 Ryfylke friluftsråd 14.aug Interkommunalt

18 Høgskulen på Vestlandet 14.aug Utdanning

19 Stavanger kommune 14.aug Kommune

20 Rogaland idrettskrets 17.aug Frivillig

21 FNF Rogaland 17.aug Frivillig

22 Syklistenes landsforening Nord-Jæren og Ryfylke 17.aug Frivillig

23 Museum Stavanger 17.aug Kultur

24 Fiskeridirektoratet 17.aug Statlig

25 Randaberg kommune 17.aug Kommune

26 Fylkesmannen 17.aug Statlig

27 Sandnes kommune 20.aug Kommune

28 Sola kommune 21.aug Kommune

29 Haugaland vekst 25.aug Interkommunalt

30 Vindafjord kommune 25.aug Kommune

31 Eigersund kommune 26.aug Kommune

Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024

Oversikt over høringsuttaler og utsatte frister



MOTTATTE HØRINGSUTTALER

UTTALE MERKNAD AKTØR KAT TEMA UTTALEN GJELDER VÅR KOMMENTAR FORESLÅTT ENDRING I UTVIKLINGSPLAN

1 1,1 Agder fylkeskommuneINGEN Ingen merknader   Ingen endringer

2 2,1 Hjelmeland kommuneSAM ROLL

Fylkeskommmunen har ei viktig rolle i det å byggja

fellesskap og alliansar for å nå dei langsiktige måla. 

Fylkeskommunen bør ta ei aktiv rolle når det gjeld dei 

store omleggingane som må til framover, td i høve til 

omlegging til eit meir klimavenleg samfunn.

Høringsuttalen støtter opp om innholdet i 

utviklingsplanen generelt. Denne merknaden er i 

tråd med fylkeskommunens ambisjoner og 

forståelse av sin rolle. Arbeidet med regionalplan 

for klimaomstilling vil være viktig. Ingen endringer

3 3,1 Strand kommune SAM SAM

Gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler legger føringer 

for kommunenes ressursbruk og reduserer den lokale 

handlefriheten. Dette bør brukes med forsiktighet og 

ikke bli den foretrukne løsningen for samarbeid mellom 

fylkeskommune og kommuner i Rogaland.

Vi noterer oss kommunens merknad. Også i 

fylkeskommunen krever oppfølgingen ressurser. 

Utviklingsplanen foreslår ikke en økt bruk av slike 

avtaler: "Fylkeskommunen bruker partnerskap og 

nettverk for å veilede, mobilisere og samordne. 

Gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler gir 

forutsigbar og dedikert innsats." Dette er et viktig 

verktøy, men vil også fremover brukes med 

forsiktighet. Ingen endringer

3 3,2 Strand kommune SAM SAM

Kommunen er positiv til en mer aktiv og tilpasset 

veiledning og oppfølging av kommunene, og ønsker å 

delta i tilpasset oppfølging med andre mellomstore 

kommuner med felles interesser og utfordringer. 

Merknaden støtter opp om innholdet i 

utviklingsplanen. Fylkeskommunen noterer seg 

interessen. Ingen endringer 

3 3,3 Strand kommune PLAN PREIK

Kommunen støtter forslag om å utvide planområdet til å 

omfatte hele Lysefjordområdet. "I stedet for at 

planarbeidet skal settes på vent i påvente av avgjørelse 

om nasjonalpark eller ei, bør disse vurderingene 

avklares som en del av planarbeidet. Strand mener at 

denne planen må prioriteres revidert i et samarbeid med 

fylkeskommunen, Sandnes, Hjelmeland og Strand. 

Hjelmeland bør inngå i planrevisjonen spesielt knyttet til 

vurderinger av geografisk område for eventuell 

nasjonalpark."

Vi forstår kommunens ønske om snarlig oppstart 

på den regionale dialogen om det som er et 

særskilt viktig område for hele fylket. Det er 

usikkert når verneprosessen kommer i gang, og 

hvilke synergier det vil være  mellom planarbeidet 

og verneprosessen. Planarbeidet vil i hovedsak 

avvente avgjørelse om nasjonalpark. Det kan 

likevel være nyttig at den regionale dialogen er i 

gang. I samråd med kommunen og andre aktører 

vil fylkeskommunen opprette en 

prosjektorganisasjon og dermed en formell arena 

for dialog og vil kunne starte arbeid med 

kunnskapsinnhenting i 2021. Det innebærer en 

begrenset oppstart av planarbeidet i første 

halvdel av planstrategiperioden. 

Beskrivelsen av planarbeidet endres i 

vedlegget. 

Utviklingsplan for Rogaland - regional planstrategi 2021-2024

Tema i mottatte høringsinnspill, vår kommentar og foreslåtte endringer i utviklingsplanen



4 4,1 Gjesdal kommune OVER U3

Fylkeskommunen bør undersøke om avstand fra 

videregående opplæring og tilgangen på kollektivtrafikk 

og skoleskyss påvirker skoleresultater og 

gjennomføring. Omtalen om gjennomføring bør nevne 

flere aktørers rolle for å oppnå økt gjennomføring. Dette 

inkluderer aktører fra utenfor opplæringssektoren. 

Vi vil forsøke å sjekke om det finnes 

sammenhenger mellom avstand og 

skoleresultater, gitt tilgjengelige data. Vi er enige i 

at mange samfunnsaktører bidrar til økt 

gjennomføring. Dette er et komplekst felt, og det 

vil bli en lengre beskrivelse enn det som er rom 

for i dette dokumentet. Ingen endringer. 

4 4,2 Gjesdal kommune SAM SAM

"Rogaland fylkeskommune som regional 

samfunnsutvikler kan spille en viktig rolle i å støtte 

kommunene med å lykkes i det tverrfaglige arbeidet. En 

forutsetning for at fylkeskommunen kan gi den støtten er 

at økt og bedret samarbeid vektlegges også i deres 

egen organisasjon. Dette bør bli vurdert synliggjort i 

kapittel 10."

Fylkeskommunen har selv et ønske om å fremme 

samarbeid i egen organisasjon. Dette vil bli 

tydeligere synliggjort under deloverskriften 

"Tverrfaglig samarbeid og forankring internt i 

fylkeskommunen". 

Under "Tverrfaglig samarbeid og forankring 

internt i fylkeskommunen", legges følgende 

til som første setning: "Fylkeskommunen vil 

også vektlegge økt og bedret samarbeid i 

egen organisasjon, for bedre å kunne støtte 

kommunene i det tverrfaglige arbeidet."

4 4,3 Gjesdal kommune SAM SAM

For å redusere antall planer og føringer som 

kommunene må følge med på er det ønskelig at antallet 

blir vurdert kritisk. Det er viktig at de ulike planene viser 

til relevante føringer i de andre, for på den måten hjelpe 

kommuner og andre med å se og forstå 

sammenhengen. Vi lurer på om mobilitetsstrategien og 

samferdselsstrategien burde blitt slått sammen til 

samme dokument?

Vi skiller mellom regionale planer, som legger 

føringer for andres arbeid, og strategier, som 

primært gir retning for fylkeskommunens arbeid. 

Begge strategiene det vises til vil gjelde for 

fylkeskommunens arbeid, og vil gi andre 

samfunnsaktører innsikt i fylkeskommunens 

prioriteringer og vurderinger, innforbi hhv. 

infrastruktur og bærekraftig smobilitet. 

Fylkeskommunen vurderer det som 

hensiktsmessig å skille dette i to dokumenter, pga 

omfang og tematikk. Ingen endringer. 

4 4,4 Gjesdal kommune PRO MED

Regionalt planarbeid krever mye ressurser i 

kommunene. "Vi vil oppfordre fylkeskommunen til å 

legge opp medvirkningen på mest mulig håndterbar 

måte. Den digitale høringskonferansen til denne planen 

er et godt eksempel på effektiv informasjonsdeling, og 

kan med fordel benyttes oftere i framtiden."

Vi noterer oss kommunens innspill. Vi har fått 

gode erfaringer med digital medvirkning, som for 

mange forenkler deltakelse. Ingen endringer

5 5,1 Husbanken OVER U4

Det er ønskelig at det i Utviklingsplanen i enda større 

grad løftes fram at boligsosiale hensyn i plan innebærer, 

at boliger for vanskeligstilte skal være egnede boliger 

som er integrert i normale og gode bomiljø. I tillegg må 

det foreligge nødvendige tjenester og booppfølging til 

den enkelte eller til familier, slik at de blir i stand til å 

mestre boforholdet. Ved å signalisere dette i regional og 

kommunale planstrategier vil kommuneplanenes areal- 

og samfunnsdeler kunne ivareta dette mer konkret.

Boligsosiale hensyn ivaretas primært i den 

kommunale planleggingen. Det er gledelig at flere 

kommuner i Rogaland får god oppfølging av 

Husbanken på dette feltet. Fylkeskommunen har 

en dialog med Husbanken og Fylkesmannen om 

hvilken rolle fylkeskommunen kan fylle i 

boligpolitikken.

Under "Levende tettsteder med gode 

bomiljø …". Etter "[…] har en aktiv dialog." 

legge til: Kommunene bør ivareta 

boligsosiale hensyn i planleggingen."



5 5,2 Husbanken OVER U3

"Husbanken vil derfor komme med et innspill om at det 

understrekes enda tydeligere behov om mer kunnskap 

om eldre sin boligsituasjon for at kommunene skal 

kunne planlegge og bli mer treffsikre i anslagene av 

behovet for tilpassede boliger, og hva som skal tilpasses 

i boligene. Denne kunnskapen kan hjelpe både statlige 

og kommunale aktører til å utvikle og etablere 

virkemidler som fører til flere boliger som er tilpasset i 

samsvar med funksjonsnedsettelser."

Når det gjelder universelt utformede boliger er det 

grunn til å anta at dekningen er lav. De fleste 

eksisterende boligene er antakelig verken 

tilgjengelige eller universelt utformet, og behovet 

for slike boliger vil øke i årene framover. I 

utviklingsplanen foreslås det å revidere og slå 

sammen Regionalplan for folkehelse og 

Fylkesdelplan for universell utforming, og 

satsingen på et Aldersvennlig samfunn (jf. 

regjeringens strategi fra 2016) vil måtte inngå i 

dette planarbeidet. Ingen endringer. 

6 6,1 Statens vegvesen PLAN MOB 

"Når Regionalplan for folkehelse skal revideres og slås 

sammen med Fylkesdelplan for universell utforming, bør 

den ses i sammenheng med den nye 

mobilitetsstrategien mht inkluderende samfunn og 

helsefremmende reisevaner."

Det er viktige synergier mellom folkehelsefeltet, 

universell utforming og bærekraftig mobilitet. Vi 

tar med oss kommentaren inn i arbeidet med 

disse styringsdokumentene. Ingen endringer 

7 7,1 Kystverket OVER U2

Trekker frem nasjonalt mål om større andel av 

godstransporten skjer på sjø og jernbane. Dette krever 

avklaringer i plan og tilrettelegging av infrastruktur. 

Virksomheter som skaper tungtransport har behov for 

god tilgjengelighet til jernbane, havner og/eller 

hovedvegnett. 

Fylkeskommunen er enig med Kystverket i at 

dette er viktige hensyn. Dette er i tråd med vår 

samferdselsstrategi, og våre innspill til Nasjonal 

transportplan. I tillegg er det naturlig at dette 

forankres på øverste nivå i Utviklingsplanen. 

Under "Styrke Rogalands 

konkurransedyktighet", føye til nederst: "Det 

skal legges til rette for at en større andel av 

godstransporten kan skje på sjø og 

jernbane."

7 7,2 Kystverket PLAN SJØ

Regional plan for sjøareal havbruk vurderes slått 

sammen med RP for landbruk mv. Denne planen er av 

nyere dato og synliggjør mange av 

arealbruksinteressene som er i sjø, men med hovedvekt Vi tar merknaden til etterretning. 

7 7,3 Kystverket PLAN KYST

Kystverket er enig i at Regional plan for kystsonen er 

foreldet, men vi anbefaler at denne revideres fremfor at 

den utgår. Det er behov for en plan på regionalt nivå 

som gir føringer og er avklarende for 

arealbruksinteressene i sjø utover kommunegrensene.

Vi deler langt på vei høringsaktørens syn. Det er 

nødvendig med grundig planlegging og avveiing 

av ulike hensyn i kystsonen. Dette er likevel også 

et område med sterke nasjonale styringssignaler: 

. Det har kommet en ny nasjonal veileder for 

planlegging i sjøområder. De statlige 

planretningslinjene om differensiert 

strandsoneforvaltning revideres nå, og det 

foreslås å forsterke det lokale selvstyret. Vi vil 

bruke tiden frem mot ny planstrategirunde aktivt 

for å samle inn erfaringer, og vurdere hvorvidt 

fylkeskommunen bør foreslå å utarbeide en 

kystsoneplan i neste planstrategi. 

Vurderingen av planen i vedlegg 

oppdateres. Fylkesrådmannens konklusjon 

blir likevel at planen bør fases ut og 

vurderes på ny i neste planstrategirunde. 

Deler av planens kartdel vil videreføres i 

kartportalen Temakart Rogaland, som 

kunnskapsgrunnlag for kommunal og 

regional planlegging.

8 8,1

Nasjonalforeningen 

for folkehelsen OVER VIS

Vi vil anbefale at frivilligheten inntas som en viktig faktor 

i visjonen, og hvor det for øvrig passer inn i de fire 

utviklingsmålene og innsatsområdene. Frivilligheten 

utgjør en svær stor del av folkehelsearbeidet i landet 

vårt, innen et vidt spekter av aktiviteter og for alle 

aldersgrupper.

Frivilligheten har en svært viktig rolle i samfunnet. 

Dette understrekes blant annet i et eget avsnitt 

under "Økt regionalt samarbeid". Formuleringene 

i visjon, utviklingsmål og innsatsområder er svært 

overordnete og konsise. De beskriver i stor grad 

ønsket utvikling, og i mindre grad oppgaver for 

spesifikke samfunnsaktører. Arbeidsfordelingen 

skjer gjennom regional dialog og planlegging. Ingen endringer



8 8,2

Nasjonalforeningen 

for folkehelsen OVER U3

I kapittel tre Helsefremmende og inkluderende samfunn 

ønsker vi mer vekt på de eldre i samfunnet. Både at 

antallet vil stige kraftig i årene fremover, og som følge 

av dette, - antall med en demenssykdom. I planen står 

at omsorgsbehovet vil stige når antallet eldre øker. Her 

er det vel heller mengden omsorg som stiger, ikke 

behovet i seg selv.

Dette er et viktig utviklingstrekk, som ble godt 

belyst i kunnskapsgrunnlaget. Vi endrer teksten 

for å øke fokus på at denne utviklingen finner 

sted. I en så knapp tekst er det ikke grunn til å 

beskrive hvilke sykdommer som gir behov for 

omsorg. Det totale behovet for pleie og omsorg vil 

stige etter hvert som flere individer trenger dette. 

"Mengden omsorg" vil være en målestokk på de 

tjenester som ytes av kommuner, frivillige og 

familier. Dette vil forhåpentligvis holde tritt med 

behovet. Se også merknad nr. 16.2. 

Under "Redusere sosiale forskjeller i helse 

og samfunnsdeltakelse": Endre første 

setning i siste avsnitt til: "Antallet eldre vil 

stige kraftig i årene fremover. 

Eldrebefolkningen nyter flere friske leveår 

enn før, og bidrar med sin kompetanse i 

frivilligheten og arbeidslivet. Samfunnet må 

tilrettelegges bedre for eldres deltakelse. Til 

tross for at det kun er en mindre del av den 

eldre befolkningen som trenger pleie, vil 

behovet for omsorgstjenester øke i takt med 

gruppens størrelse."

8 8,3

Nasjonalforeningen 

for folkehelsen OVER U3

«Leve hele livet» er et politisk mål som forutsetter at det 

tilrettelegges for aktiv samfunnsdeltakelse også for 

pleietrengende, f.eks. gjennom universell planlegging, 

fremming av demensvennlige samfunn og at den eldre 

befolkning gis mulighet til å ivareta sin egen helse 

gjennom bl.a. riktig kosthold, fysisk utfoldelse og sosiale 

samvær.

"Leve hele livet" er en viktig satsing for 

fylkeskommunens arbeid. Dette hensynet er 

dekket i kunnskapsgrunnlaget, men bør 

inkorporeres bedre i utviklingsplanen. 

Under "Redusere sosiale forskjeller i helse 

og samfunnsdeltakelse", legge til på slutten: 

"Aktiv samfunnsdeltakelse gjør livet mer 

meningsfullt og motvirker ensomhet. Det bør 

legges til rette for at den eldre befolkning, 

inkludert pleietrengende, har mulighet til å 

ivareta sin egen helse gjennom riktig 

kosthold, fysisk utfoldelse og sosialt 

samvær."

8 8,4

Nasjonalforeningen 

for folkehelsen OVER U4

Vi ønsker vi oss gode boligområder på tvers av alder. 

Altså en blandet boligbebyggelse, lavt/tett i tillegg til 

høyt, og med uteområder og møteplasser for alle 

alderstrinn. En god helse omfatter både den psykiske og 

fysiske siden, og viktigheten av samvær med andre 

mennesker kan aldri understrekes nok, spesielt for eldre 

og pleietrengende.

Dette hensynet er et viktig tema i samordnet bolig-

, areal-, og transportplanlegging som dekkes 

under utviklingsmål 4. Ingen endringer

8 8,5

Nasjonalforeningen 

for folkehelsen COVID19

Den pågående covid19-pandemien vil måtte føre til en 

god del «re-thinking» hva gjelder samfunnsplanlegging, 

og vi vil anbefale å gå gjennom utviklingsplanen i sin 

helhet for å innarbeide tiltak som følge av hva 

pandemien har gitt oss av lærdom og utfordringer: 

Det er viktig å vurdere hvordan pandemien har 

endret samfunnet vårt, på kort eller lang sikt. Vi 

gir en kortfattet beskrivelse av dette i 

saksfremlegg. Vi står fortsatt midt oppe i denne 

situasjonen og kan ikke vite hvordan utviklingen 

blir videre. Derfor vil vi også følge nøye med på 

dette og redegjøre for det i Regionale Endringer i omtale av utfordringsbildet. 

8 8,6

Nasjonalforeningen 

for folkehelsen ANNET

Planleggingen for å unngå smitte må også påvirke 

hvordan vi bygger helseinstitusjoner, enten det et 

sykehus, sykehjem eller andre typer institusjoner.

Dette er viktig for samfunnsutviklingen, men er 

ikke et prioritert tema for regional planlegging, da 

dette hører til kommunal og statlig forvaltning. Ingen endringer

8 8,7

Nasjonalforeningen 

for folkehelsen OVER U4

Vi vil også påpeke behovet for enda bedre tilrettelegging 

for syklister, bl.a. parkeringsmuligheter innendørs i 

kommunesentra og ved kjøpesentra. Pr. i dag blir 

bilistene som oftest tilbudt parkering under tak, mens 

syklistene tilbys utendørs parkering.

Infrastruktur for syklister er et viktig tiltak for 

bærekraftig mobilitet. Innspillet videreformidles til 

arbeidet med mobilitetsstrategi. Ingen endringer



8 8,8

Nasjonalforeningen 

for folkehelsen SAM FRI

I avsnittet Økt regionalt samarbeid inngår noen 

formuleringer om frivillighet. Vi ser ikke helt hva den 

foreslåtte kommunale helhetlige frivillighetspolitikken 

skal innebære, og savner en mer uttalt satsing og 

retning innen dette viktige området.

Helhetlig frivillighetspolitikk er nettopp en 

metodikk for å gi retning og struktur til 

samarbeidet mellom kommunene og frivilligheten. 

Dette er nedfelt i samarbeidsplattformen mellom 

KS og Frivillighet Norge. Sistnevnte tilbyr Ingen endringer

9 Avinor INGEN Ingen merknader Ingen endringer

10

Vestfold og 

Telemark 

fylkeskommune INGEN Ingen merknader Ingen endringer

11 11,1 Senior Norge OVER U3

Gode tiltak er nevnt, men vi savner konkrete tiltak for 

handicappede og eldre med problemer med å komme 

seg ut. I tillegg mye ensomhet. Hvilke helsefremmende 

tiltak med tanke på disse?  

Utviklingsplanen gir kun overordnet retning. De 

regionale planene og handlingsprogrammer gir 

mer detaljer og beskriver tiltak. Spørsmålet blir 

dekket i regional plan og handlingsprogrammer 

for folkehelse og universell utforming. Ingen endringer

11 11,2 Senior Norge OVER U3

Kompetanse i eldreomsorg, spesielt i 

kommunehelsetjenesten, er i dag et stort problem. I 

tillegg er praksis med små stillinger, spesielt for 

sykepleiere, uheldig. Mange, spesielt sykepleiere, går 

over i andre yrker. Kommunene tappes for kompetent 

personale.

Kompetanseflukt fra helsesektoren er et svært 

uheldig samfunnsfenomen. Kommunenes 

bemanning og personalpolitikk er derimot ikke 

tema for regional planlegging. Senior Norge 

anbefales å ta dette opp med kommunene. Ingen endringer

11 11,3 Senior Norge OVER U3

Kompetanse i eldreomsorgen: For å få til en god 

eldreomsorg i fylket, er det nødvendig med relevant 

kompetanse, også i kommunene, både innen medisin, 

sykepleie, fysioterapi, ergoterapi osv. Etter at 

Gradssystemet ble innført på det nye Universitetet, 

synes det som om en Mastergrad innen aldring og 

eldreomsorg enda ikke er etablert, og det synes usikkert 

om dette skal etableres. Kompetansen i eldreomsorgen 

Det er viktig at samfunnet har tilstrekkelig 

kompetanse på aldring og eldreomsorg nå som 

den eldre befolkningen øker. Universitetets 

studietilbud styres av mange faktorer. Innspillet 

videreformidles til kommende arbeid med 

regional plan for kompetanse. Ingen endringer

11 11,4 Senior Norge OVER U3

Vi ber fylkeskommunen om å ta opp med Stavanger 

kommune om statlige midler som kommunene skal få er 

tilstrekkelige med tanke på alle de nye og krevende 

oppgavene de har fått.

Rammetilskuddet til kommunene er ikke tema for 

regional planlegging. Senior Norge anbefales å ta 

dette direkte opp med kommunen. Ingen endringer

12 12,1 Time kommune PRO HØR

Ein regional planstrategi skal ha ein høyringsperiode på 

minst seks veker. Høyringsperioden er sett til å vera frå 

12. mai til 15. august som er 13 veker. 

Høyringsperioden er lagt til ein periode kor det ikkje har 

vore mogleg å få til politisk behandling i kommunen. 

Dette meiner me er kritikkverdig, særleg når intensjonen 

er at høyringa skal vera ein sentral del av 

medverknaden.

Etter at denne høringsuttalen ble sendt inn, fikk 

Time råd om å søke om utvidet frist til politisk 

behandling. Høringsuttalen ble tatt opp i 

formannsskapet 1. september. Ingen endringer



12 12,2 Time kommune ANNET

Tittelen på dokumentet: "Me meiner at dokumentet er 

ein strategi og ikkje ein plan."

Begrepet Utviklingsplan ble lansert av Hordaland 

fylkeskommune i forrige planstrategiperiode, og 

videreføres nå av Vestland. Dersom vi skal avvike 

fra benevnelsen i lovteksten, er det en fordel å 

holde seg til begreper som allerede er i bruk, 

fremfor å føye til en ny benevnelse. Det er tydelig 

at dette ikke er en regional plan, men det er 

likevel greit å skjele til fylkeskommunens egen 

bruk av begrepene strategi og plan. Dette blir 

beskrevet i utviklingsplanen: en strategi er først 

og fremst en klargjøring av fylkeskommunens 

egen innsats, mens en (regional) plan skal legges 

til grunn for andre aktørers arbeid og planlegging 

også. Det siste gjelder om Utviklingsplanen. 

Ambisjonen er at den kan vise vei for den bredere 

samfunnsutviklingen, og at den ikke begrenser 

seg til fylkeskommunens arbeid. Ingen endringer

12 12,3 Time kommune PLAN

Forenkling, færre planer: Time kommune meiner det er 

positivt at regional planstrategi har mål om enklare 

regional planlegging, og syner dette mellom anna 

gjennom å avvikla ein del planar eller integrera nokre i 

andre planar. 

Vi noterer oss innspillene fra kommunen, som er i 

tråd med omtalen i utviklingsplanen. Ingen endringer

12 12,4 Time kommune PLAN FH

Folkehelse UU: Me meiner det er eit bra plangrep at 

"regionalplan for folkehelse" vert revidert og slått saman 

med "fylkesdelplan for universell utforming". Det er og 

naturleg å vurdera om delar av "fylkesdelplan for 

inkluderande samfunn" kan inngå i denne revisjonen. 

Universell utforming inngår i den nasjonale satsinga på 

aldersvennlege samfunn og er ein naturleg del av 

folkehelsearbeidet. "Folkehelsemeldinga - gode liv i eit 

trygt samfunn" viser til at folkehelsearbeidet må gjelde 

alle livsfasar, og at det er behov for å legge til rette for 

aktivitet og deltaking.

Vi noterer oss innspillene fra kommunen, som er i 

tråd med omtalen i utviklingsplanen. Ingen endringer

12 12,5 Time kommune PLAN MASS

Massehåndtering og byggeråstoffer: Det er og eit bra 

plangrep å slå saman Regionalplan for 

massehåndtering med byggeråstoffplanene for Jæren 

og Ryfylke. Det må vera ei god kopling mot 

regionalplanane [for areal og transport], i alle fall 

"Regionalplan for Jæren". Det er avgjerande å ha eit 

regionalt perspektiv når det gjeld masseforvaltning. 

Dette kan bidra til betre koordinering og utnytting av 

ressurser, og meir føreseielege rammar for uttak av 

Dette er i tråd med intensjonene i regionalplan for 

massehåndtering og omtalen i utviklingsplanen. Ingen endringer



12 12,6 Time kommune PLAN KLIM

Klimaomstilling: Me meiner det er positivt at arbeidet 

med å nå måla om klimagassreduksjon og arbeidet med 

klimatilpassing vert sett i samanheng og skal inngå i ein 

"Regionalplan for klimaomstilling". Omtalen på s.20 er 

noko uklar. Skal planen i planhierarkiet stå over t.d. 

"Regionalplan for Jæren"? Tenkt planhierarki og innhald 

bør gjerast meir tydeleg. 

Beskrivelsen av planen i høringsutkastet kan 

feilaktig gi inntrykk av at denne planen er tenkt å 

favne hele samfunnsutviklingen og 

fylkeskommunens virksomhet. Kommunen har 

rett i at dette må bli tydeligere. Videre 

avgrensning av tematikken skjer i 

planprogramfasen. 

På slutten av setningen: "Regionalplan for 

klimaomstilling skal gi en overordnet og 

samlende overbygging med mål og 

strategier for regionens utvikling samt 

fylkeskommunens egne aktiviteter." Føye til: 

"[…] innen tematikken klima og energi."

12 12,7 Time kommune PLAN INK

Strategi for integrering bør også handla om inkludering. 

Namnet bør difor endrast til Strategi for inkludering og 

integrering. 

Kommunen spesifiserer ikke hva de ønsker at 

strategien skal omfatte. Ordet inkludering favner 

bredt. Deler av dette vil bli ivaretatt i revideringen 

av regionalplan for folkehelse og universell 

utforming. Integrering ivaretar også inkludering. 

Fylkeskommunens intensjon er at denne 

strategien er spisset mot de oppgavene på 

integreringsfeltet som fylkeskommunen har 

overtatt gjennom regionreformen. Ingen endringer

12 12,8 Time kommune PLAN KRAFT

Time kommune støtter opp under forslaget om at det 

skal lagast ein strategi for areal- og kraftkrevjande 

verksemd. Slik verksemd vil vera viktig for heile 

regionen, og ein regional strategi på området vil vera ein 

fordel. Kommunen føreset at planarbeidet ikkje vert til 

hinder for framdrifta i pågående planprosesser. 

Pågående planprosesser vil ikke måtte tilpasse 

seg fremdriften i dette planarbeidet. Ingen endringer

12 12,9 Time kommune PLAN GEN

Oversikt over foreslåtte endringer i planportefølje syner 

ikkje når desse planarbeida skal starta eller vera ferdige. 

Dette bør innarbeidast. 

Oppstart av planarbeidene er avhengig av at det 

er tilstrekkelig med ressurser og kompetanse for 

å få gjennomført arbeidet på en god måte. Vi vil 

likevel gi et anslag over oppstart. Planarbeidets 

varighet og avslutning avgjøres i 

planprogramfasen. 

I vedlegg, legge til en skisse for antatt 

oppstart av planarbeidene. 

12 12,10 Time kommune PLAN KUMI

Time håper at foreslått Regionalplan for kulturminner 

kan bidra til rolle- og ansvarsavklaringar, og supplera 

kommunale kulturminneplanar. 

Dette er i tråd med fylkeskommunens syn på 

planens rolle. Ingen endringer

12 12,11 Time kommune SAM SAM

Større fokus og innsats på gjennomføring av regionale 

planar og samhandling med andre samfunnsaktører er 

gode grep. I tråd med innholdet i utviklingsplanen. Ingen endringer

12 12,12 Time kommune SAM SAM

Fylkeskommunen kan nytte partnarskap og nettverk for 

å mobilisere og samordna. Gjensidig forpliktende 

samarbeidsavtalar kan og vera eit verktøy som bidreg til 

føreseieleg og dedikert innsats. I tråd med innholdet i utviklingsplanen. Ingen endringer. 



13 13,1

Stiftelsen 

Preikestolen og 

Lysefjorden 

utvikling AS PLAN PREIK

Støtter forslag om å utvide planområdet. Ber om 

umiddelbar planoppstart.

Vi forstår kommunens ønske om snarlig oppstart 

på den regionale dialogen om det som er et 

særskilt viktig område for hele fylket. Det er 

usikkert når verneprosessen kommer i gang, og 

hvilke synergier det vil være  mellom planarbeidet 

og verneprosessen. Planarbeidet vil i hovedsak 

avvente avgjørelse om nasjonalpark. Det kan 

likevel være nyttig at den regionale dialogen er i 

gang. I samråd med kommunen og andre aktører 

vil fylkeskommunen opprette en 

prosjektorganisasjon og dermed en formell arena 

for dialog og vil kunne starte arbeid med 

kunnskapsinnhenting i 2021. Det innebærer en 

begrenset oppstart av planarbeidet i første 

halvdel av planstrategiperioden. 

Endringer i omtale av planen i vedlegg og 

utviklingsplan.

14 14,1 Norsk kulturvernforbundOVER U1

Påpeker frivillighetens viktige rolle for vedlikehold av 

kulturarven og ønsker at frivillighetens rolle nevnes 

spesifikt. 

For å begrense dokumentets lengde, vil det ikke 

være mulig å nevne viktige aktører i alle ledd. Det 

gjøres kun unntaksvis i beskrivelsen av 

utviklingsmålene for øvrig. Ingen endringer

14 14,2

Norsk 

kulturvernforbund SAM FRI

Ønsker et tettere samarbeid mellom offentlig og frivillig 

sektor. "For at frivillighet skal fungere så må de frivillige 

føle seg hørt, sett og anerkjent." Nevner også flere 

ønsker om konkrete samarbeidsprosjekter og -felt.

Rogaland fylkeskommune ønsker å ha et godt 

samarbeid med frivilligheten. Fylkeskommunen vil 

i planstrategiperioden utarbeide en helhetlig 

frivillighetspolitikk, etter modell fra Frivillighet 

Norge. Dette vil klargjøre forventninger til 

samarbeidet. Høringsinnspillet tas også til 

etterretning i kommende planarbeid på kultur- og 

kulturminnefeltet. 

Under "Økt regionalt samarbeid", endres 

"De kommunene […] å gjøre så."  til 

"Rogaland fylkeskommune vil i 

planstrategiperioden invitere frivilligheten til 

å lage en helhetlig frivillighetspolitikk, og 

kommuner som ikke ennå har gjort det, 

oppfordres til å gjøre så."

14 14,3

Norsk 

kulturvernforbund ANNET

Det må også tilrettelegges for at kulturarvaktørene kan 

drive næringsvirksomhet innenfor reiselivs- og 

opplevelsesnæringen.

Vi tar innspillet til etterretning og spiller det videre 

til arbeidet i skjæringsfeltet mellom kultur og 

næring. Ingen endringer

14 14,4

Norsk 

kulturvernforbund OVER U3

Frivilligheten er selve navet i lokalmiljøet når det 

kommer til inkludering og integrering, og de lokale 

kulturvernlagene gjør en kjempejobb på dette feltet. Frivilligheten har en nøkkelrolle i inkluderingen.

Under "Fremme demokratisk deltakelse og 

mangfoldig medborgerskap", føye til 

følgende under første avsnitt: "For mange 

kan frivilligheten åpne dører til videre 

samfunnsdeltakelse."

15 15,1 SIVA SAM SAM

Innovasjonsselskapene kan være sentrale aktører i 

gjennomføringen av endelig plan. Siva ber 

fylkeskommunen vurdere hvordan engasjement av disse 

å en god måte kan vurderes. Dette vil også bidra til å 

forsterke eierskapet til endelig plan regionalt. 

Innovasjonsselskapene bidrar til næringsutvikling 

rundt om i fylket. Dette blir tema i Nærings- og 

innovasjonsstrategi. Merknaden tas til etterretning 

i det arbeidet. Ingen endringer

16 16,1 BANE NOR OVER U4

Ved eventuelle avgrensinger av sentrumsområder er det 

viktig å ha fokus på tilgjengelighet og avstand til 

knutepunktene, herunder jernbanestasjoner og 

stoppesteder langs jernbanen. 

Dette er et viktig prinsipp, som fylkeskommunen 

legger til grunn i areal- og transportplanleggingen. 

Det kan forankres tydeligere i utviklingsplanen. 

Under "Byer og tettsteder der flere går, 

sykler og reiser kollektivt". Endre siste 

setning til: "På Nord-Jæren er nullvekstmålet 

en viktig forutsetning for utvikling. 

Boligbygging skal i økt grad skje ved 



16 16,2 BANE NOR OVER U4

Videre er det viktig at planen vektlegger gode koblinger 

mellom de ulike kollektive reisemidlene, samt 

fremkommelighet for gående og syklende som viktige 

prinsipper for utvikling.

Dette er et viktig prinsipp, som fylkeskommunen 

legger til grunn i areal- og transportplanleggingen. 

Merknaden tas til etterretning i arbeidet med 

mobilitets- og samferdselsstrategiene. Ingen endringer

17 17,1 Ryfylke friluftsråd PLAN KUMI

Støtter at det er behov for tydeligere føringer på 

kulturminnefeltet. "Kulturminner er attraktive turmål for 

friluftslivet, og vi vil gjerne bidra med innspill til 

forvaltning og formidling av kulturminner."

Vi tar innspillet til etterretning i arbeidet med 

regional kulturminneplan. Ingen endringer

17 17,2 Ryfylke friluftsråd PLAN KULT

Vi er enige i at denne må oppdateres og den bør gi 

friluftsliv større plass, helst et eget kapittel. Vi ønsker 

derfor å bli invitert til å ha en sentral rolle i 

revisjonsprosessen. 

Vi tar innspillet til etterretning i arbeidet med 

kulturplan/strategi. Innhold og utforming av 

planen blir nærmere definert i planprogramfasen. Ingen endringer

17 17,3 Ryfylke friluftsråd PLAN UTE

Det at friluftsliv ikke lenger skal stå som en del av tittel til 

den reviderte planen er bekymringsfullt for oss som 

friluftsråd. Vi støtter oss her til FNF sin uttalelse og til at 

en bør ta et tilbakeblikk og evaluere prosess og ansvar 

som ledet til UTE-planen, parallelt med evaluering av de 

andre to nevnt her. I en slik prosess forutsetter vi å bli 

invitert til å bidra i evalueringen. 

Fylkeskommunen lurer på om bruken av 

kallenavnet "UTE-planen" kan ha forårsaket 

forvirring. Planen skal fortsatt hete Regionalplan 

for friluftsliv og naturforvaltning. Kallenavnet "UTE-

planen" skal fortsette å stå i parentes, ikke overta 

som ny tittel. Utviklingsplanen foreslår kun en 

minimal revidering av planen, med mindre det blir 

vedtatt at strategi for naturmiljø og naturmangfold 

heller skal bli en del av denne regionalplanen. 

Dette vil i så fall kreve en begrenset revidering. Vi 

er ikke kjent med kritikken til prosessen som førte 

til UTE-planen, men vil invitere relevante aktører 

til samtaler, for å få en bedre forståelse av deres 

synspunkter. Ingen endringer. 

17 17,4 Ryfylke friluftsråd PLAN FH

Til folkehelseplanen: Med tanke på erfaringene vi har 

gjort oss i løpet av vår/sommer 2020, ser vi at 

viktigheten av friluftsliv er forsterket. Det er også viktig å 

utarbeide handlingsplaner som gir mening, og budsjetter 

som gir rom for gjennomføring av målene i planarbeidet. 

Ryfylke friluftsråd bidrar gjerne med innspill til 

planarbeidet. 

Friluftslivet har på ny fått bekreftet sin status og 

viktighet for folkehelsen under pandemien. Det 

meste av arbeid og støtte til friluftsliv er forankret i 

UTE-planen, ikke folkehelseplanen. Samtidig gir 

vi tilskuddsmidler til friluftsrådene og 

turistforeninger gjennom partnerskapet for 

folkehelse. Vi tar innspillet til etterretning i 

arbeidet med handlingsplanen for 2021 og i 

revideringen av regionalplan for folkehelse og 



17 17,5 Ryfylke friluftsråd PLAN SAMF

Et bedre kollektivtilbud vil gi enda flere tilgang ut i 

friluftsområdene. Som et virkemiddel for å kunne få noe 

mer spredt besøk er kollektivtransport viktig, både for at 

befolkningen skal kunne komme frem til 

friluftsområdene, men også for synliggjøring av mer 

ukjente områder. 

Vi deler friluftsrådets ønske om at alle skal kunne 

delta i friluftslivet, uavhengig av tilgang på 

privatbil. Dette er også et mål i UTE-planen. 

Utfordringen med å rutebetjene friluftsmål er at 

reisebehovene er veldig spredt og varierende. 

Imidlertid er det selvfølgelig ingenting i veien for å 

markedsføre eksisterende rutetilbud også til slik 

fritidsbruk der dette måtte passe. Mindre tiltak, 

som endring av stoppesteder kan også være 

mulig, men vil i så fall vurderes fra tilfelle til tilfelle. Ingen endringer

17 17,6 Ryfylke friluftsråd PLAN ATP

Når det gjelder videre arbeid med areal- og 

transportplaner ønsker Ryfylke friluftsråd å være en 

høringspart. 

Utviklingsplanen foreslår ingen revidering av 

areal- og transportplanene i perioden. Innspillet 

tas likevel til etterretning i vårt arbeid innen areal 

og transport. Ingen endringer. 

17 17,7 Ryfylke friluftsråd ANNET

Budsjett bør følge med alle handlingsplaner. 

Måloppnåelse er avhengig av forutsigbare 

rammebetingelser og tilgang på ressurser, kompetanse, 

investerings- og driftsmidler, areal osv. I den forbindelse 

kunne det vært nyttig med en samfunnsøkonomisk 

utredning for å belyse kostnader, og for å lage 

realistiske budsjetter i planarbeidet. 

De fleste handlingsplaner er knyttet til 

støtteordninger og budsjettvedtak. Det er viktig 

med god analyse og planlegging. Samtidig bør 

ikke dette gå på bekostning av aktiv 

gjennomføring av planene, særlig når ressursene 

er knappe.  Ingen endringer. 

18 18,1 Høgskulen på VestlandetOVER U2

HVL vil utfordre fylkeskommunen til å synliggjøre i 

utviklingsplanen at høgskoler og universiteter har en 

viktig rolle i regional utvikling. Dette gjelder 

kunnskapsutvikling både innen utdanning, forskning og 

fornyelse.

Utdanningsaktørenes rolle kan fremkomme 

tydeligere. Se også merknad 19,4. 

Under "Utvikle og fornye kompetansen i 

arbeidslivet", etter "…  i yrkeslivet." Endre 

neste setning til: "Arbeidsstyrken må ha den 

kompetansen som samfunnet trenger for å 

møte  oppgavene som venter. Grønn 

omstilling og økt andel eldre i samfunnet er 

to eksempler på utviklingstrender som ikke 

kan møtes uten økt eller endret 

kompetanse." Føye til setning: "Universitet 

og høyskoler har en viktig rolle i 

kompetanseutviklingen, og bør ta 

utgangspunkt l samfunnets behov for 

18 18,2 Høgskulen på VestlandetOVER U2

Det er viktig at fylkeskommunen og høyere 

utdanningsinstitusjoner deltar på de samme 

samarbeidsarenaene med aktører fra samfunns- og 

arbeidsliv. HVL har opprettet kompetanseforum for Nord 

Rogaland for å sikre bedre sammenheng mellom tilbud 

og etterspørsel av kompetanse i regionen, her er også 

fylkeskommunen invitert. 

Vi tar innspillet til etterretning i arbeidet med 

regional plan for kompetanse Ingen endringer. 



19 19,1 Stavanger kommune PRO HØR

Forslag til planprogrammet kunne ha vært utarbeidet 

gjennom en breiere prosess, både med kommunene og 

andre organisasjoner. Den reelle høringsperioden for 

Stavanger kommune har vært svært begrenset, med 

høringsperiode i sommermånedene og politisk 

behandling i august, inkludert en begrenset utvidet 

høringsfrist. Det har derfor ikke vært mulig å få til en så 

god tverrfaglig administrativ prosess som ønskelig.

Høringsperioden var 12. mai-15. august. 

Stavanger kommune har søkt om, og fått innvilget 

utvidet frist til politisk behandling til 

formannskapsmøte 27. august. Kommunen 

ønsket senere å få enda en forlengelse, for å ta 

saken opp i møtet 11. sept, men det ble 

dessverre ikke mulig på grunn av våre 

skrivefrister. Fylkeskommunen ønsker at 

deltakelsen oppleves meningsfull. Medvirkningen 

kan alltid gjøres breiere. Vi tar kommunens 

innspill til etterretning, og tar det med i Ingen endringer

19 19,2 Stavanger kommune SAM PLAN

Kommunen anbefaler at de kommende prosesser med 

regionalplaner gir rom for flere diskusjonsbaserte møter. 

Dette gir grunnlag for et godt forankret regionalt 

planarbeid, som sikrer tilsvarende grunnlag for gode 

prosesser omkring de kommunale strategiske 

planoppgavene.

Fylkeskommunen etterstreber diskusjonsbasert 

medvirkning i utarbeidelsen av de regionale 

planene. Vi tar kommunens innspill til etterretning 

i kommende planarbeid. Ingen endringer. 

19 19,3 Stavanger kommune OVER U2

Det nevnes flere nye næringer som kan være aktuelle i 

framtiden, men vi savner at det tydeligere kommer fram 

hvilken kompetanse som er nødvendig i planperioden 

2020-2024 og hvilke næringer som er aktuelle for 

Rogaland.

Fremskriving av fremtidig kompetansebehov er 

beheftet med stor usikkerhet. Det er naturlig å se 

for seg at dette blir tema i arbeidet med 

regionalplan for kompetanse, men dette vil bli 

nærmere beskrevet i planprogrammet. Ingen endringer

19 19,4 Stavanger kommune OVER U2

Kommunedirektøren mener at betydningen et felles 

ansvar for å styrke kunnskaps- og forskningmiljøene i 

regionen med fordel kan komme tydeligere frem i 

utviklingsplanen. Dersom vi skal lykkes med vekst, 

utvikling av nye næringer og løse fremtidens 

samfunnsutfordringer, er det avgjørende at vi får kraft i 

arbeidet med å styrke kunnskaps- og 

forskningsinsmiljøene i regionen.

Dette kan komme tydeligere frem i 

utviklingsplanen. Se også svar til merknad 18,1. 

Under "Styrke Rogalands 

konkurransedyktighet", føye til under første 

avsnitt: "Rogaland trenger å styrke 

kunnskaps- og forskningsmiljøene. Dette er 

avgjørende for at vi skal lykkes med vekst, 

utvikling av nye næringer og for å løse 

fremtidens samfunnsutfordringer."

19 19,5 Stavanger kommune OVER U2

Stavangers rolle som regionmotor, som vertskap for 

sentrale institusjoner og næringer, og pådriver for økt 

samarbeid og fellesskap i regionen, bør omtales i 

dokumentet. Generelt er det viktig å legge til rette for en 

sterk regionsby med et omstillingsdyktig arbeidsliv, hvor 

en har oppmerksomhet på kompetansebehov, både på 

kort og på lang sikt. 

Byområdene på Nord-Jæren og i 

Haugesundsområdet er viktige drivkrefter i sine 

respektive bo- og arbeidsmarkeder. De har en 

opphopning av arbeidsplasser og 

kompetanseutvikling som andre steder i fylket har 

mindre av. Begge er prioritert i et aktivt arbeid 

knyttet til samordnet areal- og 

transportplanlegging, næringsutvikling, kultur og 

så videre. Vi vurderer det slik at byområdene er 

godt ivaretatt i den regionale planleggingen. Ingen endringer. 



19 19,6 Stavanger kommune PLAN GEN

Positivt med forenkling og fokus på gjennomføring. Det 

er derfor viktig at planhierarkiene og innhold gjøres 

tydelig i dokumentet.

Fylkeskommunen har et enklere plansystem enn 

kommunene. Dette kan likevel klargjøres 

ytterligere i dokumentet. Se også merknad 25,4. 

Under "Enklere regional planlegging", føye 

til som et nytt andre avsnitt: 

"Fylkeskommunen har et enklere 

planhierarki enn kommunene. 

Utviklingsplanen gir overordnet retning. De 

regionale planene gir mer detaljerte føringer 

for samfunnsutviklingen innen spesifikke 

temaer. De er innbyrdes likestilt. De 

regionale planene gjelder foran strategier, 

19 19,7 Stavanger kommune PLAN KOMP

Kommunen støtter forslag om regional plan for 

kompetanse. Innspillet støtter forslaget i høringsutkastet. Ingen endringer

19 19,8 Stavanger kommune PLAN KUMI

Regionalplan er et godt supplement til kommunale 

kulturminneplaner og kan bidra til rolle- og 

ansvarsavklaring.

Dette er i tråd med fylkeskommunens ambisjoner 

for planarbeidet. Innspillet tas til etterretning. Ingen endringer

19 19,9 Stavanger kommune PLAN MOB 

Stavanger kommune har valgt å utarbeide en felles 

transport- og mobilitetsstrategi gjennom pågående 

rullering av kommuneplanens arealdel. Det kan være 

relevant også for fylkeskommunen å integrere disse 

strategiene. Vi har startet et samarbeid med 

fylkeskommunen knyttet til vårt arbeid og ser nytten av å 

videreutvikle dette sammen.

Kommunen kommer med gode råd til arbeidet 

med disse strategiene i høringsuttalen. Vi tar 

kommunens råd til etterretning i arbeidet med 

strategiene. Fylkeskommunen vurderer det som 

hensiktsmessig å holde disse dokumentene 

adskilt. Det er dokument med ulik fokus, 

detaljeringsgrad, med mer. Mobilitetsstrategien vil 

også definere rammen for oppdraget 

fylkeskommunen vil gi Kolumbus som 

mobilitetsselskap. Stavanger kommune deltar på 

kommunaldirektørnivå i den administrative 

styringsgruppen  for mobilitetssatsingen innenfor 

Bymiljøpakken. Rulleringen av 

samferdselsstrategien med tilhørende 

handlingsprogrammer for vei, kollektivtrafikk og 

trafikksikkerhet jfr. planperioden for NTP settes i 

gang fra årsskifte av. Rulleringen vil medføre en 

involvering av kommunene og 

interesseorganisasjoner.  Ingen endringer. 

19 19,10 Stavanger kommune PLAN INT

Kommunen er positiv til en strategi for integrering, og 

anbefaler at de nye oppgavene innen integreringsfeltet 

kommer tydeligere fram i planstrategien. Det er 

avgjørende at fylkeskommunen lager den sammen med 

kommunene, slik at strategien gjenspeiler de behovene 

innbyggerne har. Kommunene kan bidra med relevant 

kunnskap og forankring underveis.

Dette er i tråd med fylkeskommunens ambisjoner 

for arbeidet med strategi for integrering. 

Oppgaveoverføring knyttet til regionreformen 

redegjøres for i et eget vedlegg. Ingen endringer

19 19,11 Stavanger kommune PLAN ATP

Stavanger kommune har deltatt aktivt i fase 2 av 

arbeidet med planen fram mot høring. Vi har satt pris på 

deltakelse i et viktig arbeid for utvikling av vår region. Vi 

ser fram mot fortsatt samarbeid frem mot vedtak av 

planen, og avklaringer av hvordan arbeidet i fase 3 blir.

Vi tar innspillet til etterretning og ser frem mot 

videre samarbeid. Ingen endringer. 



19 19,12 Stavanger kommune PLAN KLIM

Støtter forslaget om regional plan klimaomstilling. 

Legger til grunn at vi blir involvert i arbeidet med 

regionalplan på dette området.

Stavanger vil være en viktig samtalepartner i 

dette arbeidet. Ingen endringer. 

19 19,13 Stavanger kommune PLAN FH

Kommunedirektøren ønsker en breiere tolkning av 

folkehelse og av helseforståelse. God helse handler om 

de sosiale, personlige og eksterne ressursene som gjør 

at vi har overskudd i forhold til dagens krav. Denne 

helseforståelsen er positiv og setter søkelys på egne 

ressurser og opplevelser. På denne måten bidrar god 

helse til trivsel og økt livskvalitet. En forutsetning i denne 

sammenheng er at samfunnet legger til rette for 

egenmestring.

Kommunen kommer med gode innspill til arbeidet 

med revidering av folkehelseplanen. Det å sette 

folk i stand til å ta vare på egen helse er et viktig 

prinsipp innen folkehelsearbeidet. Vi tar innspillet 

med inn i revidering av folkehelseplanen. Ingen endringer. 

19 19,14 Stavanger kommune PLAN UTE

Enten det blir en ny strategi for naturmiljø og 

naturmangfold eller en revisjon av regionalplan for 

friluftsliv og naturforvaltning, er det viktig med kobling 

mot det som er gjort innenfor blågrønne strukturer i 

pågånde arbeid med revisjon av regionalplan Jæren 

2050. Stavanger kommune har startet arbeidet med 

grønn plan/grønn strategi, som integreres som et av tre 

delprosjekter i arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

Her er naturmiljø, naturmangfold og friluftsliv viktige 

tema. Det vil være nyttig med samhandling omkring 

disse temaene i kommenede arbeider.

Kommunen påpeker viktige sammenhenger. Vi 

tar innspillet med oss i vurderingen av om det blir 

strategi eller revidering, og så videre inn i 

planarbeidet. Ingen endringer. 

19 19,15 Stavanger kommune PLAN FORUS

Planstrategien omtaler den interkommunale planen for 

Forus-området, og viser til at fylkeskommunen vil kunne 

stille ressurser tilgjengelig for å få planene vedtatt, 

alternativt innarbeide rammer for området i regionalplan 

Jæren. Arbeidet med ferdigstillelse av IKDP Forus 

pågår, etter at ny politisk styringsgruppe er nedsatt etter 

forrige kommunevalg. Kommunedirektøren legger 

foreløpig til grunn at dette resulterer i vedtak av planen.

Det er svært positivt at kommunene fortsetter 

diskusjonene. Det er å foretrekke at kommunene 

selv kommer i mål med planarbeidet, i tråd med 

det grundige forarbeidet som er gjort. Dersom 

dette mot formodning ikke skulle føre frem, er 

fylkeskommunen villig til å bidra med støtte. 

Fylkeskommunen vil selvfølgelig også delta i og 

gi innspill til prosessen i rollen som regional 

planmyndighet. Omtalen av planen justeres. 

19 19,16 Stavanger kommune SAM PLAN

Stavanger kommune ber om at det tilrettelegges for god 

samordning og involvering gjennom arbeid med de ulike 

regionalplanene.

Dette er i tråd med fylkeskommunens rolle og 

ambisjoner for kommende arbeid med planer og 

strategier. Ingen endringer. 

19 19,17 Stavanger kommune SAM PLAN

Stavanger kommune anbefaler at tilgjengelighet til ikke-

landfaste øyer blir tema i arbeidet med 

samferdselsstrategi og mobilitetsstrategi. I denne 

sammenheng må både de klima- og miljømessige og 

økonomiske konsekvensene av ulike transport- og 

bosettingsstrategier, der også folketallsutvikling både i 

kommunedeler (i Stavanger), og distriktskommuner 

belyses. Dette innebærer å utrede de 

samfunnsøkonomiske og klima- og miljømessige 

konsekvensene ved Øyfast.

Innspillet tas til etterretning i arbeidet med nevnte 

strategier. Ingen endringer. 



19 19,18 Stavanger kommune PLAN SAMF

Stavanger kommune arbeider med to fylkesvegprosjekt 

som er tenkt finansiert med ferjeavløysingsmidler. 

Desse prosjekta må utredes i tråd med endringer i 

retningslinjer for ferjeavløysningsordningen.

Innspillet tas til etterretning i arbeidet med 

samferdselsstrategien og handlingsplan for 

fylkesveier. Ingen endringer. 

19 19,19 Stavanger kommune OVER U1

Det må foretas en evaluering av effektene på 

artsmangfold og miljø av de planstrategier som har vært 

fulgt frem til nå. Ny planstrategi må basert på dette ha 

hensynet til artsmangfold og miljø som forutsetning for 

strategien på andre områder.

Vi tar innspillet til etterretning i arbeidet med 

strategi for naturmiljø og naturmangfold, og i 

neste planstrategirunde. Ingen endringer

20 20,1 Rogaland idrettskretsANNET

Idrettsanleggene har hittil vært bygget i bredden fremfor 

i høyden, uten særlige hensyn til beliggenhet eller 

nærhet til kollektivakser. Må tas inn i arealplanlegging. 

Interkommunalt samarbeid bør være regelen. 

Flerbruksbygg gir fordeler. 

Vi slutter oss til idrettskretsens kommentarer. 

Høringsuttalen i sin helhet tas til etterretning i 

arbeidet med revidering av kulturplan. Ingen endringer. 

20 20,2 Rogaland idrettskretsANNET

Idretten i Rogaland er en attraktiv konkurrent og 

motstander, vi er en attraktiv arrangør og vi ligger i en 

attraktiv region. Men kapasiteten i idrettsanleggene er 

sprengt. idretten i Rogaland kan ikke se at det tas 

hensyn til dette i fremtidige planer. Idretten peker på at 

dette bør vektlegges i areal-, transport- eller 

Idrettens bekymringer tas til etterretning i arbeidet 

med tilskuddsordningene og revidering av 

kulturplanen. Ingen endringer. 

21 21,1 FNF Rogaland PLAN KRAFT

Vi er spesielt enig i at areal- og kraftkrevende 

virksomheter må ses i regional sammenheng og 

adresseres samlet. Vi forstår hastverket og at en

strategi kan være mest hensiktsmessig. Det er allikevel 

noe bekymring knyttet til effekten av strategi

i motsetning til en full planprosess. Vi ber derfor om at 

FNF blir invitert inn i referanse/ressursgruppe

så tidlig som mulig og at det blir grundige 

høringsprosesser som involverer bredt.

Vi tar innspillet til etterretning i videre arbeid. Etter 

forberedende kunnskapsinnhenting, vil vi vurdere 

hvorvidt det er behov for å utarbeide en regional 

plan. 

I omtalen av arbeidet med areal- og 

kraftkrevende industri, spesifisere 

muligheten for regional plan. 

21 21,2 FNF Rogaland PLAN NATUR

FNF Rogaland foreslår noe så enkelt og vanskelig som 

at i sum skal alle satsinger være positivt for miljø og 

klima. Blir naturmiljø forringet et sted må restaurering og 

tilbakeføring et annet sted være en del av regnskapet, 

uansett hvilken status området har i dag.

Innspillet tas til etterretning i arbeidet med strategi 

for naturmiljø og naturmangfold. Ingen endringer. 

21 21,3 FNF Rogaland OVER U1

Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø er første mål 

med rette og går rett på sak under 1.1 . Hva ‘i samsvar 

med Parisavtalen’ betyr må grundig defineres framover. 

For at det skal ha en mening må utredninger kunne 

beregne hvordan foreslåtte tiltak og prosjekt bidrar eller 

mislykkes i så måte.

Fylkeskommunen holder på å hente inn økt 

kompetanse på slike beregninger. Vår ambisjon 

er å kunne ta mer bevisste valg i vårt klimaarbeid. 

Da vil vi også kunne beskrive nærmere hvordan 

vi skal bidra til å nå målene i Parisavtalen. Ingen endringer



21 21,4 FNF Rogaland OVER U2

Angående "grønn omstilling": ordet grønn har mistet 

mye av betydningen. I teksten omtales sirkulærøkonomi. 

Vi tror dette er et prinsipp som være avgjørende for 

Parisavtalen og bærekraftmålene og bør fremheves i 

innsatsområdene. Bruk heller et mer presist utrykk som 

f.eks. Bidra til miljøvennlig og sirkulær omstilling i 

næringslivet.

Ordet "grønn" formidler en bred intensjon om en 

mer miljøvennlig retning. Det er sant at det har 

blitt tatt i bruk av mange aktører, med varierende 

belegg. Ordet "sirkulær" er spissere og snevrere 

enn "grønn". Vi skal satse på sirkulær økonomi, 

men også å ta miljøvennlige skritt som ikke 

omfattes av dette begrepet.  Ingen endringer. 

21 21,5 FNF Rogaland PLAN KLITIL

FNF støtter enklere planlegging og at flere planer 

kombineres. Noen planer er slik at prinsippene og 

føringene må inn i alle andre planer. Et eksempel er 

klimatilpasningsplanen som skal vedtas i høst. Dette er 

tema som må gjelde i all planlegging fra 

kommuneplaner, frivillighet, kultur, folkehelse og 

selvsagt i alt som har med arealer og vassdrag å gjøre.

Klimatilpasning og klimaomstilling er 

sektorovergripende prinsipper og oppgaver. 

Klimatilpasning er tatt med i noen av de nyere 

areal- og transportplanene. Ingen endringer. 

21 21,6 FNF Rogaland SAM SAM

Andre enn kommuner skal kunne bidra i forumet, også 

frivillige organisasjoner slik som de i FNF. Vi håper 

fylkeskommunen finner fram til gode rutiner og at 

regionalt planforum etter hvert brukes langt mer aktivt av 

kommunene. FNF stiller også gjerne for å gi innspill til 

saker og planer som dreier seg om naturområder og 

friluftsliv.

Fylkeskommunen deler ønsket om at regionalt 

planforum brukes mer aktivt av kommunene. Vi 

har undersøkt hva som forhindrer dem fra å ta 

opp saker i planforum. Vi tar også FNFs ønske til 

etterretning i planleggingen. Ingen endringer. 

21 21,7 FNF Rogaland PLAN KOMP

Det er stort behov for naturviterkompetanse, gitt dagens 

utfordringer. Kommunene trenger oppbemanning når 

det gjelder natur og klima i planlegging og forvaltning. 

Friluftslivskompetanse er også mangelvare og læring i 

friluft må inn på alle nivå.

innspillet tas til etterretning i arbeidet med 

kompetanseplanen. Ingen endringer. 

21 21,8 FNF Rogaland PLAN KULT

Rp kultur bør oppdateres. Gjeldende plan er ujevn og tar 

ikke tilstrekkelig innover seg frivillighetens rolle. 

Friluftsliv nevnes knapt selv om det er via kulturmidlene 

noen av de viktigste tildelingene til barne- og 

ungdomsforeningene foregår. Planens tittel kan med 

fordel endres eller utfylles til noe mer meningsfylt på 

tvers av frivillig sektor. Friluftsliv må få et eget kapittel. Vi 

ber om at FNF og organisasjonene direkte, blir involvert 

tidlig i revisjonsprosessen.

Innspillet tas til etterretning i arbeidet med 

kulturplanen. I tillegg skal fylkeskommunen lage 

en helhetlig frivillighetspolitikk for å få en bedre 

struktur for samhandling med frivillig sektor. Ingen endringer. 

21 21,9 FNF Rogaland PLAN KULT

Folkehelseplanen bør også oppdateres. Friluftsliv er 

tilgodesett med ett kapittel men handlingsplanen følger 

ikke opp beskrivelsen. FNF mener at friluftsliv må 

prioriteres og handlingsplan og tilhørende budsjett må 

reflektere dette. Vi håper at lærdom fra koronakrisen 

følges opp i en ny plan og friluftsliv blir prioritert i 

praksis. FNF ser fram til å kunne bidra i prosess og med 

innspill til planen.

Det meste av arbeid og støtte til friluftsliv er 

forankret i UTE-planen. Samtidig gir vi 

tilskuddsmidler til friluftsrådene og turistforeninger 

gjennom partnerskapet for folkehelse. Vi tar 

innspillet til etterretning i arbeidet med 

handlingsplanen for 2021 og revidering av 

regionalplan for folkehelse og universell utforming. Ingen endringer



21 21,9 FNF Rogaland PLAN UTE

Dvs. UTE planen, en redusert utgave av den 

banebrytende FINK planen. FNF kan ikke annet enn 

Dvs. UTE planen, en redusert utgave av den 

banebrytende FINK planen. FNF kan ikke annet enn 

være enig i at denne planen allerede nå bør revideres. 

Vi ser med bekymring på at "friluftsliv" foreslås utelatt i 

en evt. ny tittel eller strategi. 

Fylkeskommunen lurer på om bruken av 

kallenavnet "UTE-planen" kan ha forårsaket 

forvirring. Planen skal fortsatt hete Regionalplan 

for friluftsliv og naturforvaltning. Kallenavnet "UTE-

planen" skal fortsette å stå i parentes, ikke overta 

som ny tittel. Utviklingsplanen foreslår kun en 

minimal revidering av planen, med mindre det blir 

vedtatt at strategi for naturmiljø og naturmangfold 

heller skal bli en del av denne regionalplanen. 

Dette vil i så fall kreve en begrenset revidering. Ingen endringer

21 21,10 FNF Rogaland PLAN UTE

Vi oppfordrer fylkeskommunen til å ta et tilbakeblikk og 

evaluere prosess og ansvar som ledet til UTE planen. 

Da bør FNF og organisasjonene inviteres til å bidra i 

evalueringen for så å hjelpe med å stake ut ny retning.

Vi er ikke kjent med kritikken til prosessen, men 

vil invitere relevante aktører til samtaler, for å få 

en bedre forståelse og lære av det. Ingen endringer

22 22,1

Syklistenes 

landsforening, 

Nord-Jæren og 

Ryfylke OVER U4

Det er viktig at fylkeskommunen har klare føringer om at 

egne infrastrukturprosjekter skal ivareta overordnede 

føringer om omstilling i reisemønstre og økt andel 

bærekraftig mobilitet.

Nevnte prinsipper er også forankret i 

utviklingsplanen. Syklistenes landsforbund 

påpeker at disse føringene må håndheves ned i 

enkeltprosjektene. Det er vi enige i. Innspillet 

ivaretas i arbeidet med samferdselsstrategien og 

videre planlegging av infrastruktur. Ingen endringer

22 22,2

Syklistenes 

landsforening, 

Nord-Jæren og 

Ryfylke PLAN SAMF

Med bakgrunn i behovet for å oppnå de nasjonale og 

regionale målsetningene, ser vi det som viktig at 

samferdsel gis samme status som øvrige planer. Vi 

foreslår derfor at det utarbeides en samferdselsplan, 

hvor aktuelle virkemidler og krav for å oppnå de 

overordnede målsetningene blir definert. 

Dette gjøres i dag i samferdselsstrategien. Denne 

prioriterer fylkeskommunens virkemidler ut fra et 

sett med kritier, basert på en beskrivelse av 

behov og ønsket samfunnsutvikling. Dette er 

differensiert ut fra lokale behov basert på 

befolkningstetthet, på en skala fra storbyområder Ingen endringer

23 23,1 Museum Stavanger OVER U1

Planen sier pr. i dag at «kommuner må bli enige om å 

begrense skadelige inngrep og samarbeide om 

flomdempende tiltak». Planen bør ha en mer ambisiøs 

målsetning enn bare å begrense nye skadelige inngrep. 

Langs Rogalands vassdrag og våtmarker finnes et 

enormt potensial knyttet til restaurering av våtmark, 

både i urbane områder, langs de store elvene og i 

kulturlandskapet. Slike restaureringsprosjekter har stor 

positiv påvirkning på biomangfold og kan også bidra til 

bedre vannkvalitet i vassdraget.

Museum Stavanger understreker viktigheten av 

restaurering.  Dette er et viktig tema som har 

internasjonalt fokus. De store globale rapportene 

fra Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (IPCC) 

løfter fram restaurering som et sentralt tiltak for å 

løse både naturkrisen og klimakrisen. Tiåret vi har 

foran oss (2021-2030) er utpekt av FN som det 

internasjonale restaureringstiåret. Høringsuttalen 

bør også i sin helhet tas til etterretning i arbeidet 

med strategi for naturmiljø og naturmangfold.  

Under "Tilpasse samfunnet et mer ekstremt 

klima", erstatte siste setning i andre avsnitt 

med: "I felles vassdrag må kommuner 

samarbeide om flomdempende og 

restaurerende tiltak. Restaurering av natur 

kan ha stor positiv påvirkning på 

naturmangfold og økologiske funksjoner."

23 23,2 Museum Stavanger OVER U1

Klimaendringer fører til gjengroing, og man bør ønske 

deler av denne gjengroingen velkommen som et positivt 

tiltak for karbonbinding. «Klimaskog» bør i størst mulig 

grad etableres ved hjelp av naturlig regenerering, og 

man bør for alt i verden unngå en nyplanting av 

sitkagran på Vestlandet som «klimatiltak».

Dette er i tråd med innholdet i utviklingsplanen. Vi 

tar også høringsuttalen til etterretning i arbeidet 

med regionalplan for klimaomstilling, og strategi 

for naturmiljø og naturmangfold. Ingen endringer. 



23 23,3 Museum Stavanger OVER U1

I utarbeidelsen av fylkesvise utviklingsplaner er det viktig 

å identifisere naturtyper og økosystemer som er unike 

og særegne for regionen, siden slike forekomster 

medfører et spesielt forvaltningsansvar. Det tilsier at 

man i Rogaland bør fokusere spesielt på Jærstrendene, 

med sitt unike sanddynemiljø og tilhørende 

grundtvannsområder utenfor. Vi ser stadig flere 

eksempler på at viktige forekomster og habitater langs 

Jærstrendene, vernestatus til tross, ødelegges og 

Dette er viktig kunnskap. Vi vil ivareta dette i 

strategi for naturmiljø og naturmangfold. Ingen endringer. 

23 23,4 Museum Stavanger PLAN KYST

Vi etterlyser et fokus på naturtyper og biologisk 

mangfold som finnes under overflaten, i hav og 

ferskvann. Viktige naturtyper som ålegressenger og 

ruglbunn er ikke nevnt i planen.

Utviklingsplanen holder et overordnet nivå, hvor 

det ikke er anledning til å gå i dybden på 

fagfeltene. Dette gjøres i større grad i de 

regionale planene. Ingen endringer

24 24,1 Fiskeridirektoratet OVER U2

Det er viktig å inkludere kystnære sjøarealer og marin 

sektor i alt planarbeid, slik at en har klare 

rammebetingelser for arealbruk, utvikling og 

næringsvirksomhet. Kommuner som deler samme fjord- 

og strømsystem bør samarbeide om arealplanlegging. 

Interkommunale planer og planprosesser vil være 

positivt med hensyn til ressursbruk og tilgang til 

kompetanse.

Vi deler høringsaktørens syn på at planlegging i 

sjø er viktig, for å gi forutsigbare rammer til 

næringsaktivitet, og unngå konflikter med andre 

viktige hensyn, som naturmiljø og friluftsliv. Vi 

oppfordrer generelt til at kommunene vurderer 

interkommunalt samarbeid. 

Under "Styrke Rogalands 

konkurransedyktighet", føye til på slutten av 

siste avsnitt: "Kommunene bør inkludere 

kystnære sjøarealer og marin sektor i 

planarbeidet, slik at en har klare 

rammebetingelser for arealbruk, utvikling og 

næringsvirksomhet."

24 24,2 Fiskeridirektoratet PLAN SJØ

Vi støtter tankene om å utvikle og slå sammen 

regionalplan for landbruk, regional plan for sjøareal, 

havbruk og bioøkonomistrategi i ny overordnet satsing 

for matregion Rogaland. Det er viktig å prioritere dette 

når Akvakulturstrategien anses utdatert og skal avvikles. Vi tar innspillet til etterretning. Ingen endringer. 

24 24,3 Fiskeridirektoratet PLAN KYST

Vi støtter for så vidt også at Fylkesdelplan for kystsonen 

ikke lenger anses som egnet forvaltningsverktøy. 

Rogaland fylke må sies å ha gode forutsetninger for å 

ha en nasjonal posisjon innen bærekraftig blå vekst, og 

bør ha ambisjoner om planer for hvordan regionen skal 

opprettholde og videreutvikle posisjonen som et av 

landets viktigste sjømatfylker. Vi vil sterkt anbefale 

fylkeskommunen å vurdere utvikling av en ny 

regionalplan for kystsonen nå, og ikke vente til neste 

planstrategi. Arbeidet bør ses i sammenheng med 

regionalplan for landbruk, regional plan for sjøareal, 

havbruk og bioøkonomistrategi.

Vi deler langt på vei høringsaktørens syn. Det er 

nødvendig med grundig planlegging og avveiing 

av ulike hensyn i kystsonen. Dette er likevel også 

et område med sterke nasjonale styringssignaler: 

. Det har kommet en ny nasjonal veileder for 

planlegging i sjøområder. De statlige 

planretningslinjene om differensiert 

strandsoneforvaltning revideres nå, og det 

foreslås å forsterke det lokale selvstyret. Vi vil 

bruke tiden frem mot ny planstrategirunde aktivt 

for å samle inn erfaringer, og vurdere hvorvidt 

fylkeskommunen bør foreslå å utarbeide en 

kystsoneplan i neste planstrategi. 

Vurderingen av planen i vedlegg 

oppdateres. Fylkesrådmannens konklusjon 

blir likevel at planen bør fases ut og 

vurderes på ny i neste planstrategirunde. 

Deler av planens kartdel vil videreføres i 

kartportalen Temakart Rogaland, som 

kunnskapsgrunnlag for kommunal og 

regional planlegging.



25 25,1 Randaberg kommune OVER FN17

Planen er oppbygd etter FNs bærekraftsmål og følger 

dermed de nasjonale forventningene. De enkelte 

bærekraftsmålene kunne vært tydeligere koblet til 

utviklingsmålene. Det vil være en fordel for kommunene 

og det regionale samarbeidet at alle knytter de samme 

bærekraftsmålene til de samme utviklingsmålene. At vi 

har en felles forståelse av hva de enkelte 

bærekraftsmålene skal bety for oss i Rogaland. Vi må 

«brekke ned målene» og konkretisere arbeidet mot 

felles måloppnåelse der det er relevant.

FN understreker selv at bærekraftsmålene er tett 

relatert med hverandre og skal sees som en 

helhet. Vi er ikke i mål før vi har oppnådd alle 

målene. Derfor har fylkeskommunen valgt å ikke 

gi ett eller et knippe av bærekraftsmålene større 

synlighet på bekostning av andre. I 

kunnskapsgrunnlaget og utviklingsplanen 

beskriver vi at Norge alt har nådd mange av 

målene, men at vi fortsatt har et stykke å gå på 

flere indikatorer knyttet til miljømessig bærekraft. 

Dette tilsier at bærekraftsmålene 13, 14 og 15, i 

tillegg til det som knyttes til bærekraftsmål nr 12 

om ansvarlig forbruk, må prioriteres i den 

regionale planleggingen fremover. Dette mener vi 

er ivaretatt i utviklingsplanen og planoppgavene, 

slik de foreligger. Ingen endringer. 

25 25,2 Randaberg kommune PLAN FH

Rådmannen ser positivt på at «beslektede» 

planer/strategier slås sammen og sees på i en større 

sammenheng, som for eksempel folkehelse, universell 

utforming og inkluderende samfunn.

Vi tar merknaden til orientering. Den er i tråd med 

innholdet i utviklingsplanen. Ingen endringer. 

25 25,3 Randaberg kommune SAM ROLL

Randaberg kommune imøteser fylkeskommunens 

intensjon om en mer aktiv oppfølging og tydeligere 

lederskap i samarbeidet om den regionale 

samfunnsutviklingen.

Vi tar merknaden til orientering. Den er i tråd med 

innholdet i utviklingsplanen. Ingen endringer. 

25 25,4 Randaberg kommune PLAN GEN

Oppfordrer til å klargjøre forskjellen på de ulike 

benevnelsene «planer», «strategier» og 

«fylkesdelplaner».

Fylkeskommunens planhierarki er enklere enn 

kommunenes. Dette kan beskrives tydeligere i 

utviklingsplanen. Fylkesdelplan er en eldre 

benevnelse. Disse har samme status som en 

regional plan. Når foreslåtte endringer i 

planporteføljen er gjennomført, gjenstår det bare 

en slik: fylkesdelplan for vindkraft. Se også 

merknad 19,6. 

Se svar på merknad 19,6. På slutten av det 

nye avsnittet, føye til: "Fylkesdelplaner er en 

eldre benevnelse. Disse har samme status 

som regionale planer."

26 26,1 Fylkesmannen ANNET

Fylkeskommunen føreslår å kalle planstrategien for 

Utviklingsplan for Rogaland. Det gir ei meir folkeleg 

beskriving av dokumentets innhald og funksjon og er eit 

godt namn. Planstrategi er likevel det formelle namnet 

på dokumentet og me rår dykk til å redigere namn og 

framside slik at dette kjem tydelegare fram.

Som fylkesmannen skriver er det 

fylkeskommunens intensjon å gjøre det lettere å 

forstå hensikten med dokumentet. Begrepet 

Utviklingsplan ble lansert av Hordaland 

fylkeskommune i forrige planstrategiperiode, og 

videreføres nå av Vestland.  Vi har derimot også 

forståelse for at lovbegrepet er viktig, og skal 

sørge for at begrepet "regional planstrategi" blir 

mer synlig. Ingen tekstendringer.



26 26,2 Fylkesmannen PLAN FH

Rapportane Oversikten over folkehelse i Rogaland 2019 

og Bærekraftig utvikling i Rogaland – utfordringer og 

muligheter viser at det er gjort eit grundig arbeid for å 

kartlegge helseutfordringar og ressursar i fylket. Det går 

likevel ikkje klart fram av planstrategien eller tilhøyrande 

vedlegg at det er gjort nødvendige drøftingar og 

vurderingar av planbehovet knytt opp mot desse 

folkehelseutfordringane. Dette må rettast ved å gi ei 

tydeleg omtale av kva folkehelseutfordringar som skal 

prioriterast i planarbeidet.

Fylkesmannen stiller gode spørsmål, og kommer 

med gode anbefalinger, som vil tas til etterretning 

i folkehelsearbeidet og revidering av planen. 

Fylkeskommunen vurderer det slik at det 

grundige arbeidet med folkehelseoversikten ikke 

har avslørt signifikante folkehelseutfordringer som 

utelates fra arbeidet slik det er organisert i dag. 

Utviklingsplanen fremhever blant annet 

viktigheten av å redusere sosiale uliheter i helse 

og samfunnsdeltakelse, og minner om at vi må 

tilpasse samfunnet en økt andel eldre. Vi vurderer 

det slik at satsingsområdene i folkehelseplanen 

fortsatt svarer godt på folkehelseutfordringene og 

dekker langt på vei nasjonale satsinger. I 

planprogramfasen av revideringsarbeidet 

inviteres andre aktører til å delta i vurderingen av 

hvilke utfordringer som bør prioriteres, og hvilke 

satsingsområder som er hensiktsmessige. Vurderingen av planen i vedlegg oppdateres.  

26 26,3 Fylkesmannen PLAN KLIM

Overgangen til lågutsleppssamfunnet er ei svært sentral 

og viktig samfunnsoppgåve og vi støttar prioriteringa om 

utarbeiding av ein klimaomstillingsplan.

Vi tar merknaden til orientering. Den er i tråd med 

innholdet i utviklingsplanen. Ingen endringer

26 26,4 Fylkesmannen PLAN PREIK

Rogaland er no det einaste fylket i Noreg utan 

nasjonalpark. Gjennom mange gode forslag i heile 

landet til supplerande vern, er det kamp om avgrensa 

ressursar til å gjennomføre nye verneprosessar. Vi vil rå 

Rogaland fylkeskommune til å vente med å ta stilling til 

rullering eller avviking av regionalplanen for 

Preikestolområdet til dess prosessen for 

nasjonalparkstatus på områder rundt Lysefjorden er meir 

Det er viktig informasjon at oppstart av 

verneprosessen kan bli forsinket. Samtidig er det 

sterke lokale ønsker om å komme i gang med 

planrevideringen. Ingen endringer. 

26 26,5 Fylkesmannen PLAN LAND

Det er forslag om å avvikle Regionalplan landbruk som 

eigen plan og slå denne saman med Regionalplan for 

sjøareal og Bioøkonomistrategien. Målet skal vere å få 

ei meir heilskapleg overbygging og satsing på 

matregionen Rogaland. Vi støttar desse intensjonane, 

men er i utgangspunktet skeptiske til at Regionalplan 

landbruk skal avviklast som eigen plan. 

Utfordringsbiletet og fokusområda med tilhøyrande 

strategiar og tiltak i Regionalplan landbruk er framleis 

tidsaktuelle, sjølv om dei er noko mangelfulle når det 

gjeld klimautfordringa. Landbruk er ei viktig næring og 

verdiskapar i fylket, i dette ligg også landbruket si viktige 

rolle for sysselsetting og busetting i distrikta. Det er 

derfor avgjerande at ei eventuell samanslåing av 

eksisterande planar ikkje svekkjer merksemda på 

landbruket i regionen.

Gjeldende landbruksplan gir en fyldig oversikt 

over utfordringer og muligheter i landbruket i 

Rogaland, med detaljerte føringer. Fylkestinget er 

opptatt av landbruket og ønsker videre sterk 

satsing på matregionen Rogaland, ut fra et mer 

helhetlig perspektiv. Landbruket er og forblir et av 

hovedelementene i Rogalands særstilling som 

matregion, og vil således være et hovedelement i 

den nye strategien. Vurderingen av planen i vedlegg oppdateres. 



26 26,6 Fylkesmannen PLAN KRAFT

Fylkesmannen har tidlegare etterlyst overordna 

regionale vurderingar knytt til lokalisering av 

arealkrevjande næringar. Vi støttar derfor utarbeiding av 

ein overordna strategi for lokalisering av areal- og 

kraftkrevjande verksemd. Ein regional strategi på dette 

området vil bidra positivt, og kan gi meir føreseielege 

prosessar i slike saker. Vi oppmodar derfor 

fylkeskommunen til å forsere arbeidet med ein regional 

strategi for lokalisering av datalagringsanlegg og 

liknande. Utviklinga skjer raskt på dette feltet og fleire av 

lokaliseringane som er foreslått den seinare tid er i strid 

med viktige regionale og nasjonale arealinteresser.

Vi tar innspillet til etterretning i planleggingen av 

arbeidet. Ingen endringer

26 26,7 Fylkesmannen PLAN MASS

Massehandtering og masseuttak er arealkrevjande og 

kan føre til konflikt opp mot jordvern, miljø, natur og 

landskap. Ein samla plan for heile fylket vil betre kunne 

løyse dagens utfordringar knytt til desse utfordringane 

og gi meir føreseielege prosessar i slike saker. 

Handtering av overskotsmasse og byggeråstoff heng tett 

saman og vi meiner at ei samanslåing slik 

høyringsutkastet legg opp til, vil bidra til å få betre 

ressursøkonomi og miljøvenleg handtering av 

overskotsmassar og uttak av byggeråstoff.

Vi tar merknaden til orientering. Den er i tråd med 

innholdet i utviklingsplanen. Ingen endringer

27 27,1 Sandnes kommune PLAN GEN

Rådmannen støtter Rogaland fylkeskommunes mål om 

å fokusere mer på gjennomføring av de regionale 

planene og økt samhandling med andre 

samfunnsaktører gjennom nettverk, veiledning, 

økonomiske tilskudd og utvikling av infrastruktur. Dette 

støttes bare dersom kommunenes egne planer og 

vedtak respekteres i større grad. Som en generell 

betraktning mener rådmannen at fylkeskommunen må 

lage planer for det som er fylkeskommunale oppgaver. 

Der fylkeskommunen sitter med virkemidler for å løse 

oppgavene planene skisserer. Hvis fylkeskommunen 

ikke sitter med ansvaret eller har virkemidlene, kan man 

stille spørsmål ved hensiktsmessigheten av å utarbeide 

en plan.

Lovkommentaren til plan- og bygningsloven 

klargjør at "et planspørsmål som har betydning for 

flere kommuner er i utgangspunktet et aktuelt 

tema for en regional plan." Fylkeskommunen har 

en rolle som regional samfunnsutvikler. En del av 

vårt ansvar er å legge til rette for samordning og 

koordinering blant samfunnsaktører. I denne 

rollen kan og bør fylkeskommunen strekke seg ut 

forbi områder hvor vi selv har virkemidler. Vi 

mener dessuten at den regionale planporteføljen i 

hovedsak relaterer seg til vårt lovpålagte ansvar, 

som regional planmyndighet, eller innen 

opplæring, kultur, transport, folkehelse eller 

friluftsliv, for å nevne noen områder. Ingen endringer

27 27,2 Sandnes kommune PLAN MOB 

Når det gjelder nye planer og strategier er det positivt at 

Rogaland fylkeskommune ønsker å utvikle en 

«mobilitetsstrategi» med grep som kan bidra til 

miljøvennlige og helsefremmende reisevaner for de som 

bor i tettbygde strøk. Rådmannen vil anbefale at en slik 

strategi utvikles i et tett samarbeid med kommunene og 

innlemmes i en samlet, revidert samferdselsstrategi.

Fylkeskommunen vurderer det som 

hensiktsmessig å holde disse dokumentene 

adskilt. Det er dokument med ulik fokus, 

detaljeringsgrad, med mer. Mobilitetsstrategien vil 

også definere rammen for oppdraget 

fylkeskommunen vil gi Kolumbus som 

mobilitetsselskap. Rulleringen av 

samferdselsstrategien med tilhørende 

handlingsprogrammer for vei, kollektivtrafikk og 

trafikksikkerhet jfr. planperioden for NTP settes i 

gang fra årsskifte av. Rulleringen vil medføre en Ingen endringer. 



27 27,3 Sandnes kommune PLAN KRAFT

Rådmannen stiller ellers spørsmål til forslag om en 

strategi for areal- og kraftkrevende virksomhet. Det er 

positivt at fylkeskommunen vil avklare arealbehov og 

klimaavtrykk ved etablering av større eller særskilte 

næringsetableringer. Men ettersom en slik strategi vil 

omfatter viktige avklaringer knyttet til areal og transport 

vil rådmannen forvente at strategien utvikles som en 

regional plan etter plan og bygningsloven med 

tilhørende alternativ- og konsekvensvurderinger.

Vi tar innspillet til etterretning i videre arbeid. Etter 

forberedende kunnskapsinnhenting, vil vi vurdere 

hvorvidt det er behov for å utarbeide en regional 

plan. 

Endringer i omtale av dette arbeidet i 

vedlegg. 

27 27,4 Sandnes kommune PLAN FORUS

Rådmannen er undrende til omtalen av planarbeidet 

med IKDP Forus. Kommunene Stavanger, Sandnes og 

Sola har et mål om å fullføre arbeidet med IKDP Forus 

på egenhånd. Planarbeidet er startet opp igjen og det 

tas sikte på at planen blir sendt på høring i løpet av 

høsten før sluttbehandling. Omtalen av dette 

planarbeidet bør endres.

Det er svært positivt at kommunene fortsetter 

diskusjonene. Det er å foretrekke at kommunene 

selv kommer i mål med planarbeidet, i tråd med 

dt grundige forarbeidet som er gjort. Dersom dette 

mot formodning ikke skulle føre frem, er 

fylkeskommunen villig til å bidra med støtte. 

Fylkeskommunen vil selvfølgelig også delta i og 

gi innspill til prosessen i rollen som regional 

planmyndighet. Omtalen av planen justeres. 

27 27,5 Sandnes kommune OVER U1

Sandnes kommune er enig med Rogaland 

fylkeskommune i at matjorda bør tas bedre vare på for 

vår egen matsikkerhet og Rogalands status som 

matfylke og ber fylkeskommunen starte arbeidet med å 

identifisere framtidige bolig og næringsareal til mindre 

fruktbare områder.

Jordvern er et svært viktig hensyn, som 

fylkeskommunen vektlegger sterkt. Analyser som 

er gjort i forbindelse med Regional plan for Jæren 

tilsier at planområdet har tilstrekkelig med arealer 

i gjeldende kommuneplaner frem mot 2050. Deler 

av disse reservene er i dag dyrket mark. 

Jærplanen legger vekt på at utbyggingen i større 

grad må skje i allerede bebyggede arealer, 

spesielt i nærhet til kollektivaksene. 

Fylkeskommunen vil jobbe videre med 

kartlegging av nærings- og boligarealer og bistå 

kommunene med veiledning i tråd med 

handlingsprogrammet til Jærplanen. Ingen endringer. 

28 28,1 Sola kommune PLAN FORUS

Arbeidet med ferdigstillelse av IKDP Forus pågår, etter 

at ny politisk styringsgruppe er nedsatt etter forrige 

kommunevalg. Kommunedirektøren forutsetter at den 

interkommunale kommunedelplanen, IKDP Forus, 

sluttføres av de involverte kommunene Sandnes, 

Stavanger og Sola.

Det er svært positivt at kommunene fortsetter 

diskusjonene. Det er å foretrekke at kommunene 

selv kommer i mål med planarbeidet, i tråd med 

dt grundige forarbeidet som er gjort. Dersom dette 

mot formodning ikke skulle føre frem, er 

fylkeskommunen villig til å bidra med støtte. 

Fylkeskommunen vil selvfølgelig også delta i og 

gi innspill til prosessen i rollen som regional 

planmyndighet. Omtalen av planen justeres. 



29 29,1 Haugaland vekst pva kommuneneOVER U2

Ønsker et større fokus på regionale forskjeller i 

kunnskapsgrunnlaget og i selve utviklingsplanen. Viser 

til store forskjeller, bl.a. i verdiskaping. Grunnlaget som 

følger med det framlagte forslaget gjelder for det meste 

hele fylket, det finnes lite som forteller noe om status og 

utvikling for den enkelte arbeidsmarkedsregion. Det er 

interessant å observere at analysene som er gjort av 

fylkeskommunen sjelden viser de interne forskjellene i 

fylket. Ovennevnte eksempel på forskjellig vekst i 

verdiskaping bekrefter store variasjoner og ulik utvikling i 

nord- og sørfylket. I tillegg har nordfylket et felles bo- og 

arbeidsmarked med Sunnhordland. Spørsmålet er 

hvordan planstrategien og videre planlegging vil og kan 

ivareta de interne forskjellene i fylket? Med ulikt 

utgangspunkt og utviklingstrend, kan det være 

nødvendig med ulike virkemidler i nord og sør.

Det er store forskjeller i sysselsettingsutviklingen i 

fylket. De som kommer verst ut er mindre sentrale 

kommuner. Ser man på sysselsettingsutviklingen 

i de tradisjonelle regionene kommer både Dalane 

og Ryfylke verre ut enn Haugalandet. Dette 

illustreres blant annet i Regionale utviklingstrekk, 

som er en del av kunnskapsgrunnlaget. Selv om 

Utviklingsplanen er overordnet og lite 

differensiert, med fokus på felles utfordringer og 

muligheter, er det en stor grad av differensiering 

når det kommer ned på mer detaljert regional 

planlegging og virkemiddelnivå. Dette er for 

eksempel et grunnleggende prinsipp i de fire ATP-

planene og i samferdselsstrategien, i tillegg til at 

man i opplæringstilbudet prøver å tilrettelegge 

tilbudet i samsvar med lokale behov. Et annet 

tilbud som er rettet mot de mindre sentrale 

kommunene, på tvers av fylket, er 

fylkeskommunens distriktsprosjekt, som nå går 

inn i fase to. Vi vil også ha regionens innspill i 

mente i videre analysearbeid. Ingen endringer. 

29 29,2 Haugaland vekst pva kommuneneANNET

EU har ambisjon om en multiplikator på 15 mellom 

offentlige og private investeringer. Altså, for hver 

offentlige krone som investeres er ambisjonen at private 

investerer 15 kroner. Såkalte «smarte offentlige 

investeringer» (ofte infrastruktur) som tiltrekker seg 

private investeringer og dermed jobber. Har 

fylkeskommunen definert noen tilsvarende ambisjoner 

som EU for sine investeringer?

Fylkeskommunen har ikke definert tilsvarende 

ambisjoner som det som beskrives i 

høringsuttalen. Ingen endringer

29 29,3 Haugaland vekst pva kommunenePLAN KOMP

 I tillegg må Sunnhordland kobles på de ulike 

prosessene som går for at planene som særlig angår 

næringsutvikling, kompetanse og infrastruktur skal være 

gode og hensiktsmessige verktøyer også for nordfylket.

Kommunene Etne og Sveio er allerede en del av 

planområdet for Regionalplan for areal og 

transport på Haugalandet og deltar i samarbeid 

knyttet til dette. I og med at kommunene inngår i 

bo- og arbeidsmarkedsregion rundt 

Haugesundsområdet, vil det være naturlig å 

invitere dem med i arbeidet med Regional plan 

for kompetanse. Grenseoppgangen avklares med 

kommunene og Vestland fylkeskommune. 

Innspillet tas til etterretning i planarbeidet. Ingen endringer. 

29 29,4 Haugaland vekst pva kommunenePLAN KOMP

Ber om at Høgskulen på Vestlandet inviteres med i 

arbeidet med kompetanseplan, på lik linje med UiS. Vi 

vil også minne om at Haugaland Vekst har et 

kontinuerlig arbeid med rekruttering av rett kompetanse 

til regionen gjennom det regionale omdømmearbeidet 

og Haugaland Skole og Arbeidsliv. 

Vi tar innspillet til etterretning i arbeidet med 

regional plan for kompetanse. Både Haugaland 

Vekst og Høgskulen på Vestlandet vil være 

naturlige sparringspartnere i dette arbeidet. 



30 30,1 Vindafjord kommune OVER UTV

Verdiskapning, byutvikling, landbruk, distriktskommunar, 

tettstadar har svært ulik utvikling i Rogaland og kan ikkje 

analyserast likt. Unntaket er kanskje at miljø og klima gir 

like store utfordringar alle plassar. Det blir gjort for 

mange enkle konklusjonar på at sentralisering gir auke i 

trivsel mens folk på bygda kjenner seg trygge. Løysingar 

knytt til gode nærmiljø og trafikk og kollektivtransport er 

svært forskjellige i deg ulike lokalsamfunna i fylket. 

Særleg knytt til etablert næringsliv og næringsutvikling 

framover, vil ikkje eit felles bilete av Rogaland knytt til 

verdiskaping, sysselsetting og kompetanse gi gode 

løysingar i heile Rogaland. I arbeidet med å oppnå måla 

meiner Vindafjord kommune at det er vesentleg at 

Rogaland fylkeskommune sett seg inn i lokale 

utviklingstrekk. Det er avgjerande og kjenne til dei ulike 

forutsetningane og utviklingstrekka for

å kunne oppnå målsetningane i heile fylket.

Vi kjenner oss ikke igjen i bildet som kommunen 

tegner av kunnskapsgrunnlaget. Når det gjelder 

trygghet på bygda anbefaler vi å lese sider 33 og 

34 i Regionale utviklingstrekk 2019, for en 

nyansert beskrivelse av opplevd trygghet. I 

arbeidet med statistikk og analyse prøver vi etter 

beste evne å vise og tolke forskjeller innad i 

fylket. Der vi ikke gjør det, er det ofte fordi tallene 

kun finnes på fylkesnivå, og at det dermed er 

umulig å vise et mer finkornet bilde. I 

fylkeskommunens arbeid for øvrig, som 

plansaksbehandling, kulturminneforvaltning, eller 

samferdselsplanlegging, har de ansatte ofte 

opparbeidet seg lokal kjennskap, eller hentet inn 

andre kilder som opplyser deres arbeid, i tillegg til 

analysearbeidet. Vi vil ha kommunens merknad i 

mente i kommende arbeid med Regionale 

utviklingstrekk og annet analysearbeid. Ingen endringer

30 30,2 Vindafjord kommune SAM SAM

Utvida samarbeid mellom RFK og kommunane, som 

også i utviklingsplanen er sett opp som ein føresetnad 

for å nå måla, er særleg viktig opp mot kommunane i

nordfylket. Det vil auke kompetansen på utfordringane i 

denne delen av fylket og gi eit betre grunnalg for gode

planprosessar og eit godt beslutningsgrunnlag.

Merknaden fra kommunen er i tråd med signalene 

fra kommunene i nordfylket i dialogmøtet i 

oktober 2019. Det er positivt at kommunene 

etterlyser et tettere samarbeid. Fylkeskommunen 

vil forsøke å møte dette ønsket. Ingen endringer. 

31 31,1 Eigersund kommune PLAN GEN

Eigersund kommune mener at regional utviklingsplan gir 

retning og tydeliggjør Rogaland fylkeskommunes 

prioriteringer i planperioden og støtter de foreslåtte 

endringene i planporteføljen. Innspillet støtter forslaget i høringsutkastet. Ingen endringer. 

31 31,2 Eigersund kommune SAM SAM

Rogaland fylkeskommune bør utarbeide en egen 

strategi for små- og mellomstore byer slik som f.eks. 

Egersund mfl. Dette er byer som er for små til å komme 

inn under storbypakkene og for store til å komme inn 

under distriktssatsingene. De har derfor en tendens til å 

falle mellom to stoler og bli glemt i virkemiddelapparatet. 

Det er stort behov for også å tilpasse oppfølgingen til 

mellomstore bykommuner slik som Eigersund.

Vi erkjenner at mens det har vært prosjekter for 

de største byområdene og de minste 

kommunene, har det ikke hittil har vært 

systematisk oppfølging av mellomstore 

kommuner, eller byer på størrelse med Egersund. 

Vi vil utforske mulighetene for en felles oppfølging 

av disse i planstrategiperioden. Dette vil 

antakeligvis finne sted i form av nettverk og Ingen endringer. 

31 31,3 Eigersund kommune PLAN KRAFT

Når det gjelder Strategi for areal- og kraftkrevende 

virksomhet viser vi til at dette er virksomheter som 

planlegges lokalisert mange steder i fylket og det er 

viktig at en først vurderer eksisterende næringsområder 

i kommuneplanene ev. utvidelse av disse områdene før 

en etablerer helt nye satelittfelt som ofte ligger uten 

infrastruktur eller kollektivtilbud.

Fylkeskommunen deler kommunens syn. 

Fylkeskommunens ambisjon er at lokalisering 

skjer der hvor det er minst konflikter med andre 

hensyn, og der hvor infrastrukturen ligger til rette 

for det. Ingen endringer. 



31 31,4 Eigersund kommune PLAN MASS

En støtter at en slår sammen regionalplan for 

massehåndtering med byggeråstoffplanene for Jæren 

og Ryfylke. Prinsippene må utvikles for hele fylket og en 

viser her til de potensielt enorme mineralressursene 

som en finner i Dalane og da særlig på Helleland i 

Eigersund kommune. Eigersund kommune skal 

utarbeide egen kommunedelplan for mineralressurser i 

Innspillet støtter forslaget i høringsutkastet. 

Mineralutvinning genererer store mengder 

overskuddsmasser. Det er viktig å forsøke å få 

disse massene inn i den sirkulære økonomien. 

Det vil være i tråd med det overordnede 

prinsippet i massehåndteringsplanen. Ingen endringer. 





Kode Nøkkel Kode Nøkkel

PRO Prosess - medvirkning, høringsfrist, m.m. MED Medvirkning til utviklingsplanen

OVER Overordnet retning, utviklingsmål m.m. HØR Høringsfrist

PLAN Forslag til endringer i planporteføljen PRO Prosess, annet

SAM Samarbeid, roller, etc UTV Utviklingstrekk

ANNET Andre kommentarer VIS Visjon

INGEN Ingen merknader U1 Utviklingsmål 1

U2 Utviklingsmål 2

U3 Utviklingsmål 3

U4 Utviklingsmål 4

FN17 Bruk av FNs bærekraftsmål

GEN Generelt om planporteføljen og endringer

KLIMTIL Rp klimatilpasning

KLIM RP energi og klima >klimaomstilling

LAND RP Landbruk

SJØ RP Sjøareal havbruk

BIO Bioøkonomistrategi

KYST Kystsoneplanen

MASS Massehåndtering og byggeråstoffer

PREIK Fdp Preikestolområdet

UU Fdp Universell utforming

FH Rp folkehelse

INK Fdp inkluderende samfunn/Strategi for integrering

KULT Rp kultur

KUMI Rp kulturminner

INT Strategi for integrering

KOMP Rp kompetanse

NATUR Strategi for naturmiljø og -mangfold

UTE UTE-planen (RP friluftsliv og naturforvaltning)

NÆR Smart spesialisering/næringsstrategi

FORUS IKDP Forus

ATP Areal- og transportplanene 

KRAFT Strategi for areal- og kraftkrevende virksomhet

SAMF Samferdselsstrategi

MOB Mobilitetsstrategi

ANNET Andre forslag til planer og strategier

ROLL Roller i samfunnsutviklingen

PLAN Fremtidig planarbeid

FRI Samarbeid med frivilligheten

SAM Samarbeid øvrig

TEMA (I MERKNADEN)KAT (KATEGORI TEMAER)
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Nøkkel for koder i registrering av uttaler


