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Kommuneplanen er kommunens øverste 
plan. I denne har vi valgt noen virkelig 
flotte visjoner og viktige mål for framtiden 
vår her i Randaberg.

Jeg er spesielt fornøyd med at Randaberg kommune 
satser på bedre folkehelse som det øverste målet i 
den nye kommuneplanen. Det betyr at kommunen 
skal prioritere ressurser på det som gir bedre helse og 
som utjevner sosiale ulikheter i helse i befolkningen. 
God folkehelse gir både bedre livskvalitet og et bedre 
samfunn. Folkehelse skal innarbeides i alle kommunens 
ansvarsområder.

I en kommuneplan trengs det en tydelig satsing. Derfor 
har kommuneplanen 3 strategiske mål og satsingsom-
råder: 
• Aktiv landsby
• Attraktiv landsby
• Inkluderende landsby 
De strategiske målene gir retning for kommunens 
utvikling. I tillegg er de også er en invitasjon til hele 
Randabergsamfunnet om å bidra til utviklingen av 

kommunen. Kommunens visjon, Sammen skaper vi 
den grønne landsbyen, handler om at vi skaper noe 
sammen. Gjennom samskaping med innbyggerne, 
næringslivet og frivillige lag og organisasjoner, vil vi 
styrke kommunens arbeid for bedre folkehelse, en 
bærekraftig økonomi, mer innovasjon og for løsninger 
som er bedre for miljøet, klima og for framtidens  
generasjoner.  
 
Vi har lyttet til innspillene som har kommet og har 
laget en plan for å sikre at landsbyen vår får flere 
gode møteplasser, hvor alle er inkludert og kan være 
sammen i trygge og gode omgivelser.
 
Jeg vil takke alle dere som har gitt innspill til planen og 
jeg gleder meg til framtiden i vår flotte grønne landsby.

Randaberg, 8. august 2019

Kristine Enger
ordfører

- Gir retning for kommunens utvikling
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Kommuneplanen handler om hvordan  
Randaberg skal møte framtiden.

• Hvordan skal Randaberg utvikle seg mot 2030?
• Hva slags samfunn vil vi at Randaberg skal være?
• Hvordan skal vi styre for å komme dit vi vil?

Kommuneplanen handler både om hvordan samfunnet 
skal styres og hvordan arealene skal brukes og forval-
tes. Planen er derfor delt inn i to deler: 

u Samfunnsdelen inneholder langsiktige mål og  
    strategier for kommunen som samfunn og som  
  organisasjon.

v Arealdelen består av et kart som angir hoved- 
   trekkene i bruk av arealene innenfor kommunen.  
  Med kartet følger bestemmelser som gir rammer  
  og betingelser for tiltak innenfor ulike områder. 

Hvordan skal vi møte framtiden?
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Kommuneplanens samfunnsdel er en overordnet 
og langsiktig plan. 

Planen skal gi retning. Den skal ikke fortelle om alle 
konkrete løsninger.

Samfunnsdelen sier ikke noe om alle tema. Den brukes 
som styring i forbindelse med flere temaplaner.

Planen følges opp gjennom handlings- og økonomi- 
planen, eller gir føringer for andre kommunale planer. 

LA
NGSI

KTIG
HET

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Satsingsområde 2019-2023:  

FOLKEHELSE

LANGSIKTIGE MÅL

VISJONEN

Overordnet og langsiktig
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OVERORDNEDE

Visjonen står øverst i planen, og danner grunnlag 
for retningen vi tar med Randaberg.

Under visjonen kommer tre langsiktige mål, med egne 
undermål, som skal være med på å bygge opp under 
visjonen. De langsiktige målene evalueres hvert 4. år.

For å lykkes med visjonen og løse flere av utfordring- 
ene våre, vil vi satse på folkehelse i perioden 2019-
2023. Dette er siste del av kommuneplanen. Disse 
målene evalueres årlig.

Til sist kommer er en forklaring av hvordan kommune- 
planen følges opp videre. Kommuneplanen skal ikke 
inneholde konkrete tiltak og løsninger, det skal løses 
gjennom temaplaner og i handlings- og økonomiplan.

VISJON FOR RANDABERG KOMMUNE:

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

LANGSIKTIGE MÅL:  
Landsbyen skal være: 

Aktiv - Attraktiv - Inkluderende

VI SATSER PÅ FOLKEHELSE: 

• Trivsel og god psykisk helse
• Levende nærmiljø

• Smarte og nyttige løsninger

TEMAPLANER, REGULERINGSPLANER, VIRKSOMHETSPLANER
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Struktur på samfunnsdelen
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Sammen
skaper vi
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VISJONEN

 

Randaberg sin visjon er:

SAMMEN SKAPER VI DEN GRØNNE LANDSBYEN

• Randaberg skal være en levende, grønn landsby.
• Randaberg skal være en videreføring av de tradi- 
  sjonelle verdiene som ligger i kommunen.
• Randaberg skal stå trygt på egne kvaliteter.
 

Tabell: Verdier og kvaliteter fra idémyldring i kommuneplanutvalget.

TRADISJONELLE VERDIER

 

• Fellesskap og demokrati
• Frivillighet

• Omsorg
• God forvaltning/foredling

av ressursene våre
• Vår kristne kulturarv

KVALITETER

 

• Godt tjenestetilbud
• God infrastruktur

• Fokus på natur og miljø
• Friluftsliv

• Landbrukskommune
• Samhold
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LIVET I LANDSBYEN
 
Det er hva vi gjør sammen som skaper det gode livet i 
landsbyen. 
 
Vi er alle med på å skape samfunnet, hver dag.  
Det er summen av alle handlinger og møter mellom 
mennesker som gir oss livet i landsbyen, slik det er i 
dag. 
 
Vi ønsker å dyrke de nære relasjonene innbyggerne 
mellom. Derfor avhenger det gode livet i framtidens 
Randaberg av oss alle. 

For å skape det gode landsbylivet, må vi være flinke 
til å ta vare på hverandre. Alle klarer ikke like mye, og 
vi må rekke ut en hånd til dem som trenger det mest. 
Samtidig kan alle gjøre noe, og alle må være med å 
bidra til et bedre samfunn. 

Vi må skape et godt samarbeid mellom kommunen, 
innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Framtidens 
muligheter ligger i tverrfaglighet og samarbeid. 

Kombinert med dugnadsånd og vilje til å bidra, vil vi 
skape en god framtid for den grønne landsbyen. 

I denne kommuneplanen har vi en egen strategi som 
skal bidra til samskaping. 

DET GRØNNE 

Vi vil ta vare på det grønne grunnlaget, som gir oss 
mat, opplevelser og identitet.

Jorda og havet - som kilde til mat, natur og opplevelser 
- er en del av det grønne grunnlaget.

Det grønne i visjonen handler om miljø, klima, friluftsliv 
og matproduksjon.

Det grønne handler også om bærekraftig utvikling. Vi 
vil ta vare på jorda og velge løsninger som er bedre 
for miljøet, klima og framtidens generasjoner. Samtidig 
skal vi sørge for en helhetlig samfunnsutvikling av  
Randaberg over tid.  
 
Bærekraftig utvikling er å også ta hensyn til sosiale og 
økonomiske forhold som kan gi et bedre samfunn.
 
 

    LIVET I LANDSBYEN
       DET ER HVA VI GJØR SAMMEN SOM SKAPER DET GODE LIVET. 
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AREALSTRATEGI 

Vi vil:

• Ta vare på det grønne. Vi skal redusere nedbygging 
av landbruksjord og utnytte arealer som allerede er 
utbygd bedre. Vi vil også skape enda bedre muligheter 
for at folk kan ta i bruk grønne kvaliteter som natur og 
friluftsliv.
 
• Sikre god arealutnyttelse, for å unngå bruk av 
matjord, skape mer nærhet og mindre transportbehov. 
 
• Skape gode møteplasser og fellesområder. Gode 
plasser for alle med rett avgrensing og skala i forhold 
til omgivelsene. Vi vil tenke mangfold og flerbruk, slik 
at plassene i landsbyen kan brukes av mange, til flere 
ulike aktiviteter.
 
• Tenke liv og mennesker først, så plasser, så  
bygninger.
 

•	Prioritere	myke	trafikanter. Vi får det samfunnet vi 
former. Det betyr at vi må forme omgivelsene for å få 
flere til å sykle og gå. Vi må prioritere tiltak som øker 
andelen myke trafikanter.
 
•	Støtte	opp	om	kollektivtrafikken. Prioritere utbyg-
ging i sentrum og nær kollektivaksen.
 
• Samle kraften i sentrum. For å få liv og aktivitet i 
sentrum, kan vi ikke legge til rette for detaljhandel og 
aktivitet alle andre steder.
 
• Bygge opp om det som er spesielt for Randa-
berg. Vi vil bygge på Randabergs identitet som en 
levende landsby og ta vare på natur- og kulturland- 
skapet.
 
• Legge til rette for at innbyggerne våre kan bo og 
jobbe i Randaberg. 

    FORME EN LEVENDE LANDSBY 
       FOR Å FÅ EN GOD LANDSBY, MÅ VI FORME DEN RIKTIG OG MED GOD KVALITET.
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Aktiv, 
attraktiv,
inkluderende
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PÅ LANG SIKT

 

• En aktiv landsby tar aktive grep om samfunns- 
  utviklingen.

• En attraktiv landsby er god å leve, jobbe, etablere  
  næring, komme på besøk til og være til i.

• En inkluderende landsby gir muligheter for at 
  alle kan delta i og bidra til det gode samfunnet.

• De langsiktige målene skal støtte opp om arbeidet 
   med visjonen. Under hvert langsiktig mål står det  
   mer om hvordan vi ønsker å styre, og hva som er  
   viktigst å jobbe med nå. 

• For å lykkes med målene er vi avhengige av et  
  godt samarbeid mellom kommunen, næringslivet,  
  innbyggere og organisasjoner.

Tabell: Oversikt over de langsiktige målene.

Randaberg skal være en aktiv, attraktiv og inkluderende landsby.

LANGSIKTIGE MÅL

 

 

AKTIV

DELMÅL

• Reduksjon av klimagassutslipp
• Tydelig jordvern
• Styring av boligbyggingen
• Samfunnssikkerhet
• Aktive innbyggere

 

 

ATTRAKTIV

• Et godt sentrum
• Rent og sunt miljø
• Et variert kulturliv
• Rekruttere og beholde kompetanse
• Mer næring

 

 

INKLUDERENDE

• Steder for alle
• Styrke et inkluderende arbeidsliv
   og språkopplæring 
• Muligheter for alle
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EN AKTIV LANDSBY

Reduksjon av  
klimagassutslipp
• Vekst i trafikken skal 
fortrinnsvis tas med  
kollektiv, sykkel og 
gange - ikke med bil. 
• Grønne innkjøp. 
• Reduksjon av avfall. 
• Fortløpende vurdere 
nye tiltak basert på 
årlige klimaregnskap.

Tydelig jordvern 
• Bygge tett og legge til 
rette for omforming av 
bebygde områder, slik at 
vi unngår bruk av land-
bruksjord. 
• Priroritere utbygging 
utenfor dyrket mark. 
• Jobbe for langsiktig 
omforming/transforma-
sjon nær sentrum.

Styring av  
boligbyggingen
• Målet for befolknings-
veksten i Randaberg skal 
være 1 prosent i snitt 
per år. 
• Boligbyggingen skal 
skje i samsvar med et 
boligprogram som  
prioriterer utbyggings-
rekkefølge.

Samfunns- 
sikkerhet
• Forberede kommunen 
på å håndtere forven-
tede klimaendringer.  
• Vedlikeholde og styrke 
samarbeidet med 
nabokommunene. 
• Møte nye utfordringer 
som truer samfunnets 
sikkerhet.

Aktive  
innbyggere
• Legge til rette for en 
aktiv og sunn livsstil. 
• Legge til rette for akti-
viteter i regi av frivillige 
(Landsbyaktiviteter).
• Skape økt bevissthet 
og kompetanse om hva 
som virker positivt inn 
på helsen.

EN ATTRAKTIV LANDSBY

Et godt sentrum
• Kommunen, nærings-
livet og grunneiere må 
samarbeide om et tett 
og sterkt sentrum med 
mye liv.
• Sentrum skal ha plass- 
er og rom der det er
godt å være - med 
mulighet for et bredt 
spekter av ulike aktivi-
teter. 
• Prioritere utvikling av 
dagens sentrum foran 
utvidelse av sentrums-
området.
• Prioritere tiltak som 
fremmer økt andel  
sykkel og gange i  
sentrum, økt kollektiv- 
tilbud og bedre tilrette- 
legging for å kunne bo 
og jobbe i Randaberg.
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Rent og sunt 
miljø
• Ta vare på viktige
naturtyper og natur- 
mangfold på land og i 
sjøen.
• Jobbe for rent vann i 
Hålandsvannet. Det skal 
være et vann som kan 
bades i hvert år, og for 
sportsfiske og rekrea-
sjon. Tilførslene av 
næringsstoffer til vannet 
må søkes redusert.
• Rene strender og kyst, 
fri for plast og annet 
avfall.

Et variert  
kulturliv
• Sikre et kulturtilbud 
som inspirerer til opp-
levelse, deltakelse og 
utvikling.

• Kulturtilbudet skal 
sette sosialt felleskap, 
kulturell kompetanse og 
nyskaping i fokus.   
• Kultur skal styrke 
stedsutviklingen og skal 
bidra til å utvikle den 
grønne landsbyen som 
et levende samfunn.  
• Ta en aktiv tilrette- 
leggerrolle for frivillige 
og profesjonelle kultur-
aktører.
• Forvalte kulturminnene 
i samsvar med egen 
kommunedelplan for  
kulturminner.
• Samarbeide med  
kirken som kultur- 
formidler.

Rekruttere og 
beholde kompe- 
tanse
• Rekruttere riktig antall 
ansatte med rett kompe-

tanse til enhver tid.
• Kommunen skal være 
konkurransedyktig når 
det gjelder lønn i forhold 
til nærliggende kommuner. 
• Vi vil jobbe for at 
Randaberg kommune 
skal være en god 
arbeidsgiver med godt 
omdømme, for å beholde 
ansatte og konkurrere 
med andre arbeidsgivere 
ved nyrekruttering.
 
Mer næring
• Jobbe for å få større 
andel lokale arbeids-
plasser. Det gjelder 
innenfor sentrum og i 
de etablerte nærings-
områdene. Vi må like-
vel ha regionalt fokus i 
næringsutviklingen. Med 
færre arbeidsplasser 
enn innbyggere i arbeid, 
er vi avhengig av at 
næringslivet går godt for 

er vi avhengig av at 
næringslivet går godt for 
hele regionen.
• Prioritere maritime 
næringer i Mekjarvik og 
Dusavik.
• Sikre produksjons-
grunnlaget for land-
bruksnæringen. Matpro-
duksjon er det viktigste 
formålet med jorda vår.
• Utvide matnæringen 
ved å legge til rette for 
bærekraftig havbruk og 
nyskapende næringsut-
vikling på gårdene, på 
basis av gårdens natur-
gitte-, sosiale- og kultu-
relle ressurser.
• Utvikle Randaberg 
som attraktivt tur- og 
kulturreisemål for regi- 
onens innbyggere og 
tilreisende turister. 
Maritimt vitensenter i 
Tungevågen er et sen-
tralt element i kommu-
nens reiselivsutvikling.
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Steder for alle
 
• Alle kan ikke delta på 
lik linje, men alle kan 
delta. Da må vi sammen 
jobbe mot at det skal 
være minst mulig  
«eksklusiv» bruk av 
arealer og tilbud. Omgi-
velsene våre må formes 
slik at alle kan bruke 
eller være til stede i 
dem.
• Vi vil skape flerbruks- 
arenaer, slik at vi får 
ulike steder og aktivi-
teter på tvers av alder, 
kjønn og funksjonsnivå.

Styrke et inklu-
derende arbeids-
liv og språkopp-
læring 
• Styrke inkluderings-
kompetansen i yrkes- 
livet.

• Optimal bruk av  
ordninger for å få flere 
ut i arbeid.
• Tilrettelegge for økt 
næringslivsetablering i 
kommunen.
• Bedre språkopplær- 
ingen til innvandrere og 
flyktninger.

Muligheter for 
alle
• Gi rom for at alle kan 
bidra i samfunnet ut fra 
egne ressurser.
• Gi rom for at alle kan 
delta i samfunnet ut 
fra egne erfaringer, på 
tvers av klasse, religiøs, 
etnisk eller språklig til-
hørighet.
• Tilrettelegge for delta-
gelse i politikk og sam-
funnsliv for alle. 

EN INKLUDERENDE LANDSBY

• Tilrettelegge for at 
minoritetsgrupper og 
grupper med lav inntekt 
opplever å ha samme 
muligheter til deltagelse 
i samfunnet og fritidsak-
tiviteter som alle andre.
• Stimulere barn og 
unge til deltagelse på 
ulike arenaer i lokal- 
samfunnet.
• Kulturfeltet skal brukes 
som inkluderingsarena.
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Et bedre liv
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BEDRE FOLKEHELSE

 

Derfor har den nye kommuneplanen folkehelse som 
gjennomgangsmelodi: et stadig tilbakevendende tema 
gjennom hele planen, uten at folkehelse stadig blir 
nevnt. 

Bedre folkehelse skal innarbeides i alle  
kommunens ansvarsområder.

Dette grepet tas for å forebygge veksten i behov for 
kommunens velferdstjenester. Bedre helse vil gi bedre 
livskvalitet for innbyggerne. Samtidig gir bedre folke-
helse kommunen en langsiktig mulighet til å frigjøre 
flere ressurser til andre steder i samfunnet enn et  
stadig mer krevende helsebudsjett. Det igjen kan gi 
enda bedre grunnlag for bedre folkehelse og et bedre 
samfunn. 

Folkehelsearbeid handler om samfunnets totale innsats 
for å styrke initiativ som bidrar til bedre helse og  
redusert helserisiko.

Folkehelse handler om mye. Vi må ta utgangspunkt i 
kunnskapen om hvordan helsetilstanden i kommunen 
er. 

Med dette utgangspunktet konsentrerer vi innsatsen 
rundt tre utvalgte satsingsområder:

• TRIVSEL OG GOD PSYKISK HELSE
• LEVENDE NÆRMILJØ
• SMARTE OG NYTTIGE LØSNINGER

Bedre folkehelse gir et bedre samfunn, og støtter opp om mye av det vi vil oppnå med 
visjonen og de langsiktige målene.
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Satsing:  
FREMME TRIVSEL OG GOD PSYKISK HELSE

Folkehelsekartleggingen har de siste årene avdekket  
et høyere antall unge mellom 15-29 år med psykiske 
vansker enn i landet forøvrig. 

Samme kartlegging viser at det siste året har den 
voksne befolkningen med psykiske vansker også økt 
mer enn landsgjennomsnittet. 

Strategier for å følge opp:
 
• MESTRING OG SOSIAL STØTTE
 
• TRYGGHET OG KOMPETANSE
 
• UTJEVNE LEVEKÅRSFORSKJELLER
 
• SIKRE GODE OVERGANGER I LIVET

 
 
 

GOD PSYKISK HELSE OG TRIVSEL HANDLER OM LIVSKVALITET, Å FØLE SEG VEL MED 
SEG SELV OG MED ANDRE, OG EVNE TIL Å MESTRE LIVETS UTFORDRINGER. 
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Strategi:
MESTRING OG SOSIAL STØTTE 
Mestring er viktig for å utvikle god psy-
kisk helse. De viktigste mestrings-
miljøene er barnehage, skole, kul-
turskole, yrkesliv, frivillige lag og 
organisasjoner.  Et godt mestrings-
miljø er preget av et godt fellesskap 
og fravær av mobbing. 

Sosial støtte er viktig for å oppleve 
mestring. Sosial støtte handler om 
nære relasjoner, noen som bryr seg 
og noen å spørre om hjelp. Sosial 
støtte gir mulighet for trøst og 
praktiske råd, hjelp eller økonomisk 
støtte. 

• Tidlig innsats og lavterskeltilbud som 
forebygger. 
• Læringsmiljøet for barn må la dem få 
utfolde seg aktivt, bruke evnene sine 
utfra egne forutsetninger, og la seg 
motivere og inspirere. 
• Barn skal ha reell medvirkning og bli 
hørt i saker som angår dem.  
• Fritidsarenaene skal være trygge og gi 
sosial trivsel. De skal gi muligheter for 
aktiv utfoldelse og mestringsopplevelser 
for alle.



SIDE 25

Strategi:
TRYGGHET OG KOMPETANSE
Trygge, kompetente ansatte ser 
og forstår innbyggeren utfra den 
enkelte sitt ståsted. Det handler om 
respekt og verdighet for innbygge-
ren, og trygghet for at tjenestene 
gis med god kvalitet. De ansatte må 
ha god kompetanse i tjenesten de 
utøver. De ansattes evne til å skape 
tillit og knytte gode relasjoner er 
spesielt viktig i forhold til barn. 

• Innbyggerne skal bli møtt med et smil, 
bli lyttet til, og (forvente å) bli forstått 
ut fra sin situasjon.   
• Innbyggerne skal oppleve trygghet for 
at ansatte har faglig kompetanse til å se 
den enkeltes ressurser, gi råd og veiled-
ning og utføre tjenester med god kvali-
tet. 
• Kommunen skal bidra med tidlig hjelp 
til å styrke foreldrekompetanse, f.eks. 
gjennom ulike foreldreprogrammer og 
gjennom et godt foreldresamarbeid i 
barnehage og skole.    
• Ansatte i barnehager, skoler, kultur-
skole og fritidsklubber skal være trygge 
og omsorgsfulle voksne med god rela-
sjonskompetanse. 

Strategi:
UTJEVNE LEVEKÅRS- 
FORSKJELLER
Kort utdanning og lav inntekt fører 
til større risiko for fysiske og psy-
kiske plager. Helseforskjellene blant 
folk øker. Utjevning av levekårfor-
skjeller er et sentralt mål i folkehel-
searbeidet.

• Fattigdom skal avdekkes og utjevnes 
ved å sørge for at kommunens tilbud blir 
gjort tilgjengelig for alle - uansett hvilke 
ressurser den enkelte har. 
• Like muligheter for alle skal være et 
gjennomgående mål i alle tjenester. 
Ressursene skal styres der det er minst 
fra før. 
• Sosiale nettverk og aktiviteter som 
motvirker utenforskap skal stimuleres 
og styrkes. 
• Klargjøre rettighetene for barn (FNs 
barnekonvensjon og andre lover) og 
sørge for at disse blir fulgt.

Strategi:
SIKRE GODE OVERGANGER  
I LIVET
Gjennom livet vil alle oppleve sår-
bare overganger mellom livsfaser 
og livssituasjoner. Det kan være å få 
barn for første gang, starte i barne-
hage, skole, yrkeslivet, når pensjo-
nisttilværelsen begynner, overgan-
ger i samliv, overgang i forbindelse 
med dødsfall og til opphold i helse- 
institusjoner. Overgangene må opp-
leves trygge, forutsigbare og være 
tilpasset konkrete behov.

• Det er de voksnes ansvar å legge til 
rette for gode overganger for barn og ha 
fokus på de utfordringer de innebærer.

• Systematisk tverrfaglig samarbeid er 
en forutsetning for en helhetlig innsats. 
Dette skal styrkes, økes og forbedres.

• En god overgang skal bygge på tyde-
lig dialog og klar ansvarsfordeling mellom 
alle involverte. 

• God informasjon og medvirkning skal 
sikre forutsigbarhet.
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Tilbud og tiltak som kan styrke gode naborelasjoner gir 
bedre følelse av tilhørighet. Gata bør være en møte-
plass, ikke en parkeringsplass. Lekeplasser og uterom 
bør utformes som attraktive samlingssteder, der det er 
tilbud for alle, både voksne, eldre og barn. 

Plassene må tilrettelegges like mye for sosial 
samhandling som for lek. 

En kartlegging blant ungdom i Randaberg viser at sosi-
alt fellesskap og aktiviteter er de viktigste kvalitetene i 
et nærmiljø. Barnas naturlige lekeplasser, som ikke er 
opparbeidet av voksne, er viktige å ta vare på. 

Det fysiske miljøet har betydning for deltakelse, felles-
skap og trivsel. Forskning viser at grønne areal har stor 
betydning for folks trivsel. De som liker omgivelsene de 
bor i rapporterer om mer positive følelser, mer inter-
esse for samfunnet og økt opplevelse av tilhørighet. 

Deltakelse fra beboerne i hvordan ens eget nærmiljøet 
skal utformes er med å skape identitet og fellesskap. 

Medvirkning er viktig for å lykkes i å skape levende 
nærmiljøer. Resultatet har bedre muligheter for å 
bli vellykket når brukerne av området, både barn og 
voksne, selv er med i planleggingen og utformingen. 

Barn og unge i Randaberg har uttalt seg tydelig at de 
ønsker å bli sett og hørt i kommunale planprosesser 
som angår dem.
 
Strategier for å følge opp:

• STYRKE SOSIALE MØTEPLASSER OG INKLUDERENDE  
   FELLESSKAP

• GOD TILGJENGELIGHET TIL FRIOMRÅDER OG  
   TURVEINETT

• STIMULERE FRIVILLIGHETEN

Satsing:  
FREMME LEVENDE NÆRMILJØ
GODE BOMILJØ, NABOLAG OG NÆROMRÅDER FREMMER TRIVSEL OG KAN MOTVIRKE 
SOSIALE HELSEFORSKJELLER. 
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Strategi:
STYRKE SOSIALE MØTEPLASSER 
OG INKLUDERENDE FELLESSKAP
Felles møteplasser skaper kontakt 
mellom folk, og personlig kjennskap 
kan motvirke fordommer og frykt 
for det ukjente. Innbyggere med 
ulik funksjonsevne, seksuell legning, 
livssyn eller kultur kan oppleve 
diskriminering og utenforskap. Et 
inkluderende fellesskap forebygger 
ensomhet og utenforskap. Det er i 
det gode fellesskapet at vi skaper 
vår identitet og opplever å kjenne 
oss betydningsfulle.

• Bygninger og uteområder skal gi rom for 
alle på tvers av alder og funksjonsnivå.

• Tilrettelegge for flere egenorganiserte 
aktiviteter med hovedformål sosialt 
samvær.

• Samlokalisere varierte tilbud som gir 
større mulighet for kontakt og toleranse 
mellom folk.

• Styrke sosiale nettverk på tvers av 
alder og funksjonsnivå i samarbeid med 
frivillige.

• Tilrettelegge for flere åpne og uformelle 
møteplasser.

Strategi:
GOD TILGJENGELIGHET TIL  
FRIOMRÅDER OG TURVEINETT
Naturopplevelser bidrar til rekrea-
sjon og stimulerer. Aktiviteter i 
naturen og i nærmiljøet skårer 
høgest av det folk ønsker å gjøre 
mer av i hverdagen. 

Barn og unge, voksne og eldre er 
mer fysisk aktive dersom grøntområder 
ligger i nærheten av hjemmet.  Nær-
het er særlig viktig for små barn og 
eldre som har mindre rekkevidde. 

• Vi vil sikre og tilrettelegge for et nett-
verk av turveier, veier og stier som 
kobler boligområder, sentrum- og fri-
luftsområder sammen. 

• Nettet utformes med jevnlige treff-
punkt av ulik størrelse og med forskjel-
lige funksjoner, som møteplasser, leke-
plasser, treningsapparater, piknikparker 
– kort sagt opplevelser som stimulerer 
folk til å komme seg ut i frisk luft.

• Turstiene og grøntareal skal være godt 
vedlikeholdt. 
 
• Det skal også være god merking og 
informasjon om tilbudet.

Strategi:
STIMULERE FRIVILLIGHETEN
Frivilligheten fyller viktige sam-
funnsfunksjoner. De skaper nett-
verk, gir sosial støtte, tilhørighet, 
varme og liv. Frivillige arenaer er 
kulturbærere og kunnskapsformid-
lere og spiller en viktig rolle i det 
helsefremmende og forebyggende 
arbeidet. 

• Kommunen må sammen med frivillig-
heten utarbeide en helhetlig frivillig-
hetspolitikk som sørger for å styrke og 
stimulere frivilligheten i form av kunn-
skap og kompetanse, ressurser og sam-
handling. 

• Det skal være enkelt å være frivillig og 
enkelt å starte og drive en frivillig organi-
sasjon. 

• Motivere og mobilisere det ubrukte 
potensialet for frivillighet i befolkningen.

• Prioritere åpne tilbud med lav terskel 
for deltakelse som når det brede lag av 
befolkningen.
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Vi vil videre fra servicesamfunnet, der kommunen 
leverer tjenester, og over til felleskapssamfunnet, der 
kommunen, innbyggere og næringsliv bidrar til å løse 
behov. 

Samtidig kan nye måter å jobbe på forenkle tje-
nesteflyten	og	gjøre	tjenester	mer	brukervenn-
lige. 

Digitalisering og teknologi kan gi bedre tjenester gjen-
nom økt kommunikasjon, bedre mestringsevne og mer 
selvstendighet. For å ivareta den personlige kontakten 
vil vi jobbe for at digital kommunikasjon skal bidra til 
økt samhandling mellom kommunen, innbyggerne og 
næringslivet. 

Å jobbe smart og nyttig handler om å gjøre hverdagen 
enklere og om å frigjøre ressurser til det som er  
viktigst. 

Vi skal tenke nytt for å gjøre kommunen enda 
bedre å bo og jobbe i.  

Strategier for å følge opp:

• SAMSKAPING
 
• GRØNN FERDSEL
 
• TEKNOLOGI FOR LÆRING OG SELVSTENDIGHET

Satsing:  
FREMME SMARTE OG NYTTIGE LØSNINGER
VI TRENGER NYE LØSNINGER OG NYE ARBEIDSMÅTER FOR Å MØTE FRAMTIDENS 
UTFORDRINGER. 
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Strategi:
SAMSKAPING
Samskaping handler om at vi skaper
framtiden sammen, og at vi er avhen-
gig av hverandre for å skape et godt 
felleskap og en god kommune. Ver-
dien ligger i å få til noe sammen som 
ikke er mulig å oppnå hver for seg. 

• Innbyggere skal være med på å forme 
tjenester og løsninger.

• Kommunen skal møte innbyggerne 
som ansvarlige samfunnsaktører, som 
bidrar med egne ressurser.

• Vi skal først se på hva behovene er, 
før vi utvikler løsningene sammen. Vi 
vil synliggjøre hva innbyggerne kan for-
vente av kommunen, og motsatt. og 
dermed synliggjøre hva innbyggerne 
våre kan bidra med.

• Vi vil skape en kultur der kommunen, 
innbyggere, organisasjoner og nærings-
liv samarbeider om samfunnsutvikling 
og bedre tjenester, og spiller hverandre 
gode. 

Strategi:
GRØNN FERDSEL
Hvis	flere	går	eller	sykler,	oppnår	vi	
både klimagevinst, bedre folkehelse 
og triveligere miljø. Det samme gjelder
kollektivtransport, der gange eller 
sykkel er en naturlig del av reisen.  
 
Randaberg har, med sine korte 
avstander, et stort potensiale. For å 
oppnå dette, må det gjøres enklere 
å velge bort bilen. Grønn ferdsel må 
være smart ferdsel!

• Gange og sykkel gjøres mer attraktivt 
og prioriteres.

• Nye funksjoner i kommunen må få 
en god plassering i forhold til gang- og  
sykkelnett og kollektivtraseer.

Strategi:
TEKNOLOGI FOR LÆRING OG 
SELVSTENDIGHET
Teknologi endrer samfunnet, løser 
behov og gir nye muligheter. Utvik-
lingen skjer så fort at ingen har full 
oversikt over retningen vi tar. Vi vil 
rette innsatsen og bruke teknologi 
som gjør hverdagen enklere og som 
kan frigjøre ressurser til der det er 
størst behov.  
Innbyggere skal være med på å forme 
tjenester og løsninger.

Vi skal bruke teknologien som:
 
• Forbedrer kommunikasjon.
• Redskap for læring i barnehage og
skole.
• Øker mestring og samfunnsdeltakelse.
• Gir mennesker mulighet til å klare seg 
selv bedre.
• Gir eldre mulighet til å bo lenger
hjemme.
• Kan forebygge ensomhet og isolasjon.
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Handling og økonomi
Vi vil skape tettere kobling mellom kommuneplanen 
og økonomi. Samfunnsdelen skal følges opp gjennom 
en årlig handlings- og økonomiplan. Denne blir som 
dagens økonomiplan, men mer koblet opp mot hvilke 
handlinger og tiltak vi vil gjøre for å komme nærmere 
målene i kommuneplanen. Her må vi prioritere hvordan 
vi følger opp, sette av midler og legge inn tiltak som 
hjelper oss å nå målene.

Føringer for andre planer og vedtak
Både kommuneplanens samfunnsdel og arealdelen gir 
føringer for videre planarbeid i kommunen, som tema-
planer, reguleringsplaner og virksomhetsplaner. Det 
betyr ikke at alle planer og vedtak skal bygges rett 
på kommuneplanen. Vi trenger også planer som løser 
tema mer inngående enn det en kommuneplan kan. 

Likevel skal alle planer forankres i kommune- 
planen og være i tråd med retningen kommune-

planen har lagt opp for Randaberg.

Evaluering
Verden - og Randaberg - endres hele tiden. Derfor er 
det viktig at kommuneplanen er oppdatert og holder 
oss på rett spor. Planen skal evalueres minst hvert 
fjerde år, som en del av kommunens planstrategi.  
 
Planstrategien vedtas senest innen ett år etter konstitu-
ering av nytt kommunestyre. I planstrategien skal det 
tas stilling til om kommuneplanen skal endres. Det kan 
hende vi må justere kursen, eller kanskje ser vi nye og 
bedre måter å komme oss dit vi vil på.

De langsiktige målene evalueres hvert fjerde år. Strate-
gien (folkehelsesatsingen) evalueres hvert år.

Vi må først bestemme hvor vi vil, før vi gjør tiltak som får oss dit. Derfor handler  
kommuneplanen ikke om tiltak og konkrete forhold. Den handler om retning. Hvordan  
vi løser det, og tar det videre, avgjøres i andre planer og i handlings- og økonomiplaner.

Oppfølging av kommuneplanen
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Les mer på vår hjemmeside:
www.randaberg.kommune.no
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